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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
1  Åbent         Meddelelser fra formanden 
 
058962-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
2  Åbent         Forslag til Regional Udviklingsplan 2012, høring 
 
015395-2012 
 
 
Resumé 

Region Hovedstaden har sendt Forslag til Regional Udviklingsplan i høring. 

Udkast til høringssvar forelægges hermed til godkendelse. 

 
Baggrund 

Region Hovedstaden har i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden udarbejdet et 
forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen. Forslaget er i høring til den 2. maj 
2012. 

Den regionale udviklingsplan har fire tematiske afsnit - erhverv, uddannelse, klima og trafik. 

Om erhverv anføres det, at Hovedstadsområdet skal klare sig godt i den internationale 
konkurrence. Væksten skal øges. Erhvervsliv, stat, kommuner og region skal arbejde tæt sammen 
om at skabe de bedste betingelser for, at der i regionen er et internationalt og konkurrencedygtigt 
erhvervsliv. 

Under uddannelse anføres, at det skal sikres, at der er de nødvendige kompetencer, som 
arbejdsmarkedet efterspørger. Talenter skal findes udvikles og udfordres. Både unge og voksne 
skal have mulighed for at få det rette uddannelsestilbud. 

Om klima anføres, at man vil stå i spidsen for bæredygtig vækst og udvikling og sikre borgerne et 
godt og sundt liv. Hovedstadsregionen skal gøres mere energieffektiv, klimaberedt og attraktiv. 

Vedrørende trafik anføres, at der skal investeres i infrastruktur og kollektiv trafik. Det bemærkes, at 
fremkommelighed skaber vækst. Hovedstaden skal være et trafikalt knudepunkt i Nordeuropa med 
en international lufthavn og høj tilgængelighed for både busser, tog og biler. 
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Til de fire temaer er der knyttet en række indsatsområder og udviklingsplanen er udarbejdet som 
en paraply for følgende regionale strategier: 

- Vækstforums Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi 2010 
- Region Hovedstadens og Kommunekontaktrådet Hovedstadens klimastrategi, 2012 
- Kapitlet om uddannelse udgør Region Hovedstadens regionale uddannelsesstrategi 
- Kapitlet om trafik er en fælles trafikaftale mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, 
2012 

 
Vurdering 

Udkast til høringssvar eftersendes. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

At høringssvar til forslag til Regional Udviklingsplan godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 12. april 2012 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 12. april 2012. 
 
Udkast til høringssvar blev omdelt. Anbefales til Økomoniudvalget og 
Kommunalbestyrelsen, idet Irene Lytken (A) og Marie Louise Gjern Bistrup (F) finder at 
afsnit 7, side 1 bør udgå. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Forslag Regional udviklingsplan 2012 
 
 



  Side 6 af 6 
 

 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
3  Åbent         Lokalplan 339 for Aurehøj Gymnasium. Endelig plan. 
 
039620-2011 
 
 
Resumé 

Forslag til lokalplan 339 for Aurehøj Gymnasium har været udsendt i offentlig høring. 

Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 

Dorte Mandrup Arkitekter har 6. juli 2011, på vegne af Aurehøj Gymnasium, ansøgt om tilladelse til 
udvidelse af gymnasiet, idet der ønskes opført en ny musikbygning  mellem den eksisterende 
skolebygning og den oprindelige rektorbolig i det sydøstlige hjørne af skolegården mod Skolevej. 
Gymnasiet forventer ikke en stigning i antallet af elever og lærere. 

For at imødekomme gymnasiets ønske har Byplanudvalget enstemmigt på mødet 11. august 2011, 
pkt. 2, truffet beslutning om udarbejdelse af en lokalplan, der giver mulighed for den ønskede 
tilbygning. På mødet blev det endvidere besluttet at afholde et offentligt møde med de 
høringsberettigede, inden planforslaget forelægges udvalget. 

Den 5. oktober 2011 afholdtes et borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor bygherrens arkitekt 
gennemgik forslaget til opførelse af et musikhus. På mødet drøftedes evt. støjgener 
fra musikbygningen. 

På baggrund af det indsendte projektforslag og de indkomne bemærkninger på borgermødet, 
udarbejdede Plan og Byg et forslag til lokalplan for Aurehøj Gymnasium, hvis formål er 
at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner og at give 
mulighed for opførelse af en musikbygning i 3 etager med en nedgravet parterreetage, terrasse og 
trappeanlæg. Lokalplanen giver mulighed for, at musikbygningen kan gives en bygningshøjde 
svarende til facadehøjden på den eksisterende skolebygning på Skolevej 7. Herudover sikrer 
lokalplanen bevaringsværdige bygninger og et bevaringsværdigt træ for at fastholde områdets 
særlige miljøkvaliteter. 

Gade & Mortensen - Akustik A/S har udarbejdet beregninger og vurderinger vedrørende ekstern 
støj fra musikrum i den nye bebyggelse.  

Efter Kommunabestyrelsens enstemmige vedtagelse den 14. december 2011, pkt. 2, af 
lokalplanforslag 339 for Aurehøj Gymnasium har forslaget været udsendt i offentlig høring i 
perioden 4. januar til 29. februar 2012. 

Den 7. februar 2012 afholdtes et borgermøde om lokalplanforslaget på Aurehøj Gymnasium.  

Plan og Byg har modtaget en indsigelse til lokalplanforslaget, der omhandler støjniveau fra ny 
musikbygning, yderligere bebyggelse og dennes placering, antal nye p-pladser og øget trafikalt 
pres på Skolevej.      
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Vurdering 

Plan og Byg vurderer, at indsigelsen ikke giver anledning til ændring af lokalplanen. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

At lokalplan 339 for Aurehøj Gymnasium vedtages endeligt. 

  

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 12. april 2012 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 12. april 2012. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Aurehøj Musikbygning - notat vedr. eksternstøj.28.10.11 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
4  Åbent         Lokalplan 101.1 for Mesterlodden og Lagergårdsvej. Offentlig høring 
 
013212-2012 
 
 
Resumé 
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Byplanudvalget ønsker, at der planmæssigt skabes mulighed for, at enkelte ejendomme på 
Mesterlodden og Lagergårdsvej, foruden erhvervsformål, vil kunne anvendes til selvstændig 
parkering. 

Der er udarbejdet et lokalplanforslag i form af et tillæg til den gældende lokalplan 101. 

Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring. 

 
Baggrund 

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 1. september 2011, pkt. 5, at udarbejde 
lokalplanforslag i form af et tillæg 1 til den gældende lokalplan 101 for Grusbakken m.fl. 

Baggrunden herfor er en henvendelse fra Novo Nordisk, der har behov for parkeringspladser til 
sine ansatte. 

Forslag til lokalplan 101.1 for Mesterlodden og Lagergårdsvej har til formål at give mulighed for, at 
4 erhvervsejendomme, foruden erhvervsformål, vil kunne anvendes til selvstændig parkering. De 
omfattedede ejendomme er ubebyggede og vil kunne indrettes med parkeringspladser samtidig 
med, at områdets erhvervskarakter opretholdes. 

Lokalplanforslag 101.1 ligger i kommuneplanens erhvervsområder 6. E2 og 6. E5, hvor den 
specifikke anvendelse er lettere industri. Lokalplanforslaget ligger indenfor rammerne af 
Kommuneplan 2009. 

I Kommuneplan 2009 udpeges en enkelt ejendom indenfor lokalplanområdet som 
bevaringsværdig. Den er derfor i lokalplanforslaget omfattet af bevaringsbestemmelser.  

 
Vurdering 

De miljømæssige konsekvenser af lokalplanforslagets realisering er nærmest status quo. 
Lokalplanforslaget skal derfor ikke miljøvurderes jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

I lyset af Gentofte Kommunes Bæredygtighedsstrategi har det været overvejet, at indsætte 
lokalplanbestemmelser om karakteren af den belægning der i givet fald kan godkendes ved 
indretning af parkeringspladser (nedsivning af regnvand). Da grundene er 
forurenede vil bestemmelser om vandgennemtrængelige belægninger kunne få uhensigsmæssige 
konsekvenser og er derfor udeladt. 

Det foreslås, at lokalplanforslaget sendes i høring indenfor lokalplanområdet. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget: 
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At forslag til lokalplan 101.1 for Mesterloden og Lagergårdsvej vedtages og udsendes i 8 ugers 
offentlig høring. 

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 12. april 2012 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 12. april 2012. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Lokalplan 101 
 Lokalplanforslag 101.1 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
5  Åbent         Gentofte Sportspark fase 3 - ydelser til opstart 
 
010680-2012 
 
 
Resumé 
Der ansøges om anlægsbevilling af midler til bygherrerådgivning, arkitekt og ingeniørbistand, samt 
forundersøgelser i forbindelse med Gentofte Sportspark fase 3. 

 
  
 
Baggrund 
Gentofte Sportspark undergår en etapeopdelt udvikling. Fase 1 og 2 er hhv. udført og klar til 
udførelse i 2012. På denne baggrund har kommunalbestyrelsen d. 23.3.2012 taget stilling til 
nedsættelse af et § 17 stk. 4-udvalg og et kommissorium for udvalgets arbejde i forbindelse med 
Gentofte Sportspark fase 3. 
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Af kommissoriet fremgår det, at der skal udarbejdes planer for en ny centerbygning med hal, 
fællesfaciliteter og stadion samt aktivitetsløjpe og anlæg til skoleatletik. Det er en omfattende 
opgave der skal løses med en høj grad af brugerinddragelse. § 17 stk. 4-udvalget skal tage 
udgangspunkt i det eksisterende baggrundsmateriale, der udgøres af konkurrenceprogrammet fra 
2005, arealanvendelsesplan og plan for mulige kommende tiltag fra november 2011. 

Bygherrerådgivning i forbindelse med Gentofte Sportspark fase 3: 

Bygherrerådgiverens hovedopgave er, at bistå § 17 stk. 4-udvalgets sekretariat med at lede og 
udvikle projektet, herunder være ansvarlig for budget og tidsplan samt projektets fremdrift i det 
hele taget.  
Endvidere skal Bygherrerådgiveren bistå § 17 stk. 4-udvalgets sekretariat med at håndtere og 
servicere arbejdsgrupperne, som er nedsat under § 17 stk. 4-udvalget og koordinere de forskellige 
delopgaver/delprojekter samt varetage styringen af kommunikationen med de ansvarlige for de 
forskellige delopgaver/delprojekter.   
 
Herudover skal bygherrerådgiveren varetage følgende opgaver: 

-          bidrage til udarbejdelse af værdibaseret byggeprogram, herunder grundig inddragelse 
af brugergrupper/arbejdsgrupper. Dette program skal indgå som en del af grundlaget for 
planlagt udbud af arkitekt - og ingeniørbistand. 

-          Planlægning og programmering af forundersøgelser 
-          Bistand med udbud og kontraktindgåelse med projekterende arkitekter og ingeniører, 
-          faglig bistand vedrørende beslutninger i forbindelse med projektafklaring og 

projektering, overvågning af udbud og kontrahering med entreprenører, 
-          projektopfølgning, og styring af kvalitet, tid og økonomi.  

 

I 2012 forventes der at være behov for bygherrerådgivning til styring af tid og økonomi i forhold til 
brugerproces, programfase, samt udarbejdelse af udbud. I alt forventes der at være brug for 1 mio. 
kr. til bygherrerådgiveren i 2012 og 1 mio. kr. i 2013, beregnet som ca.1-2 % af samlet budget.  

Der er endvidere brug for arkitekt og ingeniørbistand til at gennemføre skitsefasen, fokuseret 
brugerproces og delvis udarbejdelse af dispositionsforslag. Arkitektens ydelser i den forbindelse 
skønnes at være 1,5 mio.kr. i 2012. 

Der vil endvidere være brug for ca. 0,5 mio. kr. til diverse forundersøgelser af geotekniske og 
miljørelaterede forhold. 
 
Økonomi: 

Bygherrerådgiver i 2012:  1,0 mio. kr. 

Arkitekt og ingeniørbistand i 2012: 1,5 mio. kr. 

Forundersøgelser i 2012:  0,5 mio. kr.   

I alt     3,0 mio. kr. 
 
Vurdering 
Det vurderes at for at kunne følge den i kommissoriet vedtagne tidsplan, er det nødvendigt at 
tilknytte bygherrerådgivning på nuværende tidspunkt og tilsvarende nødvendigt at kunne tilknytte 
arkitekt og ingeniør i 3. kvartal 2012. Der er ligeledes behov for at foretage visse 
jordbundsundersøgelser, miljøvurderinger mv. med henblik på at kunne økonomisætte projektet på 
det bedst mulige grundlag fra starten. 
 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller  
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Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

 
1. At der anlægsbevilges 1 mio. kr. til bygherrerådgivning Gentofte Sportspark fase 3.  
2. At der anlægsbevilges 1, 5 mio.kr. til arkitektbistand vedrørende Gentofte Sportspark fase 3  
3. At der anlægsbevilges 0,5 mio. kr. til forundersøgelser vedrørende Gentofte Sportspark fase 3. 
4. Anlægsbevillingen på i alt 3,0 mio. kr. finansieres af likvide aktiver i 2012 og en tilsvarende 
reduktion af rådighedsbeløbet afsat i forslaget til investeringsoversigt for 2015 til Gentofte 
Sportspark. 
 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
 
 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
6  Åbent         Fjernvarmeforsyning af et område i Vangede - endelig godkendelse 
 
052716-2011 
 
 
Resumé 
Gentofte Fjernvarme (GFj) har undersøgt, om der med fordel kan foretages en udvidelse af 
fjernvarmenettet til at forsyne et område i Vangede. 
  
Projektforslaget har været i høring hos DONG energy, E.ON (Energiselskab), HMN (Naturgas 
Midtnord) og CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab) i 4 uger. Høringen har ikke 
medført bemærkninger til projektforslagets konklusion. 
  
Projektforslag for området forelægges til endelig godkendelse.  
 
 
Baggrund 
Gentofte Fjernvarme (GFj) har undersøgt, om der med fordel kan foretages en udvidelse af 
fjernvarmenettet til at forsyne et område i Vangede. 
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På Kommunalbestyrelsens møde d. 30. januar 2012, pkt. 5 blev projektforslaget for 
fjernvarmeforsyning af et område i Vangede enstemmigt vedtaget. 
  
Projektforslaget har været i høring hos DONG energy, E.ON, HMN og CTR i 4 uger. Høringen har 
ikke medført bemærkninger til projektforslagets konklusion. 
  
Godkendelse af dette projektforslag sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 
2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I henhold til 
projektbekendtgørelsen skal projektforslag endeligt godkendes efter endt høringsperiode på 4 
uger. 
  
Projektforslaget vedlægges dagsordenen. 
 
Vurdering 

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen endeligt godkender udbygning af fjernvarmenettet som 
beskrevet i projektforslaget.  

Anmodning om behandling og godkendelse af projektforslaget sker i henhold til bekendtgørelse nr. 
1295 af 13. december 2005. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
  
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At projektforslaget endeligt godkendes. 
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Projektforslag,Vangede, dec. 2011 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
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7  Åbent         Anlægsbevilling til trafiksikring af flere kryds på Lyngbyvej 
 
012502-2012 
 
 
Resumé 
 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte endvidere enstemmigt på mødet den 13. marts 
2012, pkt. 3, Årsplan 2012, som beskriver de projekter, som Trafik og Miljø prioriterer som 
indsatsområde i 2012, herunder projektet om trafiksikring af flere kryds på Lyngbyvej, 
som er indeholdt i Årsplan 2012, prioritet 6, 7, 9, 13 og 22. 
 
Stederne er udpeget som uheldsbelastede lokaliteter. Der er tale om mindre projekter med 
indsatser som eksempelvis etablering af højresvingsbane, hævet flade, sideheller, ny afmærkning, 
justering af signalanlæg mv. 
 
Teknik og Miljø søger anlægsbevilling jfr. vedlagte skema 3 til rådgiverudgifter samt 
etableringsudgifter.  
 
Baggrund 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte enstemmigt på mødet den 13. marts 2012, pkt. 
3, Årsplan 2012, som beskriver de projekter, som Teknik og Miljø prioriterer som indsatsområde i 
2012.   
  
I Årsplan 2012 er der beskrevet 5 projekter i 4 kryds og én strækning langs Lyngbyvej, pkt. 06, 07, 
09, 13 og 22. Alle projekter er prioriteret fordi de er udpeget som en uheldsbelastet lokalitet. 
 
06. Lyngbyvej/ Dyssegårdsvej 
07. Lyngbyvej/ Søgårdsvej 
09. Lyngbyvej/ Søbredden 
13. Lyngbyvej/ Ved Bommen 
22. Lyngbyvej ved Søbredden (strækning) 
 
 
Teknik og Miljø planlægger, at krydsforbedringerne udføres på en sådan måde, at 
minimumskravene for de nye Cykelsuperstier er opfyldt, da cykelstien langs Lyngbyvej er udpeget 
til Cykelsupersti (Birkerødruten). Et krav er, at der i niveau, er et gennemgående fortov/cykelsti, 
hvilket også forbedrer tilgængeligheden, fx for handicappede.  
 
Vurdering 
Projekterne omfatter følgende indsatser: 
 
06. Lyngbyvej/ Dyssegårdsvej 
Tilpasning af afmærkning og signalanlæg. 
 
07. Lyngbyvej/ Søgårdsvej 
Afmærkning af højresvingsbane og etablering af hævet flade med gennemgående cykelsti og 
fortov langs Lyngbyvej. 
 
09. Lyngbyvej/ Søbredden 
Etablering af parkeringsforbud og tilpasning af afmærkning, samt etablering af hævet flade med 
gennemgående cykelsti og fortov langs Lyngbyvej. 
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13. Lyngbyvej/ Ved Bommen 
Etablering af hævet flade med gennemgående cykelsti og fortov langs Lyngbyvej. 
 
Etablering af en hævet flade med gennemgående cykelsti og fortov langs Lyngbyvej, udføres fordi 
det vil medvirke til at nedsætte hastigheden for bilerne, når de kører hhv. til eller fra Lyngbyvej, 
samt skærpe bilisternes opmærksomhed i krydsene. 
 
Den gennemgående cykelsti indgår endvidere i kravspecifikationen til Cykelsuperstierne. 
Cykelstierne langs Lyngbyvej er udpeget til kommende cykelsupersti. (Birkerødruten). Først når 
alle kravspecifikationerne til en cykelsupersti er imødekommet, får cykelstien status som 
Cykelsupersti, hvilket ikke er tilfældet for Lyngbyvej endnu. 
  
22. Lyngbyvej ved Søbredden  
Projektet omfatter tilpasning af afmærkning og skiltning, etablering af hævet flade med 
gennemgående cykelsti og fortov langs Lyngbyvej, samt mulighed for etablering af sideheller. 
 
 
 
 
I forbindelse med løsningen af disse opgaver vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive 
dækket af denne anlægsbevilling. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
1.      At de foreslåede trafiksikringer i ovennævnte kryds på Lyngbyvej godkendes.  
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering og udførelse af trafiksikringer i de 
ovennævnte kryds og strækning på Lyngbyvej med finansiel dækning over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafik- og Miljøhandleplanen i 2012. 
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012 kl. 17.00 

Pkt. 1. Vedtaget. 
 
Pkt. 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Skema 3 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
8  Åbent         Anlægsbevilling til trafiksikring af Adolphsvej 
 
011763-2012 
 
 
Resumé 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte enstemmigt på mødet den 13. marts 2012, pkt. 
3, Årsplan 2012, som beskriver de projekter, som Trafik og Miljø prioriterer som indsatsområde i 
2012, herunder projektet om trafiksikring af Adolphsvej, som er indeholdt i Årsplan 2012, prioritet 8. 
  
 
Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse af anlægsbevilling, jfr. 
vedlagte skema 3 til trafiksikring af Adolphsvej, dels i de to kryds ved Høeghsmindevej og ved 
Kildeskovsvej og dels på vejstrækningen mellem Erichsensvej og Høeghsmindevej.  
 
Baggrund 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte enstemmigt på mødet den 13. marts 2012 pkt. 
3 Årsplan 2012, som beskriver de projekter, som Teknik og Miljø prioriterer som indsatsområde i 
2012. 
 
I Årsplan 2012 fremgår det, at prioritet nr. 8 Høeghsmindevej / Adolphsvej er udpeget som et 
uheldsbelastet kryds, og at prioritet nr. 20 Adolphsvej / Kildeskovsvej er udpeget i forbindelse med 
Skolevejsundersøgelsen 2011.  
 
I krydset Høeghsmindevej / Adolphsvej er der sket 3 personskadeuheld og 2 materielskadeuheld i 
perioden fra 2005-2009, heraf er der i de 4 af uheldene sket en påkørsel af fodgængere eller 
cyklister. I krydset Adolphsvej / Kildeskovsvej er der sket 1 personskadeuheld (med cyklist) og 1 
materielskadeuheld i perioden fra 2005-2009. 
 
Begge kryds er beliggende på Adolphsvej, som er en vej af vejklasse 2 med en årsdøgntrafik på 
ca. 4000 køretøjer og en kørebanebredde på mellem 8,0 og 8,2 meter. Der er i dag relativt få, der 
parkerer på Adolphsvej, hvilket kombineret med den brede kørebane indbyder til høj hastighed på 
vejen. Hastighedsmålinger på strækningen viser, at den gennemsnitlige hastighed ligger tæt på 
den lovpligtige hastighed på 50 km/t, men at de hurtigste 15 % af bilisterne i gennemsnit kører ca. 
10 km/t over den lovpligtige hastighed. 

Teknik og Miljø vurderer endvidere ved projekter på Årsplan 2012 klimatilpasning og 
tilgængelighed. 

 
Vurdering 
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Teknik og Miljø indstiller, at der udføres et samlet trafiksikkerhedsprojekt for de to konkrete kryds 
samt for den konkrete delstrækning på Adolphsvej, idet Teknik og Miljø vurderer, at en reducering 
af hastigheden på strækningen vil kunne forbedre trafiksikkerheden på Adolphsvej på både 
strækning og i kryds. Hastigheden søges reduceret ved etablering af sideheller og afmærkning af 
parkeringsbåse på kørebanen på delstrækningen mellem Erichsensvej og Høeghsmindevej. 
 
Derudover indstiller Teknik og Miljø, at der udføres en krydsombygning og en tilpasning af 
afmærkningen i begge konkrete kryds. I krydset Høeghsmindevej / Adolphsvej anbefales det, at 
midterhellerne og fodgængerfelterne på Høeghsmindevej forskydes for at give bilisterne bedre 
oversigt til fodgængere og cyklister, samt at der etableres en ny midterhelle på Adolphsvej for at 
stramme krydset op. I krydset Adolphsvej / Kildeskovsvej anbefales det, at midterhellerne på 
Adolphsvej ombygges, og at der etableres en hævet flade i krydset, således at det bliver tryggere 
for fodgængere og cyklister at krydse på tværs af Adolphsvej. 
 
Projektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægs-
bevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til krydsombygninger og til 
etablering af heller og ændret afmærkning på Adolphsvej. 
 
I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af 
denne anlægsbevilling. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der bevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til krydsombygninger og til etablering af 
heller og ændret afmærkning på Adolphsvej med finansiel dækning over det på investerings-
oversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafik- og Miljøhandleplanen 2012. 
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Oversigtskort 
 Skema 3 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
9  Åbent         Supplerende anlægsbevilling til trafiksikring af kryds på Tuborgvej - 
Niels Andersens Vej 
 
016607-2011 
 
 
Resumé 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte enstemmigt på mødet den 3. maj 2011, pkt. 
11, et forslag til anlægsbevilling til trafiksikring af krydset Tuborgvej/ Niels Andersens Vej/ Rygårds 
Alle.  
  
Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte endvidere enstemmigt på mødet den 13. marts 
2012, pkt. 3, Årsplan 2012, som beskriver de projekter, som Trafik og Miljø prioriterer som 
indsatsområde i 2012, herunder projektet om trafiksikring af kryds på Tuborgvej - Niels Andersens 
Vej, som er indeholdt i Årsplan 2012, prioritet 16. 
 
Teknik og Miljø vurderede på baggrund af et skitseprojekt, at projektet var relativt enkelt, 
forholdene har vist sig mere komplicerede end først antaget. Derudover arbejder Nordvand på 
samme strækning af Tuborgvej og Niels Andersens Vej mfl., hvor de gennemfører større 
renoveringsarbejder i 2011 og 12. Anlægsarbejderne udføres i koordination med Nordvand. 
 
Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse af en supplerende 
anlægsbevilling i henhold til skema 3 til tidligere projekt fra 2011 til rådgiverudgifter samt 
etableringsudgifter.  
 
Baggrund 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte enstemmigt på mødet den 3. maj 2011, pkt. 
11, et forslag til anlægsbevilling til trafiksikring af krydset Tuborgvej/ Niels Andersens Vej/ Rygårds 
Alle. Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte endvidere enstemmigt på mødet den 13. 
marts 2012, pkt. 3, Årsplan 2012, som beskriver de projekter, som Trafik og Miljø prioriterer som 
indsatsområde i 2012, herunder trafiksikring af krydset Tuborgvej/Niels Andersens Vej/Rygårds 
Alle. 
  
Gentofte Kommune har i 2010 og 2011 udført ombygninger på krydsene Tuborgvej/Lyngbyvejens 
lokalgader og Tuborgvej/ Bernstorffsvej for at sikre bedre trafiksikkerhed og optimal kapacitet. Med 
en forbedring af  det fem benede kryds ved Tuborgvej/Niels Andersens Vej, vil Gentofte Kommune 
have forbedret trafikafviklingen af alle signalanlæg på strækningen mellem Helsingørmotorvejen og 
Strandvejen.  

Der er i krydset registreret til 23.000 biler og 3.100 cykler pr. døgn, samt 2.000 biler i timen under 
spidsbelastningsperioderne. Samtidig er der i krydset i perioden 2000 - 2009 registreret 14 uheld.  

 
Vurdering 
Teknik og Miljø vurderede i 2011, at projektet ikke var særlig omfattende og primært indeholdt 
trafikregulerende elementer, som justering af signaler og mindre anlægsarbejder, dvs. flytning af 
en enkelt helle og kantsten. I dialog med eksterne rådgivere har det vist sig, at denne løsning kan 
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udføres for de allerede bevilgede midler, men at den alene regulerer for en 
bedre fremkommelighed/ trafikafvikling, men ikke tager højde for den overordnede tilgængelighed, 
bløde trafikanter og uheldsbilledet. Forholdene i krydset er mere komplicerede end først antaget.  
  
En optimal løsning vil derfor omfatte både fremkommelighed, men også tilgængeligheds- og 
handicapvenlige tiltag, samt et optimeret sikkerhedsbillede. Heri er omfanget af f.eks. 
kantstensafretning og ekstra heller øget, hvorfor det disponible beløb fra 2011 ikke er tilstrækkeligt 
til rådgiverudgifter, samt etableringsudgifter. 
 
Projektet koordineres og etableres i tæt samarbejde med Nordvand, som på den pågældende 
strækning af Tuborgvej mfl. i 2011 og 12 udfører gennemgribende renoveringsarbejder på 
Tuborgvej/Niels Andersens Vej. Projektet omfatter bla. klimatilpasning som separering af 
regnvand. 
  
Arbejderne omfatter: 
- Flytning af to heller 
- Flytning af busstoppested 
- Flytning af fortove og cykelstier 
- Etablering af supplerende fodgængerfelt 
- Etablering af yderligere én helle 
- Flytning af signalanlæg 
- Etablering af cykelbane eller cykelsti på del af Niels Andersens Vej 
- Etablering af handicaptilgægelighed 
- Etablering af nye svingbaner. 
  
 
Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for en supplerende anlægsbevilling, jf. skema 3 for at 
kunne udføre det samlede forbedrede projekt. 
 
I forbindelse med løsningen af denne opgave vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive 
dækket af denne anlægsbevilling. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
1.      At den foreslåede forbedrede tilgængelighed og trafiksikring godkendes. 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
2. At der bevilges en supplerende anlægsbevilling, jf. skema 3, til detailprojektering, udførelse og 
optimering af krydset Tuborgvej/Niels Andersens Vej samt til optimering af grønbølgen i 
signalanlæggene på strækningen, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten 
afsatte rådighedsbeløb til Trafik- og Miljøhandleplanen 2012. 
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Skema 3 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
10  Åbent         Anlægsbevilling til videreførelse af projektsekretariat for 
Cykelsuperstier i Hovedstaden og cyklistkampagne i 5. klasse - 2012 
 
012308-2012 
 
 
Resumé 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte enstemmigt på mødet den 13. marts 2012, pkt. 
3, Årsplan 2012, som beskriver de projekter, som Trafik og Miljø prioriterer som indsatsområde i 
2012, herunder videreførelse af projektsekretariat for cykelsuperstier i hovedstaden og 
cyklistkampagne i 5. klasse - 2012, som er indeholdt i Årsplan 2012. 
  
Teknik og Miljø søger om bevilling til videreførelse af sekretariatsfunktionen for Cykelsuperstier, 
samt videreførelse af cyklistkampagne i 5. klasse, jf. skema 3. 

  

Til samarbejdet om Cykelsuperstierne er knyttet en sekretariatsfunktion, der finansieres af Region 
Hovedstaden og de medvirkende kommuner. Gentofte Kommune er ikke forpligtet til at investere i 
realiseringen. 

  
 
Teknik og Miljø har de sidste 6 år gennemført cyklistkampagnen i Gentofte Kommune omfattende 
alle elever i 5. klasse. Teknik og Miljø arbejder målrettet på en større deltagelse af 5. klasses 
skoleeleverne i Gentofte. 

 
Baggrund 
Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt projektlisten fra Årsplan 2012 på møde den 13. 
marts 2012, pkt.3, herunder fortsættelse af sekretariatsfunktionen til Cykelsuperstier, samt afvikling 
af cyklistkampagnen i 5. klasse. 
 
Cykelsuperstier 
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Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte enstemmigt på møde den 5. april 2011, pkt. 2 
”Anlægsbevilling til godkendelse af projektet for Cykelsuperstier”. Teknik- og Miljøudvalget 
behandlede og godkendte enstemmigt på møde den 6. april 2010, pkt. 4, ”Cykelpendling”, 
påbegyndelsen af etablering af Cykelsuperstier. 

Visionen for samarbejdet er, at Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion. ”Plan 
og Koncept for Cykelsuperstier” danner grundlag for et målrettet arbejde hen imod opfyldelse af 
formålet om at prioritere cykelpendling i den trafikale vurdering og dermed motion og bevægelse, 
frem for bilpendling. Planen er et dynamisk redskab, som løbende skal justeres og udvikles.  
 
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af, at Gentofte Kommune fortsætter samarbejdet 
om Cykelsuperstier i 2012, herunder at bidrage økonomisk, jf. skema 3, med opretholdelsen af 
projektsekretariatet. 
 

Cyklistkampagne 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte enstemmigt på møde den 3. maj 2011, pkt. 13 
”Anlægsbevilling til godkendelse af cyklistkampagne for 5. klasser i 2011”. 
 
Teknik og Miljø har de sidste 6 år gennemført cyklistkampagnen i Gentofte Kommune, omfattende 
alle elever i 5. klasse. Teknik og Miljø arbejder målrettet på en større deltagelse af skoleeleverne i 
Gentofte. Kampagnen afvikles efter samme koncept som tidligere år med cykelhjelme, cykellygter 
og informationshæfter m.v. samt et større afsluttende cykelarrangement for alle 5. klasse eleverne.  
 
Vurdering 
Cykelsuperstier 

Konceptet for Cykelsuperstier, udviklet af projektsekretariatet, ”Plan og Koncept for 
Cykelsuperstier”, indeholder principper for rutevalg, ruters udformning, afmærkning m.v. 
tilgængelighed, fremkommelighed, komfort, sikkerhed og tryghed vægtes højt af brugerne af 
cykelstier. Derfor er det parametre, som indgår i forbindelse med planlægningen og realiseringen 
af Cykelsuperstinettet. 21 kommuner deltager i samarbejdet. 
 
Gentofte Kommune vil efter planen indgå i tre cykelsuperstiruter:  

-       Birkerødruten: Lyngbyvejen. 
-       Gammel Holteruten: Jægersborgvej, Smakkegårdsvej, Høeghsmindevej, Tranegårdsvej, 

Gersonsvej og Ryvangs Alle 
-       Øresundsruten: Strandvejen, Kystvejen og Strandvejen. 

 
Teknik og Miljø vurderer, at det er nødvendigt at foretage en konkret vurdering af 
Cykelsuperstiprojektets omfang og den økonomiske konsekvens for Gentofte Kommune, før der 
tages endelig beslutning om, hvordan der skal arbejdes med Cykelsuperstier i kommunen.  
 
Teknik og Miljø anbefaler derfor, at Gentofte Kommune fortsætter samarbejdet med de øvrige 
kommuner om Cykelsuperstier i hovedstadsregionen i 2012, herunder bidrager økonomisk til 
opretholdelsen af projektsekretariatet. 
 
Cyklistkampagne 
Teknik og Miljø vurderer, at der fortsat er et behov for at gennemføre kampagnen. Selv om alle 
skoler er positive over for denne indsats i 5. klasse, er det ikke alle 5. klasserne, som deltager 
aktivt. Teknik og Miljø samarbejder med Børn, Unge og Fritid, om større fokus på kampagnen. Det 
langsigtede mål er dels at få færre uheld med cyklister, dels at få flere og bedre cyklister i 
fremtiden.  
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Kampagnen sætter fokus på elevernes brug af lygter, hjelme og inddrager forældre ved afviklingen 
af det afsluttende cykelløb i maj/juni. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
  
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
1. At udvalget godkender videreførelse af projektsekretariatet for Cykelsuperstier i Hovedstaden. 
 
 
2. At udvalget godkender gentagelse af cyklistkampagnen i 5. klasse. 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
   
 3. At der anlægsbevilges beløb til videreførelse af projektsekretariat for Cykelsuperstier i 
Hovedstaden, jf. skema 3, med finansiel dækning over det på investeringsplanen afsatte 
rådighedsbeløb til Trafik- og Miljøhandleplan 2012.  
  
4. At der anlægsbevilges beløb til gentagelse af cyklistkampagnen i 5. klasse, jf. skema 3, med 
finansiel dækning over det på investeringsplanen afsatte rådighedsbeløb til Trafik- og 
Miljøhandleplanen 2012. 
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012 kl. 17.00 

Pkt. 1. Vedtaget. 
 
Pkt. 2. Vedtaget. 
 
Pkt. 3 og 4. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Pkt. 3-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Skema 3, Cykelsuperstier 
 Skema 3, Cyklistkampagne 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
11  Åbent         Anlægsbevilling til transformering af Teglgårdsgrunden til et grønt 
aktivitetsområde 
 
012398-2012 
 
 
Resumé 
Teknik og Miljø foreslår, at der projekteres en helhedsløsning for Teglgårdsgrunden, hvor der 
etableres grønne områder med fokus på rammer, der understøtter aktivitet, leg og kreativ 
udfoldelse.  

  

Teknik og Miljø indstiller, at der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til nedrivning, forundersøgelser 
og projektering i 2012. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har den 25. oktober 2010, pkt. 2, enstemmigt vedtaget lokalplan 332 for 
Teglgårdsgrunden og kommuneplantillæg 10. Parallelt med lokalplanen udsendtes skitse til 
aktivitetsplan i høring. Forud for vedtagelsen var gennemført en række borgermøder i løbet af 
perioden 2008 - 2010. 
 
Formålet med planerne er at fastlægge anvendelsen til fritidsanlæg, herunder boldbaner, legeplads 
og grønt område, samt kulturelle formål, offentlige institutioner, foreningsvirksomhed, undervisning, 
samt mulighed for erhverv såsom galleri, café og småhåndværk. 
  

Arealet har tidligere været anvendt til vejplads og materielgård for Gentofte Kommune, men har i 
en årrække været anvendt til småerhverv, opmagasinering og boliger. Der er på dele af arealet 
konstateret jordforurening.  

  

Teglgårdsgrunden henstår i dag med ubrugte og dårligt udnyttede udendørs arealer og bygninger, 
der gør, at arealet fremstår slidt og øde. Bygningerne er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, og 
det er vurderet, at kun bygningen kaldet ”det grå pakhus” har arkitektonisk betydning for området.  

 
Vurdering 
Teknik og Miljø foreslår, at der projekteres en helhedsløsning for Teglgårdsgrunden, som 
implementerer de ønsker, der fremgår af skitse til aktivitetsplan. 

  

Teknik og Miljø vurderer, at der er mulighed for en løsning, hvor arealet omdannes til et grønt 
område, der opfylder lokalplanens formål med området og samtidig sikrer, at forureningen af 
grunden håndteres på en måde, der tilgodeser den fremtidige benyttelse.  

 
Projektet forventes gennemført med følgende forløb: 
 
 

 Nedrivning, forundersøgelser og projektering – forår, sommer 2012  
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 Jordarbejder og belægninger, installation af inventar samt lege- og idrætsfaciliteter, f.eks. 
boldbaner, begrønning af området, pavillon/depot/toiletbygning – sommer 2012 – forår 
2013  

  
Teknik og Miljø søger på nuværende tidspunkt bevilling til nedrivning, forundersøgelser og 
projektering samt evt. udbygning af afskærmningsmur, samt opstart af jord- og 
belægningsarbejder. Anlægsbevilling til øvrige arbejder søges efter udbud. 

  

Pakhuset er ikke inkluderet i denne anlægsbevilling.  

  

Borgerne i området vil løbende blive inddraget under processen. 

  

I forbindelse med løsning af denne opgave vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive 
dækket af denne anlægsbevilling.  

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til nedrivning, forundersøgelser og projektering med 
finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Teglgårdsgrunden i 
2012.  
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Projektdisposition 
 Skema 4 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
12  Åbent         Anlægsbevilling til fornyelse af formklippede træer på Jægersborg 
Allé 
 
012390-2012 
 
 
Resumé 
Træerne på Jægersborg Allé i Charlottenlund bydelscenter mistrives. Mange af træerne er i de 
senere år gået ud og er derfor blevet fældet. Der foreslås genplantet nye lindetræer på begge sider 
af Jægersborg Allé, hvorved allékarakteren genskabes. De nye træplantninger vil være med til at 
opfylde de vedtagne målsætninger i Grøn Strukturplan om vejtræer i Gentofte Kommune. 
 
Der er i forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2012 afsat midler til at genplante træer på 
Jægersborg Allé. 
  
Teknik og Miljø indstiller at der anlægsbevilges midler, jf skema 3, til projektering og plantning af 
træer på Jægersborg Allé.  
 
Baggrund 
De formklippede allétræer i Charlottenlund bydelscenter udgør den østligste del af lindealléen 
langs Jægersborg Allé, som forløber tværs gennem kommunen. De eksisterende, formklippede 
træer mistrives markant på grund af de ringe vækstvilkår for træerne. Dette skyldes dels små 
plantebede og dels saltskader fra forretningernes glatførebekæmpelse af fortovet.  
 
I de senere år er der løbende gået træer ud, og disse er derfor blevet fældet. Hovedparten af de 
resterende træer viser tydelige tegn på mistrivsel og vil sandsynligvis også gå ud inden for en 
overskuelig fremtid. Der er ikke genplantet efter fældningerne, fordi der ikke har været mulighed for 
at forbedre vækstvilkårene tilstrækkeligt. 
 
Vurdering 
Ved en fornyelse af allétræerne plantes træer – som i dag - i rækken af fortovsfliser nærmest 
kantstenen.  De resterende træer, som alle viser tegn på mistrivsel, fældes. I stedet plantes nye 
lindetræer i nye anlagte grusbede, som er hævet ca. 10 cm over fortovet. Herved bliver det muligt 
at etablere et bedre plantebed end i dag, og det forventes, at eventuelle saltskader fra 
glatførebekæmpelsen hermed kan formindskes. 
 
Ved placering af træerne tages der hensyn til, at der skal være tilstrækkelig passagemulighed på 
fortovet bag træerne. Det indebærer, at der som i dag ikke kan plantes trærækker på de 
strækninger, hvor fortovet udgøres af to rækker fortovsfliser. Det vil sige ud for Jægersborg Allé nr. 
25, nr. 26-28 samt øst for Jensløvsvej. 
 
Planen for fornyelse af allétræerne vil blive udarbejdet i tæt dialog med dels 
handelsstandsforeningen og dels Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening. Desuden skal 
projektet godkendes i Naturstyrelsen, fordi træerne på Jægersborg Allé er fredede.  
 
Plantearbejdet planlægges udført i efteråret 2012. Efterårsplantning er således det plantetekniske 
mest optimale, idet trærødderne ved træplantning i efteråret kan nå at etablere sig inden løvspring. 
Plantning i foråret og sommermånederne vil medføre, at træerne plantes efter løvspring. På denne 
tid af året er træerne ekstra udsatte for udtørring. Hvis trærødderne ikke har haft mulighed for at 
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etablere sig i plantebedet inden løvspring, vil det være nødvendigt med ekstra vandinger. 
Overslagsmæssigt vil dette beløbe sig til 18.000 kr. 
  
Tidsplanen foreslås således: 
  
 

1. Forår/sommer sker inddragelse af handelsstandsforeningen og Ordrup-Charlottenlund 
Grundejerforening.  

2. Indhentning af godkendelse fra Naturstyrelsen, fordi træerne er fredede. Behandlingstiden 
varierer.  

 
I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af 
denne anlægsbevilling. 
 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges midler, jf skema 3, til fornyelse af allétræerne på Jægersborg Allé i 
Charlottenlund bydelscenter til udførelse i efteråret 2012 med finansiel dækning over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til ”Charlottenlund bydelscenter, flere træer i 2012”.  
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Skema 3 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
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13  Åbent         Skaterfaciliteter, anlægsbevilling 
 
015215-2012 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid præsenterer Kultur- og Fritidsudvalget for projektbeskrivelsen for udvikling af 
idrætsfaciliteter målrettet selvorganiserede udøvere på Helligdommen, Holmehaven og vandtårnet 
på Ræveskovsvej.  
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen i GentoftePlanen 2012 at 
afsætte 7.000.000 kr. fordelt på 2012 og 2013 til udvikling af idrætsfaciliteter til selvorganiserede 
udøvere på Helligdommen, Holmehaven samt i det gamle vandtårn på Ræveskovsvej.  
 
Selvorganiserede skatere er selv meget aktive medspillere i bestræbelserne på at få skabt 
faciliteter, der muliggør udøvelsen af deres sport hele året. Endvidere er der et stort ønske om, at 
faciliteterne udvikles til i højere grad at kunne rumme de forskellige brugergrupper der benytter sig 
af området i takt med at brugen af faciliteterne udvikler sig. De seneste år er antallet af 
løbehjulsbrugere eksempelvis steget eksplosivt på områderne.  
 
Nuværende brugere har fremlagt forskellige bud på hvordan faciliteterne kunne udformes, og disse 
bud skal kvalificeres både tegningsmæssigt og økonomisættes, for en virkeliggørelse af projektet.  

 
Ekstern rådgivning med henblik på udvikling af skaterfaciliteter i Gentofte Kommune 
Med henblik på at kunne igangsætte anlægsarbejdet i 2012, er der brug for, at involvere ekstern 
arkitektrådgivning til at indgå i samarbejdet med brugerne om at designe faciliteterne og udarbejde 
udbudsmateriale. 
 
Økonomi vedr. rådgivning 
Arkitektbistand vedr. skaterfaciliteter på Helligdommen og Holmehaven  
Arkitekt- og ingeniørbistand vedr. faciliteter i vandtårnet på Ræveskovsvej  
I alt vedr. skaterfaciliteter     800.000 kr.  

 
Vurdering 
Det er Børn, Unge og Fritids og Gentofte Ejendommes vurdering, at det er vigtigt for udviklingen af 
skaterfaciliteterne på Helligdommen og Holmehaven, at der tilknyttes rådgivning for kvalificering og 
kvalitetssikring af projektet.  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur – og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der bevilliges 800.000 kr. til rådgivning ifbm. udvikling af idrætsfaciliteter målrettet 
selvorganiserede udøvere med finansiering over det afsatte beløb til selvorganiserede og 
skateranlæg i GentoftePlan 2012. 
 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 kl. 17.00 
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Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Projektbeskrivelse, skaterfaciliteter i Gentofte Kommune 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
14  Åbent         Anlægsbevilling Gentofte Sportspark fase 2 
 
057339-2010 
 
 
Resumé 
Der søges om fremrykning og anlægsbevilling af midler fra budget 2013 med henblik på 
gennemførelse af dele af planlagt motionsløjpe og beplantning. 

 
Baggrund 
Kultur – og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 10.september 2008 punkt 8, at 
udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På mødet d. 1.12.2010 punkt 4 tog 
udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder 
etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse. 

Gentofte Sportspark fase 2 står foran udførelse i løbet af 2012. De budgetterede midlerne til 
udførelse af bygge- og anlægsarbejderne på Gentofte Sportspark fase 2 er fordelt over flere år. 

Kommunalbestyrelsen har i budget 2013 afsat midler til beplantning af Gentofte Sportspark samt til 
en del af motionsløjpen og parkering. 

En væsentlig del af projektet på Gentofte Sportspark, går på, at sikre banernes brugbarhed i flest 
mulige måneder om året, men også at sikre bygningerne. I den forbindelse vil det være en fordel at 
udføre den del af den planlagte motionsløjpe der, som en del af LAR projektet på området, skal 
medvirke til sikring af ishallen i ekstremregns-situationer. Dette skyldes, at der omkring ishallen har 
vist sig særlige udfordringer mht. regnvand, og man kan frygte, at hvis sommeren 2012 byder på 
samme mængder vand som sidste sommer, kan vandet stuve op omkring ishallen.  

Endvidere vil det være en fordel at udføre beplantning og den øvrige landskabsbearbejdning i et 
sammenhængende forløb i 2012. Fordelen består dels i, at man skåner de nyanlagte områder for 
kørsel med større maskiner allerede efter et år, og at man optimerer byggepladsomkostningerne. 
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Vurdering 
Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, at fremrykke dele af motionsløjpen og at 
beplantningsarbejder udføres i sammenhæng med de øvrige jordarbejder i 2012. 

Økonomi vedr. beplantning og motionsløjpe/sikring af ishal 

Beplantning:                                                                                            500.000 kr.  

Dele af motionsløjpe/LAR/sikring af ishal                                            600.000 kr.  

I alt:                                                                                                        1.100.000 kr. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Kultur - og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

  

1. At der fremrykkes i alt 1,1 mio. kr. fra budget 2013 til budget 2012 for Gentofte Sportspark  

2. At de fremrykkede 1,1 mio. kr. anlægsbevilges til gennemførelse af dele af planlagt motionsløjpe 
og beplantning. 

 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
15  Åbent         Anlægsbevilling på 1.5 mio. kr. til udvikling af digitale 
styringsredskaber og ledelsesinformation 2012 
 
006407-2012 
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Resumé 
Udviklingen af digitale styringsredskaber er et af fokusområderne i kommunens digitale strategi 
2012-13. 
 
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Bevillingen 
omfatter udvikling af digitale styringsredskaber og ledelsesinformation på social- og 
sundhedsområdet samt på skole og ungeområdet. 
 
Anlægsbevillingen finansieres via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser. Bevillingen finansierer 
endvidere det fælles fundament, som de tre projekter står på i form af den tekniske BI-platform og 
en del af BI-kompetencecenteret. 
 
Baggrund 
Gentofte Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at optimere den økonomiske 
styring, bl.a. med henblik at understøtte målsætningen om at udvikle ny og bedre service for de 
samme eller færre ressourcer. Forudsætningen for at efterleve denne målsætning er, at der kan 
tilvejebringes relevant og valid styringsinformation på en effektiv måde, uden brug af unødigt 
mange administrative ressourcer. Derfor er der løbende fokus på at udvikle digitale 
styringsværktøjer og digital ledelsesinformation, der gør det muligt for lederne at sikre en optimal 
ressourceanvendelse samt skabe rum og vidensgrundlag for innovation og nytænkning af den 
kommunale opgaveløsning.  
 
Indsatsen er koncentreret på de store serviceområder: ældre og skoleområdet.  
 
På Social- og Sundhedsområdet skal der i 2012 udvikles et ”cockpit” til ledergruppen i Social og 
Sundhed. Projektet tager afsæt i udviklingsplanen for økonomistyring i SOSU, og skal understøtte 
den daglige styring og disponering af ressourcerne inden for Social & Sundhedsområdet. 
Cockpittet vil samle nøgletal centralt, præsentere dem målgruppetilpasset og rumme de fornødne 
værktøjer til økonomistyring. 
  
På skoleområdet skal ”Skolernes Informationsportal” udbygges for at realisere dens fulde 
potentiale ved at præsentere de mange eksisterende data for ledere og medarbejdere i skole og 
GFO på en måde, der kan fremme den pædagogiske kvalitet i undervisningen og øvrige 
pædagogiske aktiviteter.  
 
Det foreslås at ”Skolernes Informationsportal” i 2012 udbygges med en række elementer: 

-          En ny distributionsform, der giver let adgang til data for alle lærere og pædagoger, og 
som er fremtidssikret i forhold til andre målgrupper fx dagtilbud.  

-          En fleksibel elevprofil, hvor læreren selv kan udvælge den relevante information til 
profilen afhængig af anvendelsen fx til en pædagogisk drøftelse eller til en forældresamtale 

-          En digital løsning til at dokumentere elevens alsidige kompetencer 
-          En kobling til en digital elevplansløsning 

Udviklingen af en ny distributionsform skal tænkes sammen med den igangværende opgradering 
af IT-infrastrukturen på skolerne.  
 
Herudover arbejdes i 2012 sammen med Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk på en løsning, der 
kan dokumentere de unges uddannelsesadfærd efter endt grundskole med særlig fokus på 
andelen af de unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Som led i evalueringen af 
kommunens egen opgavevaretagelse og som en opfølgning på regeringens målsætning om at 95 
% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, vil kommunen kontinuerligt følge op på, 
hvordan det senere i livet går for børn og unge, der er afgangsført fra 9. klasse på kommunens 
skoler.  
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Via dette projekt kan kommunen følge op på dels hvor eleverne fra kommunens folkeskoler går 
hen, og dels foretage benchmarking skolerne imellem, så skolerne kan lære af hinandens 
resultater. Derudover kan skolen, når datamaterialet er stort nok, få mulighed for at finde mønstre 
og dermed foretage en tidlig, forebyggende indsats for elever med risiko for at falde ud af 
uddannelsessystemet. Ungdomsuddannelse og udskoling er et af kommunens fokusområder i 
frikommuneforsøget. 
 
Udover projekterne på Social- og Sundhedsområdet, Skoleområdet og Ungeområdet finansierer 
anlægsbevillingen det fælles fundament, som de tre projekter står på i form af den tekniske BI-
platform og en del af BI-kompetencecenteret. 
  
Disse ressourcer anvendes til - sideløbende med udarbejdelsen af de konkrete beskrevne 
løsninger – at afsøge muligheden for at forbedre styring og beslutningsgrundlag på andre områder 
fx gennem mindre, simple løsninger eller til at lave dataudtræk, der dækker konkrete behov for 
data. Herudover anvendes ressourcerne til support, serviceaftaler og licenser 
 
Vurdering 
Udgifterne til etablering af digitale styringsredskaber og ledelsesinformation er for 2012 opgjort til 
1,5 mio. kr. Udgifterne fordeler sig til:  

Kategori Udgift 

Anvendelse af 
anlægsbevilling - 
1000 kr. 

Kendte projekter SOSU Cockpit t.kr 330  

 Skolernes Informationsportal fase 2 t.kr 600  

 
Ungdomsuddannelsesmønster og 
opfølgning t.kr 130  

Øvrige 
aktiviteter Support og Mindre Opgaver t.kr 110  

 BICC Relaterede opgaver t.kr 160  

 Driftudgifter BICC (inkl. Serviceaftale) t.kr 120  

 Ekstra sharepoint enterprise licenser  t.kr 50  

I alt  t.kr 1.500  

BICC er BI kompetencecenteret 

 
Anlægsinvesteringen foreslås finansieret via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser. Hvis 
anlægsbevillingen godkendes, vil der restere 10 mio. kr. på rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser i 
2012.  
 
Indstilling 
Strategi og Udvikling indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
 

1. At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. mio. kr. til udvikling af styringsværktøjer og 
ledelsesinformation 

2. At der anvises dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser på budget 2012 
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Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
16  Åbent         Anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter 2012 
 
045781-2007 
 
 
Resumé 
Der søges anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. via Handicaptilgængelighedspuljen til iværksættelse af 
en række tilgængelighedsforbedringer på kommunens bygninger med offentlig adgang samt til 
tilgængelighedsregistrering af kommunens skoler og fritidsordninger som led i ønsket om at få 
foretaget en samlet registrering af alle kommunens offentligt tilgængelige bygninger.  
 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. december 2010 (pkt. 3), at der i regi af 'God Adgang' 
mærkningsordningen blev foretaget en tilgængelighedsregistrering af de kommunale ejendomme, 
som benyttes mere bredt af offentligheden, eksempelvis Rådhuset, Retsbygningen, Ørnegården, 
Øregård Museum de kommunale biblioteker, Kildeskovshallen, Tranehaven m.fl. De af denne 
registrering affødte anbefalede tiltag har nu været i udbud, og der søges om 2,0 mio. kr. til 
udførelse af arbejderne, som forventes gennemført i løbet af 2012. Det drejer sig typisk om lifte, 
ramper, belægninger, teleslyngeanlæg, automatiske døråbnere, handicaptoiletter, handicap p-
pladser m.m.  

Som led i ønsket om gradvist at få foretaget en samlet registrering af alle kommunens offentligt 
tilgængelige bygninger er der hidtil gennemført to registreringsrunder. Den første havde fokus på 
ældre- og handicapområdet, den anden havde, som nævnt ovenfor, fokus på bygninger med 
almindelig borgeradgang. Der søges nu om anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til 3. 
runde tilgængelighedsregistrering, som vedrører kommunens skoler og fritidsordninger. Fokus vil 
her blive rettet mod de faciliteter og bygninger på området, som ikke kun benyttes af skolebørn i 
det daglige, men også anvendes mere bredt til møder, aftenundervisning og andre borgerrettede 
aktiviteter.  
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Ved samme lejlighed ønsker Tilgængelighedsforum, at der også foretages en registrering af 
kommunens cykelsluser/tværbomme ved stianlæggene, da disse ikke i alle tilfælde lever op til 
tidssvarende tilgængelighedsstandarder.  

Registreringen foretages igen i regi af GodAdgang mærkningsordningen af en inspektør fra 
Foreningen Tilgængelighed for Alle. Til hver skole udarbejdes en rapport, der dokumenterer 
tilgængelighedsforholdene. Rapporterne indeholder bl.a. et afsnit over ikke opfyldte minimumskrav 
jf. mærkningsordningens standarder med forslag til en løsning samt et afsnit med 
forbedringsforslag, som kan opfyldes over tid. Mærkede steder præsenteres på 
www.godadgang.dk og stedernes egne hjemmesider med faktaark om ejendommen og 
tilgængeligheden. Vedr. tværbommene aflægges en samlet rapport til Park & Vej og 
Tilgængelighedsforum til videre foranstaltning. 
 
Vurdering 

De planlagte tiltag vurderes at være relevante set i forhold til kommunens bestræbelser på at 
skabe gode tilgængelighedsforhold i sine bygninger med offentlig adgang for syns-, høre- og 
bevægelseshæmmede personer. Tilgængelighedsregistreringen og efterfølgende forbedring af 
tilgængeligheden på ældre- og handicapområdet i 2009-2011 har været til stor tilfredshed for 
brugere og personale i de pågældende ejendomme. De nu planlagte tiltag har været drøftet i 
Tilgængelighedsforum, som derved har haft mulighed for at byde ind med forslag til justeringer og 
ændrede prioriteringer. 

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der gives en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. eks. moms fordelt med hhv. 2,0 mio. kr. til 
gennemførelse af tilgængelighedsforbedringer og 0,15 mio. kr. til det videre arbejde med at 
tilgængelighedsregistrere kommunens bygninger. Bevillingen finansieres via det afsatte 
rådighedsbeløb til handicaptilgængelighed i budget 2012. 

 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
17  Åbent         Årsregnskab 2011 - Oversendelse til revision 
 
009885-2012 
 
 
Resumé 
Årsregnskabet for 2011 forelægges med henblik på oversendelse til revision. 
 
Kommunens regnskab for 2011 (Gentofte Beretning 2011) består af to hæfter. Materialet udsendes 
til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. 
 
Hæfte 1 er en opfølgning på Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj Gentofte-Plan 2011. 
Heri beskrives de vigtigste resultater og begivenheder i 2011, herunder opfølgning på 
Kommunalbestyrelsens tværgående indsatsområder, politikker, strategier og på kommunens 
målområder.  
 
Hæfte 2 består af regnskabsoversigter og redegørelser, herunder forklaringer om sammenhæng 
og afvigelser mellem budget, givne tillægsbevillinger og regnskab. 
 
Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse, 
når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet. 
 
Baggrund 
Økonomiudvalget blev den 20. februar 2012 orienteret om regnskabsresultatet for 2011 på et 
tidspunkt hvor der fortsat manglede en række afsluttende posteringer.  
Det endelige regnskabsresultat er identisk med det forelagte foreløbige regnskab bortset fra 
posten posten "øvrige driftsudgifter i alt" (ikke-serviceudgifter) som blev 452 mio. kr. og i forhold til 
451 mio. kr. som forelagt på mødet den 20. februar 2012. 
  
Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge ultimo 
maj 2012, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle 
bemærkninger forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i 
juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet.  
 
Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet.  

  

 
Vurdering 
Gentofte Kommunes regnskab for 2011 udviser et overskud på 249 mio. kr. Dette er en forbedring 
på 236 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som forudsatte et overskud på 13 mio. kr.  
I forhold til det gældende budget (oprindeligt vedtaget budget + givne 
tillægsbevillinger/genbevillinger) er der tale om en forbedring på 343 mio. kr.  
Stram økonomistyring, effektiviseringer og en udstrakt tilbageholdenhed har været medvirkende til, 
at kommunens kassebeholdning i løbet af 2011 er øget med 249 millioner kr.  
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Det skattefinansierede område udviser et overskud på 42 mio. kr., hvilket er en forbedring på 98 
mio. kr.  i forhold til det vedtagne budget. På finansieringssiden (skatter, tilskud/udligning og renter) 
er der en mindreudgift/merindtægt på i alt 118 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket 
primært hænger sammen med finansieringsændringerne på beskæftigelsesområdet, hvor 
kommunerne er blevet kompenseret over bloktilskuddet som følge af lavere statsrefusionssatser. 
Herudover er der større skatteindtægter, primært et større provenu af forskerskat og højere 
renteindtægter som følge af den højere likviditet.   
  
Det samlede driftsregnskab udviser et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 4 mio. 
kr. 
  
Kommunens serviceudgifter blev 3.005 mio. kr., hvilket er 82 mio. kr. lavere end oprindeligt 
budgetlagt (aftalt serviceudgiftsramme), dvs. kommunen har levet op til aftalen mellem regeringen 
og KL (Kommunernes Landsforening). 
  
Øvrige driftsudgifter, som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter, udviser et merforbrug på 
78 mio. kr. i forhold til det oprindelige 2011-budget. Dette skyldes primært den ovennævnte 
finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet med lavere statsrefusionssatser.   
  
Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2011 udgør 420 mio. kr. Den 
solide kassebeholdning skal vurderes i forhold til opsparing og tidsmæssige forskydninger på 
drifts- og anlægsområdet. 

Yderligere kommentarer til regnskabsresultatet fremgår afinternt notat og Gentofte-Beretning 2011. 

  

 
Indstilling 
Økonomi indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At årsregnskab 2011 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.  
 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Årsregnskab 2011 - Oversendelse til revision 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
18  Åbent         Mål- og indholdsbeskrivelse for Gentofte Kommunes Fritidsordninger 
 
014191-2012 
 
 
Resumé 
Materialet Mål- og indholdsbeskrivelse for Gentofte Kommunes Fritidsordninger indstilles til 
godkendelse.  

 
Baggrund 
I forlængelse af folkeskolelovens § 40 stk. 4 trådte bekendtgørelsen om mål- og 
indholdsbeskrivelse i skolefritidsordninger i kraft i august 2009. Ifølge bekendtgørelsen er det 
Kommunalbestyrelsens ansvar, at mål- og indholdsbeskrivelsen fastsættes og 
offentliggøres. Offentliggørelse af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger skal give 
borgerne mulighed for at få indblik i den enkelte kommunes prioriteringer og serviceniveau i forhold 
til skolefritidsordninger. Formålet med beskrivelserne er desuden at fremme, at 
skolefritidsordningerne inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål. 

  

Det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter og offentliggør mål- og indholdsbeskrivelse for 
skolefritidsordninger ved kommunens skoler.  

  

I løbet af 2011 har en arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til en mål- og indholdsbeskrivelse for 
Gentofte Kommunes Fritidsordninger. Børn, Unge og Fritid har i forslaget lagt vægt på, at mål- og 
indholdsbeskrivelsen er formuleret inden for rammerne af Gentofte Kommunes Børne- og 
Ungepolitik og undervisningsministeriets bekendtgørelse om mål og indholdsbeskrivelser for 
skolefritidsordninger og sætter fokus på kvalitet og udvikling af det pædagogiske arbejde. 
Endvidere lægger mål- og indholdsbeskrivelsen for Gentofte Kommunes Fritidsordningerne sig 
også op af den nyligt vedtagne vision ’Læring uden Grænser’. Samtidig foreslås det, at det er den 
enkelte GFO, der har ansvaret for at beskrive og udmønte målene konkret i den daglige 
pædagogiske praksis. 

 
Vurdering 

Mål- og indholdsbeskrivelsen er udfærdiget med udgangspunkt i arbejdet og udviklingen i den 
enkelte GFO og samtidig i sammenhæng med de overordnede mål og visioner for Gentofte 
Kommunes skolevæsen og pædagogiske tilbud. På denne baggrund vurderer Børn, Unge og 
Fritid, at mål- og indholdsbeskrivelsen for Gentofte Kommunes Fritidsordning (GFO) udgør en 
væsentlig del af grundlaget for Læring uden grænser, hvor børn og unge udnytter og udvikler 
deres potentialer maksimalt, og hvor strukturer og organisation til enhver tid fremmer børns læring. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 
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Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At Mål- og indholdsbeskrivelse for Gentofte Kommunes Fritidsordninger (GFO) vedtages 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 16. april 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Mål og indholdsbeskrivelse for Gentofte Kommunes Fritidsordninger 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
19  Åbent         Mobil Interaktiv Genoptræning 
 
014819-2012 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed ønsker i regi af firekommunesamarbejdet om velfærdsteknologi med Gladsaxe, 
Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal udvikle og 
afprøve en ny mobil interaktiv genoptrænings-løsning (MIG), der radikalt nytænker kommunernes 
holdforløb for genoptræning af borgere med ny hofte eller nyt knæ.  
 
Mobil Interaktiv Genoptræning er baseret på at borgere, der genoptræner, kan få feedback på 
deres træning fra sensorer båret i et tekstil på kroppen og,  at de samtidig kan se en præsentation 
af deres træningsindsats på en tablet (ipad). Det giver mulighed for bedre hjemmetræning, og skal 
samtidig gerne øge motivationen for træning.   
 
Projektet er beskrevet i vedlagte ansøgning, der er godkendt af styregruppen for de fire 
kommuners fælles velfærdsteknologiinitiativer. Der søges nu om bevilling af Gentofte Kommunes 
andel af projektbudgettet på i alt 715.000 kr. 
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Baggrund 
Gentofte Kommune, har med inspiration hentet fra interaktive spil som fx Wii, gennemført et 
modningsforløb, der har afklaret muligheder og perspektiver i udvikling af et nytænkende mobilt 
interaktivt træningskoncept for diagnosespecifik genoptræning af borgere med ny hofte eller nyt 
knæ.  
 
Baggrunden er en vækst i den kommunale genoptræningsopgave, bla. som følge af vækst i 
antallet af borgere, der udskrives fra hospitalerne med behov for kommunal genoptræning 
(Sundhedsloven § 140). Samtidig oplever terapeuterne et behov for at styrke borgernes motivation 
for og kvalitet i egen træning hjemme i dagligdagen. Det er en forudsætning for at opnå bedre 
rehabiliteringen og funktionsniveau efter operation. Samtidig er kørsel af borgere til træningscentre 
en væsentlig udgift ved de nuværende holdforløb.  
 
Med mobil interaktiv genoptræning er ideen at nytænkte kommunernes holdforløb fra primært at 
foregå på et træningscenter et par gange om ugen til at være et tilbud, hvor borgeren øger både 
kvalitet og kvantitet i den daglige hjemmetræning. Ideen er at erstatte antallet af fremmøder på 
træningscentret med et mobilt træningskoncept/velfærdsteknologi, der giver samme eller måske 
bedre genoptræning for borgeren. Men det mobile træningskoncept for borgerne mulighed for at få 
løbende feedback på træningen, hvad enten den foregår indenfor med faste øvelser eller består i 
gangtræning på vej til daglige aktiviteter. Trods et reduceret fremmøde er forventningen, at borgere 
intensiverer træningen og dermed opnår øget effekt. 
 
Udviklingsprojektet er baseret på en dokumenteret business case og gennemføres og 
effektvurderes ud fra veldefinerede succeskriterier både ift. brugernes oplevelse af teknologien, 
terapeuternes oplevelse af teknologien og det ressourcebesparende potentiale pr. træningsforløb. 
Det forventes, at 70-80 % af borgere til genoptræning med ny hofte eller nyt knæ kan anvende det 
nye mobile koncept. 
 
Udviklingsprojektet er designet som et brugerinvolverende forløb kombineret med tydelig 
træningsfaglig effektvurdering med kontrolgruppe, så der også etableres sundhedsfagligt belæg for 
det ny forløb for borgere med ny hofte eller nyt knæ. 
 
Udviklingsprojektet gennemføres i samarbejde med en udviklingsvirksomhed, der kan levere de 
ønskede sensorer og varetage udviklingen af det samlede mobile interaktive træningskoncept. 
Udviklingsprojektet forventes at løbe fra maj 2012 til september 2013, hvorefter det kan besluttes, 
hvorvidt det bliver kommunens nye standardtilbud til genoptræning af de valgte diagnoser.  
 
Udviklingsprojektet er designet med en velbeskrevet faseplan med tilhørende leverancer og 
milepæle samt en betalingsplan som styringsredskab. Hvis udviklingsprojektet, mod forventning, 
skulle møde hindringer undervejs i udviklingsprocessen der betyder, at business casen ikke 
længere kan realiseres, så er det muligt for kommunerne at stoppe projektet. 
 
Som led i samarbejdsaftalen med virksomheden og i tilrettelæggelse af projektet er det med 
involvering af en rådgiver afklaret, hvordan der skal indgås kontrakt, så der tages højde for at 
parterne lever op til fx udbudslovgivning og statsstøtteregler. Det betyder blandt andet, at det 
annonceres, at kommunen ønsker at indgå kontrakt om udviklingsprojektet. Det er forventningen, 
at den valgte partner med sensorløsningen er så unik, at de er eneste relevante partner.  
 
Det samlede projektbudget for udviklingsprojektet, inklusiv finansiering af projektledelse og 
tovholdere i kommunerne samt indkøb af tablets, er på i alt 2.848.850 kr. fordelt mellem de fire 
kommuner over 2012 og 2013. For Gentofte Kommune er det samlede finansieringsbehov i alt 
715.000 kr. fordelt over 2 år.  
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Styregruppen for det firekommunesamarbejdet om velfærdsteknologi, de fire kommuners 
kommunaldirektører, har godkendt vedlagte projektbeskrivelse for Mobil Interaktivt Genoptræning. 
 
Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at Mobil Interaktiv træningsteknologi er et meget perspektivrigt 
koncept, der kan realiseres via det tilrettelagte udviklingsforløb og dermed testes på en sådan 
måde, at det danner grundlag for validering af den fremlagte business case og der hertil knyttede 
succeskriterier.  
 
Social & Sundhed har udarbejdet en grundig risikoanalyse og designet projektforløbet med en 
betalingsplan, så forudsætningerne for styring af forløb og investering står fint mål med de 
perspektivrige muligheder. 
 
Endelig vurderer Social & Sundhed, at projektkonstruktionen og kontraktindgåelsen tager højde for 
den eksisterende lovgivning, herunder udbudslovgivning, så udviklingsprojektet kan gennemføres 
og idriftsættes ved forventet positivt resultat.  
 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

 
1. At vedlagte projektbeskrivelse godkendes.  
 
2. At der af Økonomiudvalgets afsatte rådighedsbeløb til velfærdsteknologi på 10 mio. kr. på 
investeringsoversigten for 2012 overføres 715.000 kr. til Socialudvalget. 
  
3. At der til projektet om mobil interaktiv genoptræning gives anlægsbevilling på kr. 715.000 med 
finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til velfærdsteknologi på Økonomiudvalgets 
område. 
 
4. At Social & Sundhed bemyndiges til efter endt annoncering at indgå kontrakt med 
udviklingsvirksomheden Yoke om udvikling af konceptet Mobil Interaktiv Genoptræning.  
 
Tidligere beslutninger 

Socialudvalget den 17. april 2012 kl. 17.00 

Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Forklæde Mobil interaktiv genoptræning MIG ansøgning 4 k pulje 
 Projektbeskrivelse Mobil Interaktiv Genoptræning - ansøgning 4K-puljen for velfærdsteknologi 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
20  Åbent         Drøftelse og godkendelse af vision for børneområdet 
 
011535-2011 
 
 
Resumé (foreløbig) 
Sagen blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. april 2012. På 
Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blav sagen udsat til et ekstraordinært fællesmøde med 
Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget den 30. april 2012. Sagen forelægges derfor på ny. 
  
Børn, Unge og Fritid har i perioden august 2011-marts 2012 udarbejdet vision for 0-6 års området.  
Visionen er blevet til i en inddragende proces med en bred kreds af borgere, ledere, medarbejdere 
og politikere. Der foreligger nu en ambitiøs og omsættelig vision for børneområdet. 
 
Baggrund (foreløbig) 
For at skabe øget politisk fokus på kvalitet og udbytte på 0-6 års området har Børn, Unge og Fritid i 
perioden august 2011 – marts 2012 udarbejdet en ambitiøs og omsættelig vision for 
børneområdet.   
Visionen skal bane vejen for et endnu højere ambitionsniveau og er især udsprunget af behovet for 
at skabe fælles forståelse af det gode børne- og familieliv samt at sikre forventningsafstemning 
mellem de primære aktører på området. Dette på baggrund af beslutning i Børne- og 
Skoleudvalget 6. juni 2011 (punkt 4). 
 
Åben og inddragende proces 
Der er fra start lagt vægt på en åben og bredt inddragende visionsproces med henblik på at skabe 
fælles accept, forståelse og motivation for den fremtidige retning blandt alle relevante 
interessenter. Der er desuden gjort en ekstra indsats for at sikre diversitet og få så mange som 
muligt med fra starten. 

Således har processen haft deltagelse af mere end 1000 repræsentanter blandt forældre, 
dagtilbudsledere og medarbejdere fra alle 71 daginstitutioner og dagplejen, PPR, Børn og Familie, 
Sundhedsplejen, Tandplejen, Sociale institutioner, Skolerne og Fritid, paraplyorganisationerne for 
de selvejende tilbud samt repræsentanter for de faglige organisationer BUPL og PMF. Børne- og 
Skoleudvalget har desuden deltaget i tre dialogmøder og to workshops i august 2011 og januar 
2012. 

I marts 2012 er oplæg til visionen drøftet: På Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 5. marts (punkt 1); 
på stormøder i styringsnetværkene 13. og 20. marts samt på Børne- og Skolerådsmøde 29. marts. 
Dialogudvalgene for BUF Fagteam, Skole og Klub og Dagtilbud er hørt ved stormøde 21. marts. 
De overordnede konklusioner fra disse møder har været ønske om et højere ambitionsniveau, 
fokus på omsorg og nærvær samt balance mellem fokus på 0-2 års området og 
dagtilbudsområdet, herunder børn med særlige behov. Disse ønsker er forsøgt imødekommet i 
visionen.  
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Visionen 
Visionen er samlet under titlen ”Børn forandrer verden”. En visionstitel, der tager udgangspunkt i 
forandring og mangfoldighed som forudsætninger i den verden, børn vokser op i. Den rummer 
forandringspotentialet i familien og i fællesskabet, såvel som lokalt og globalt. 
Pejlemærkerne i visionen er: 
 

-          Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn 
oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig 

-          Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets 
potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene 

 
Visionen bygger på 3 udgangspunkter for forandring:  

Levende nærvær, legende læring og lyttende sampil. 
 
Visionen indeholder strategiske pejlemærker for den kommende implementering, baseret på input 
fra projektets interessenter. De strategiske pejlemærker ligger inden for områderne Forældre- og 
familiekompetencer, Faglig kvalitet og Ledelse og organisering. Der er desuden afstemt mål for 
hovedaktørerne - forældre, familier, professionelle og ledere.  
 
Visionen vedlægges. 
 
 
Den fremadrettede proces 
Det er planlagt, at processen fra maj og frem til oktober 2012 forankrer det strategiske grundlag og 
forbereder implementeringen af visionen. Fra oktober konkretiseres strategien i interne kontrakter 
mellem Børne- og Skoleudvalget og direktøren for Børn, Unge og Fritid. 
 
  
Børne- og Skoleudvalget orienteres om fremdrift og fortsatte aktiviteter i efteråret 2012. 
  
Første skridt er drøftelser blandt dagtilbuddenes ledere og bestyrelser frem til og på dialogmøde 
14. maj om Gentofte-Plan 2013.  
Herefter følger i forsommeren to stormøder om iværksættelse af fælles tiltag og, i forlængelse af 
budgetvedtagelse, et stort kick-off arrangement for alle medarbejdere og ledere, hvor fokus er på 
implementeringsfasen.  
En række implementeringstiltag vil allerede kunne iværksættes inden sommer 2012. 
 
Den fremadrettede proces vil ligeledes sikre bred inddragelse af interessenter. 
 
Vurdering (foreløbig) 
Det er vurderingen, at visionen for 0-6 års området er ambitiøs og realiserbar, og samtidig 
retningsgivende og fleksibel. Visionen materialiserer sig foreløbig i en pjece, hvor budskaberne er 
enkle og fokuserede. Det er forventningen, at visionen over de kommende måneder folder sig ud, 
med udgangspunkt i de mange input fra processen. 
 
Tilbagemeldinger fra projektets arbejds- og netværksgrupper tilkendegiver desuden, at den fælles 
accept, forståelse og motivation for de kommende forandringer er modnet i visionsprocessen, og at 
der er opbakning - ikke mindst til ambitionsniveauet.  
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Det forventes, at den fremtidige proces vil bidrage yderligere til dette fundament, og dermed sikre 
at visionen kan omsættes til reelle tiltag, herunder forventningsafstemning blandt de primære 
aktører. 
 
Det vurderes, at visionen for 0-6 års området har god sammenhæng til intentionerne i ”Læring 
uden grænser”. 
 
Indstilling (foreløbig) 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At visionen for børneområdet med titlen ”Børn forandrer verden” godkendes. 
 
Tidligere beslutninger (foreløbig) 

Børne- og Skoleudvalget den 16. april 2012 kl. 17.00 

Videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Børne- og Skoleudvalget den 30. april 2012 kl. 17.30 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 
Børn forandrer verden 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
21  Åbent         Ny ressourcemodel på skoleområdet 
 
009941-2012 
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Resumé 
Sagen blev udsat på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. april 2012 . Sagen forelægges til 
behandling på ekstraordinært fællesmøde i Børne- og Skoleudvalget og i Økonomiudvalget den 
30. april 2012 forud for ordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 30. april 2012. 
  
Børne- og Skoleudvalget tog den 5. marts 2012 orienteringen om principperne for den nye model 
til efterretning. Dagsordenspunkt og præsentation af principperne for den nye 
ressourceallokeringsmodel fra dette møde er vedlagt som bilag. På mødet blev det vedtaget, at 
den nye ressourceallokeringsmodel sendes i høring i de enkelte Skolebestyrelser og MED-
organisation. Det blev vedtaget, at sagen forelægges i Børne- og Skoleudvalget og 
Kommunalbestyrelsen i april efter høring med henblik på vedtagelse af modellen og at ændringer 
af styrelsesvedtægten samtidigt forelægges Kommunalbestyrelsen.  
  
 
Modellen har været i høring i perioden 6. marts til 29. marts 2012.  
 
Der er modtaget svar eller inputs fra de 11 skolebestyrelser og 8 MED-grupper. Materialet har 
også været sendt til orientering til GKL, GKF, FOA og BUPL. Der er modtaget kommentarer fra 
GKL og GKF.  
  
Da modellen fastlægger principper for bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for 
de enkelte skoler skal Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
godkende principperne i en ny model iht. folkeskolelovens § 40, stk. 2. 
  
På møde i Børne- og Skoleudvalget d. 16. april 2012 blev det besluttet, at behandle sagen på 
ekstraordinært møde fælles med Økonomiudvalget forud for ordinært møde i 
Kommunalbestyrelsen. På dette møde fremlægger Børn, Unge og Fritid skolelederkredsens 
synspunkter til modellen. 
 
Baggrund 
Den nye ressourceallokeringsmodel var i høring i perioden 6. marts til 29. april. I det følgende er 
uddraget de væsentligste svar og bemærkninger, i lighed med dagsordenspunkt til møde i Børne- 
og Skoleudvalgets møde d. 16. april 2012. Høringssvarene fremgår i bilag 1. Ydermere er 
beskrevet skolelederkredsens (PSS's) synspunkter til modellen. 
 
Principperne for den nye model 
Der udtrykkes bred tilfredshed med, at den nye model er mere enkel, gennemskuelig og indeholder 
flerårlige budgetter, der giver mulighed for at planlægge skoleåret tidligere. 
 
Man er overvejende positive overfor en elevafhængig model, der bygger på grundprincippet om at 
”pengene følger barnet”.  
Der er også nogle spørgsmål og kommentarer hertil. Bl.a. anføres det, at en elevafhængig model 
giver incitament til højere klassekvotienter, og at det er hårdt for lærere at undervise store klasser. 
Enkelte skoler udtrykker usikkerhed om hvorvidt modellen vil allokere tilstrækkelige ressourcer til 
en skole, når der skal oprettes en ekstra klasse.  
Flere gør opmærksom på, at det er vigtigt, at der sikres et tilstrækkeligt elev-volumen i 
skoledistrikterne. En skolebestyrelse påpeger, at der er behov for, at der fremadrettet bliver 
mulighed for i større grad at optage elever udefra end det er muligt i dag.     
Flere ønsker en afklaring af hvordan den samlede ressourcetildeling til skoleområdet påvirkes, hvis 
elevtallet stiger.    
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En enkelt skolebestyrelse foreslår, at elevtaksten gradueres.  
 
Fra nogle skoler udtrykkes tilfredshed med, at den faste del udgør 25 %. Flere ønsker, at den faste 
del på 25 % reduceres, og at en større del af budgettet gøres variabelt. Andre udtrykker, at det er 
svært at vurdere om en fast del på 25 % er den korrekte fordeling.  
En skole udtrykker utilfredshed med, at elever på nogle skoler får 3-4.000 kr. mere om året end 
andre pga. at den faste del udgør 25 %.   
 
De fleste udtrykker tilfredshed med, at modellen korrigerer for socioøkonomiske forhold. Nogle 
høringssvar er dog kritiske eller er forbeholdende overfor den valgte metode. En skole foreslår, at 
modellen også skal tage højde for variationer i kvaliteten og kvantiteten i de fysiske læringsmiljøer 
på de forskellige skoler.        
 
Generelt udtrykkes tilfredshed med, at specialundervisningen er fuldt integreret i modellen, men 
der er også enkelte forbehold. Bl.a. anføres, at skoler kan have en tendens til at holde på elever, 
der kræver særlige tilbud, når der er økonomisk incitament hertil.  
  
Indfasning 
Modellen foreslås indfaset over 3 skoleår, dvs. at den er fuldt indfaset i skoleåret 2014/15. To 
skoler ønsker modellen indfaset fuldt ud fra start, dvs. fra 1. august 2012.  
  
Ikrafttrædelse 
En enkelt skole og dennes MED-gruppe bakker ikke op om den nye model på det foreliggende 
grundlag. Bl.a. er der utilfredshed med den omtalte variation mellem skolerne mht. økonomien pr. 
elev om året. Det anbefales i stedet, at Børne- og Skoleudvalget fremskaffer viden om de enkelte 
skolers nuværende muligheder, så de kan sammenlignes. Herudover ønskes den økonomiske 
konsekvens af dannelsen af nye klasser i skoleforløbet synliggjort. Herefter skal materialet sendes 
ud til en ny høring.  
Ellers er den foreslåede ikrafttrædelsesdato 1. august 2012 ikke kommenteret i svarene. 
  
Skolelederkredsens synspunkter til ressourceallokeringsmodel 
PSS bakker op om implementering af den nye ressourceallokeringsmodel med virkning fra 1. 
august 2012 og med den aftalte indfasningsperiode. Det blev samtidig aftalt, at en udvikling af 
modellen iværksættes straks med henblik på, at kompensere bemærkningerne i høringssvarene. 
Udviklingen forventes afsluttet senest om 2 år. Opsamling fra ekstraordinært møde i PSS d. 17. 
april 2012 om høringssvar vedrørende ny ressourceallokeringsmodel er vedlagt som bilag 3. 
 
Vurdering 
På baggrund af møde med Børne- og Skoleudvalget d. 16. april 2012 samt møde med 
skolelederne d. 17. april 2012, vurderer Børn, Unge og Fritid at modellen iværksættes straks med 
henblik på, at kompensere bemærkningerne i høringssvarene, og at udviklingen afsluttes om 
senest 2 år. 
 
Det vurderes endvidere, i lighed med vurdering i dagsordenspunkt til møde i Børne- og 
Skoleudvalget d. 16. april, at den faste del fastsættes til 25 % af budgettet. Ca. 11 % heraf fordeles 
specifik til den enkelte skole og vedrører rengøring og administration. De resterede 14 % fordeles 
ligeligt mellem de enkelte skoler uanset størrelse. Dette princip er valgt for at tage hensyn til, at 
skoler med færre elever i en vis udstrækning skal afholde de samme udgifter som en større skole 
og ikke har den samme fleksibilitet som en stor skole. Det kan f.eks. være ressourceforbruget ifm. 
holddannelse.  
En fast del (som ikke fordeles efter elevtal) vil altid medføre, at det samlede beregnede budget pr. 
elev vil variere fra skole til skole. Det bemærkes, at variationen mellem skolerne er reduceret 
betydeligt i den nye model. Variationen er således reduceret fra ca. 6.700 kr. til ca. 4.400 kr. pr. år. 
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Arbejdsgruppen har drøftet brugen af forskellige elevtakster. Det blev vurderet, at der ikke var 
behov herfor, da de reelle udgifter pr. elev ikke vurderes at variere markant fra indskoling, 
mellemtrin og udskoling. Hertil kommer, at én elevtakst giver en mere enkel, gennemskuelig og 
fleksibel model for alle interessenter.        
  
Nogle udtrykker bekymring for om ressourcerne ved oprettelse af nye klasser er tilstrækkelige. Den 
nye model tager udgangspunkt i den samme økonomiske ramme, som skolerne har nu. Den giver 
en mere jævn ressourceallokering end en klassetalsmodel, som den nuværende overvejende er, 
hvor tildelingen primært sker trinvis. I dag vil en skole modtage i størrelsesordenen 0,4-0,5 mio. kr., 
når der oprettes en klasse, men vil omvendt også miste det samme beløb, hvis en klasse 
forsvinder. Den nye model giver således en mere jævn tilpasning af økonomien, da tildelingen sker 
efter antal elever. Hertil kommer, at den nye model arbejder med 4-årige budgetter, der giver bedre 
mulighed for at forudsige udviklingstendenser og agere herefter i god tid. Desuden udgør den 
enkelte skoles samlede budget i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. årligt, hvilket i sig selv giver en 
vis fleksibilitet.    
        
Et par af høringssvarene anfører, at modellen giver incitament til høje klassekvotienter, og at det er 
hårdt for lærerne at undervise i store klasser. Der kan både findes argumenter for og imod høje 
klassekvotienter. Det kan også være problematisk med for små klasser. 
 
Det er naturligvis vigtigt, at der sikres et tilstrækkeligt elev-volumen i alle skoledistrikter. Børn, 
Unge og Fritid er i gang med at undersøge, hvordan man bedst muligt kan understøtte skolerne i 
denne sammenhæng.   
     
I modellen opgøres de socioøkonomisk belastede skoler på baggrund af Danmarks Statistiks 
analyse af socioøkonomiske forhold. Arbejdsgruppen har udvekslet erfaringer med Hørsholm og 
Gribskov kommuner, der begge har anvendt den samme analyse. Arbejdsgruppen har vurderet, at 
det er en objektiv og en stabil undersøgelse, der kan udarbejdes med jævne mellemrum.  
 
Det opfattes som positivt, at modellen er mere enkel og gennemskuelig. Suppleres modellen med 
forskellige korrektioner f.eks. korrektioner for variationer i kvaliteten og kvantiteten i de fysiske 
læringsmiljøer på de forskellige skoler, vil modellen blive mere kompleks og mindre forudsigelig. Et 
vigtigt succeskriterie har været, at modellen netop er enkel og gennemskuelig, hvorfor diverse 
tilpasninger er forsøgt undgået.  
 
Den nuværende tildeling af specialundervisningsmidler sker ud fra en kombination af en behovs- 
og elevtalsmodel, der gradvist overgår til en fordeling efter elevtal alene. Den nye model 
implementerer således den allerede eksisterende aftale, men hurtigere end planlagt. En fordel ved 
den nye model er også, at midlerne fordeles fra starten og ikke først udmeldes i løbet af 
budgetåret.    
 
Ændring af styrelsesvedtægten 
Den nye model vil medføre ændringer til styrelsesvedtægtens bilag D. Ændringer kan ses i deres 
helhed i bilag 2. Herudover vil det betyde, at tidligere beslutninger om aktiviteter/timetal i den 
gamle model ophæves. 
 
Indstilling 
 
 
 
Økonomi og Børn, Unge og Fritid indstiller 
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Til Børne- og Skoleudvalget: 
 
1. At principperne for den nye ressourceallokeringsmodel, indfasningsperiode og ikrafttrædelse 
vedtages 
 
2. At en udvikling af modellen iværksættes straks med henblik på at kompensere bemærkningerne 
i høringssvarene.   
  
  
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
3. At principperne i den ny ressourceallokeringsmodel vedtages 
 
4. At ændringer som konsekvens af ny model indarbejdes i styrelsesvedtægten med virkning fra 1. 
august 2012. 
 
5. At tidligere beslutninger om aktiviteter/timetal i den gamle model ophæves som konsekvens af 
ny model med virkning fra 1. august 2012. 
 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 16. april 2012 kl. 17.00 

Behandles på ekstraordinært møde fælles med Økonomiudvalget den 30. april 2012 forud 
for ordinært møde i Kommunalbestyrelsen.  

 

Økonomiudvalget den 30. april 2012 kl. 17.31 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1, Høringssvar 
 Bilag 2, Ændringer til Styrelsesvedtægt 
 Bilag 3, Opsamling fra ekstraordinært PSS den 17 
 Bilag 4. Dagsordenspunkt fra møde i BOS 5/3-2012 om principperne for ny 

ressourceallokeringsmodel 
 Bilag 5. Præsentation fra BOS-møde 5-3-2012 om principper for ny ressourceallokeringsmodel 

PDF 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
22  Åbent         Frihed til Frivillighed 
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015217-2012 
 
 
Resumé 
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats begrænser mulighederne for arbejdsledige for at yde en frivillig 
indsats. Dette på trods af at frivilligt arbejde på flere måder kan hjælpe til at forbedre den 
arbejdslediges muligheder for at komme i arbejde, bl.a. ved kompetenceudvikling og 
netværksdannelse. Ligeledes kan de arbejdslediges tid til at yde frivilligt arbejde være til stor gavn 
for de frivillige organisationer.  
 
Børn, Unge og Fritid præsenterer Kultur- og Fritidsudvalget for en ansøgning til 
Indenrigsministeriet om fritagelse fra de bestemmelser i beskæftigelseslovgivningen, der lægger 
begrænsning på borgerne for at udføre frivilligt arbejde.  
 
Baggrund 
Frivilligt arbejde kan skabe værdi for den enkelte borger og for samfundet som helhed. Den 
frivillige borger oplever at være en efterspurgt ressource, hvilket kan bidrage til øget livskvalitet og 
fungere som en indgang til nye muligheder og netværk. Frivilligt arbejde kan på den måde være et 
afsæt for ledige til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Ansøgningen, vedhæftet i bilag, giver en 
uddybende beskrivelse heraf. 
 
En ny undersøgelse af frivilligheden i foreninger under Danmarks Idræts-Forbund viser, at bl.a. 
mindre idrætsforeningerne har svært ved at rekruttere det antal frivillige der er behov for. Det 
gælder især frivillige til at løse foreningernes administrative opgaver. Samtidig bekræfter 
undersøgelsen billedet af den mangfoldighed, som foreningslivet gennem mange år er blevet prist 
for at have. De frivillige foreninger rummer mange borgergrupper og skaber således en 
enestående mulighed for at mennesker fra forskellige samfundslag integrerer på tværs – et 
element som gør foreningerne til et unikt forum for netværksdannelse for arbejdsledige.  
 
En gruppe af borgere er afskåret fra at yde en frivillig indsats, da de vil blive trukket i offentlig 
ydelse. Gruppen omfatter kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, 
sygedagpengemodtagere samt borgere på efterløn. 
 
Vurdering 
Gentofte Kommune vil ved fritagelse fra de bestemmelser i beskæftigelseslovgivningen, der 
lægger begrænsning på borgerne for at udføre frivilligt arbejde kunne forbedre vilkårene for både 
arbejdsledige og frivillige organisationer. Dette vil bl.a. bidrage til at kompetenceudvikle borgerne 
og modne deres arbejdsmarkedsparathed samt forbedre rammerne for de frivillige organisationer.  
 
Ansøgning om fritagelse fra ovenfornævnte bestemmelser er en mulighed for Gentofte Kommune 
som Frikommune udvalgt af Indenrigsministeriet. En fritagelse ligger ligeledes godt i tråd med 
Gentofte Kommunes status Idrætsfrikommune under Danmarks Idræts-Forbund.  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
  
 
Til Kultur – og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At Gentofte Kommune ansøger om fritagelse fra følgende lovgivning og praksis: 

 Bekendtgørelse nr. 1344 af 11. december 2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.  
 Vejledning nr. 123 af 11. december 2009 til bekendtgørelse om fradrag i 

arbejdsløshedsdagpenge mv.  
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 § 26 i bekendtgørelse nr. 1409 af 28. december 2011 om fleksibel efterløn. Heraf fremgår, 
at nedsættelsen af efterløn for ulønnet arbejde følger principperne i reglerne om ulønnet 
arbejde på dagpengeområdet. 

 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning, Frihed til frivillighed 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
23  Åbent         Test af teknologier der afhjælper adfærdsforstyrrelser hos demente 
 
014376-2012 
 
 
Resumé 
Som led i arbejdet med velfærdsteknologi på ældreområdet har Social & Sundhed i regi af 
firekommunesamarbejdet med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner modnet et 
initiativ om afprøvning af teknologier, der kan afhjælpe adfærdsforstyrrelser hos demente. Initiativet 
fremlægges nu, idet der søges om anlægsbevilling på 56.000 kr. fra puljen til velfærdsteknologi til 
dækning af Gentofte Kommunes andel af udgifterne til gennemførelse af initiativet. 

 
Baggrund 
Social & Sundhed har siden 2009 arbejdet med at afsøge mulighederne for at anvende 
velfærdsteknologi på ældreområdet. Som led i dette arbejde har Social & Sundhed i regi af 
firekommunesamarbejdet med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner afsøgt 
muligheder for at anvende teknologier, der kan afhjælpe adfærdsforstyrrelser hos demente. 

Antallet af ældre borgere med demenssygdomme er i kraftig vækst og de udgør en stor andel af de 
borgere, der har behov for hjælp fra kommunernes ældrepleje. Antallet af demente skønnes på 
landsplan at være 86.000, og i 2040 forventes tallet at være 160.000. I Gentofte Kommune svarer 
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det til, at der i dag er ca. 1.400 demente borgere, mens tallet i 2040 forventes at være 2.100. Op til 
80 pct. af de demente udvikler psykiatriske symptomer, og 90 pct. udvikler adfærdsforstyrrelser. 
Det stigende antal ældre demente borgere fører til et stigende antal psykisk belastende 
arbejdssituationer og sygemeldinger. 

Der er i de fire kommuner allerede arbejdet fokuseret med kompetenceudvikling, etablering af 
særlige demenskoordinatorer og andre indsatser for at håndtere den krævende og voksende 
opgave med pleje af ældre demente borgere. Der er imidlertid behov for at tage flere og nye 
metoder i brug i takt med det stigende antal demente borgere, og det deraf følgende behov for at 
kunne forebygge og afhjælpe følgevirkningerne af sygdommen for borgerne selv og for 
omgivelserne. 

Det er på denne baggrund, at Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner 
sammen har modnet et initiativ, der omhandler afprøvning af fem udvalgte simple og leveringsklare 
teknologier (GPS, sengealarm, kuglestol, gyngestol og demensmadras) i plejeboliger og hos 
enkelte hjemmeboende borgere i de fire kommuner. Initiativet er uddybet i vedlagte 
projektansøgning til styregruppen for firekommunesamarbejdet om velfærdsteknologi, som består 
af kommunaldirektørerne fra de fire kommuner. 

Formålet med indsatsen er at afprøve og afklare, hvorvidt de fem udvalgte velfærdsteknologier: 

 - Kan medvirke til at øge demente borgeres livskvalitet ved at forebygge og afhjælpe 
adfærdsforstyrrelser hos demente. 

 - Kan mindske belastningen af personale og pårørende ved at reducere omfang og intensitet af de 
ressourcekrævende og arbejdsmiljøbelastende situationer, der opstår i plejen af meget 
udadreagerende demente. 

Herudover handler en væsentlig del af indsatsen om at opsamle erfaringer om og udarbejde 
retningslinjer for anvendelse af de forskellige typer af teknologier. 

Den lille men systematiske afprøvning af de udvalgte teknologier skal danne afsæt for en 
potentialevurdering af effekten af øget brug af teknologi til håndtering af adfærdsforstyrrelser. 
Afprøvningen skal dermed danne grundlag for beslutning om, hvor og hvordan der eventuelt skal 
ske en større udbredelse af teknologierne. 

Initiativet er modnet af de fire kommuners demenskoordinatorer, som har udvalgt hvilke 
problemstillinger i forhold til pleje af demente, som er i fokus, samt hvilke teknologier der ønskes 
testet. Initiativet er dermed forankret tæt på den øvrige indsats på demensområdet, og forudsætter 
også fremadrettet tæt samarbejde mellem demenskoordinatorer på tværs af de fire kommuner. 
Initiativet skal ses i sammenhæng med det øvrige tværkommunale samarbejde på demensområdet 
samt med den generelle kompetenceudvikling i demens og etablering af demensgranskere i 
Gentofte Kommune. 

Det samlede budget for initiativet er på 223.920 kr. til indkøb af teknologier, der afprøves på tværs 
af de fire kommuner. Udgifter til indkøb af teknologierne deles af de fire kommuner. Gentofte 
Kommunes andel af udgifterne til initiativet svarer således til 55.980 kr.  

Initiativet kan iværksættes medio 2012 og har en varighed på ét år således, at der kan 
afrapporteres og indgås aftale om det videre forløb om de afprøvede teknologier medio 2013. 

 
Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at en systematisk afprøvning af de fem teknologier kan bidrage med 
nødvendig viden om, hvordan relevante teknologier kan imødegå den påvirkning og belastning, 
som demenssygdomme har i forhold til borgerne selv og for omgivelserne. Det er samtidig 
vurderingen, at en lille men systematisk afprøvning er en hensigtsmæssig fremgangsmåde i 
forhold til at etablere grundlag for en præcisering af, hvad effekten, herunder både 
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kvalitetsmæssigt og i forhold til økonomisk gevinstpotentiale, kan være ved at introducere disse 
nye løsninger i arbejdet med de demente. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der til initiativet om afprøvning af teknologier, der afhjælper adfærdsforstyrrelser hos demente, 
gives anlægsbevilling på 56.000 kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til 
velfærdsteknologi på Økonomiudvalgets området. 

 
Tidligere beslutninger 

Socialudvalget den 17. april 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Test af teknologier der afhjælper adfærdsforstyrrelser: Ansøgning til puljen for 
velfærdsteknologi i firekommunesamarbejdet 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
24  Åbent         Analyse af muligheden for dannelse af fælles selskabsstruktur for 
renseanlæg i hovedstadsområdet 
 
050343-2011 
 
 
Resumé 

Der skal tages stilling til, om Gentofte Kommune kan tilslutte sig, at der iværksættes en 
undersøgelse af muligheden for at danne en fælles selskabsstruktur omkring 
spildevandsrenseanlæg i hovedstadsområdet, samt om Gentofte Kommune kan tilslutte sig, at 
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kommunens bestyrelsesmedlem i Lynettefællesskabets bestyrelse, Lisbeth Winther bemyndiges til 
at arbejde for, at en sådan proces startes op snarest.  

 
Baggrund 

Som et resultat af dels vandsektorlovens krav om selskabsgørelse af kommunernes forsyninger af 
drikkevand og spildevand og dels de klimaudfordringer, som de seneste to års kraftige 
regnhændelser er eksempler på, er vandsektoren i hovedstadsområdet ved at undergå en større 
udvikling. 

Gladsaxe og Gentofte kommuner dannede allerede med virkning fra 1. januar 2009 det fælles 
vandselskab Nordvand A/S, som siden har leveret drikkevand og fjernet spildevandet fra de to 
kommuner. 

Formålet med dannelsen af Nordvand A/S var, at skabe et effektivt selskab med en passende 
størrelse og med de fornødne kompetencer til at løse de praktiske opgaver og imødekomme de 
stigende administrative krav, herunder reguleringen og data til forsyningssekretariatet. 
 
Nordvand, som dækker 140.000 primære brugere fordelt på 27.000 afregningskunder og 
herudover forsyner yderligere ca. 60.000 brugere i nordlige kommuner, har vist sig som en effektiv 
og veldrevet organisation, som løbende har levet op til ejerstrategi, driftsaftaler og 
effektiviseringskrav samtidig med, at der er ydet et højt serviceniveau i forhold til forbrugerne. 

På vestegnen har forskellige processer, som er nærmere beskrevet i bilag ført til, at 8 kommuner, 
nemlig København, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Dragør, Herlev, Rødovre og Vallensbæk er i 
gang med at danne et fælles vandselskab kaldet "Vort vand".  

Oprindeligt var det kun planen, at danne et selskab omkring indvinding og distribution af 
drikkevand, men undervejs i processen er også spildevand blevet tænkt ind i selskabet, som 
påtænkes etableret i løbet af 2012. 

På det seneste er der fra de 8 kommuners side opstået tanker om, at sammenlægge 
hovedstadens store renseanlæg eventuelt som en del af Vort Vand.  
 
De 8 kommuner er meget åbne overfor at lade andre kommuner træde ind i Vort Vand. Deres 
endelige vision er at samle vand- og spildevandsforsyning samt spildevandsrensning i 
hovedstaden i et stort samlet selskab. 

 
I praksis har den åbne proces foregået på den måde, at der har været afholdt møder i oktober og 
december 2011 og februar 2012, hvor de 8 kommuner har orienteret om status for dannelsen af 
Vort vand.  
 
Mødet i februar 2012 mundede ud i et forslag om at bede kommunalbestyrelserne i de kommuner, 
der er del af et eller flere af hovedstadens store renseanlæg, om at tage stilling til, om der skal 
igangsættes en proces med henblik på at afdække muligheder for at danne en fælles 
selskabsstruktur for renseanlæg i hovedstaden.    

Udviklingen af vandsektoren og tankerne om dannelse af en fælles selskabsstruktur for 
renseanlæg i hovedstadsområdet har endvidere været præsenteret som et orienteringspunkt på 
møde i Lynettefællesskabets bestyrelse i februar 2012. 
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Kommunerne bag Vort Vand har den 8. marts 2012 henvendt sig til alle ejerkommunerne for 
Spildevandscenter Avedøre, Lynettefællesskabet og Måløv Rens samt til Dragør og Tårnby 
Kommuner og bedt alle kommuner om at tage stilling til, om man kan tilslutte sig, at der 
iværksættes en undersøgelse af muligheden for at danne en fælles selskabsstruktur omkring 
spildevandsrenseanlæg i hovedstadsområdet, samt om kommunerne kan tilslutte sig, at deres 
bestyrelsesmedlem i deres renseanlæg bemyndiges til at arbejde for, at en sådan proces startes 
op snarest. 

Henvendelsen af 8. marts med bilag vedlægges.  

 
Vurdering 
Samling af hovedstadens renseanlæg: 
Lynettefællesskabet består allerede i dag af 2 renseanlæg, nemlig Damhusåens Renseanlæg og 
Renseanlæg Lynetten, som har en velfungerende samlet organisering af drift og administration.  
 
Det giver umiddelbart god mening at undersøge, om en samling af hovedstadens renseanlæg i én 
driftsorganisation vil give yderligere synergi og øget effektivitet.  
 
Dannelsen af ét vand- og spildevandsselskab i Hovedstaden: 
I forhold til de 8 kommuners åbenhed overfor at lade andre kommuner træde ind og visionen om et 
stort vand- og spildevandsselskab i hovedstaden, skal det bemærkes, at de 7 omegnskommuner til 
sammen har en størrelse svarende nogenlunde til Nordvands størrelse, og det vil være vanskeligt 
for dem, hvis de hver for sig fremover skulle løfte opgaverne i praksis samt honorere de krav til 
stadigt stigende administrative byrder, som vandsektorloven og forsyningssekretariatet medfører.  
 
Derfor er det også naturligt, at de går sammen i et fælles vandselskab, og af historiske og 
forsyningsmæssige årsager gør dette sammen med KE. 
 
Det er også nærliggende at antage, at synergien bliver størst, når vand- og spildevandsforsyning 
følges ad og samles i et fælles selskab, hvilket Vort Vand kommunerne nu også sigter imod. 
 
Nordvand A/S har etableret sig som et velfungerende og effektivt drevet selskab med en 
bæredygtig størrelse i forhold til de praktiske opgaver og de administrative byrder. Det vil derfor 
ikke umiddelbart er naturligt at lade Nordvand blive en del af Vort Vand. 
 
I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på spillereglerne i A/S konstruktioner, som 
selskaberne på vandområdet ifølge loven skal være, og som er anderledes end spillereglerne i 
fælleskommunale I/S samarbejder, hvor hver kommune har en stemme. I et A/S får man typisk 
indflydelse i forhold til den værdi af aktiver, man som kommune lægger ind i det fælles 
aktieselskab, og derfor vil en stor spiller som København få forholdsvis stor indflydelse i de 
selskaber, de indgår i. 
 
Modsat kan kommuner med mindre aktiver i det fælles aktieselskab komme til at opleve mindre 
indflydelse på valg og prioriteringer i selskabet, og man kan komme til at miste noget af den 
”nærhed” og indflydelse, som man har i selskaber med mere ligeværdig ejerkreds. 
 
Et eventuelt ønske hos Nordvands ejerkommuner om at øge forsyningssikkerheden samt de 
administrative og faglige kompetencer kunne på en relevant måde efterkommes via forpligtende 
samarbejder, hvor der fortsat vil være sikret stor indflydelse på, ”hvad der skal ske” lokalt, hvilket 
f.eks. kunne ske i forhold til ligeværdige nordlige ejerkommuner, og de dertil hørende 
vandselskaber. Her tænkes i særlig grad på kommuner og vandselskaberne i Gentofte, Gladsaxe, 
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Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg, som allerede har et eksisterende 
samarbejde om vandindvinding under Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.  
  

Separat analyse af muligheden for etablering af fælles selskabsstruktur for renseanlæg i 
hovedstadsområdet: 
Samlet set vurderer Teknik og Miljø, at det vil give god mening at gennemføre en analyse af 
mulighederne samt fordele og ulemper ved en eventuel etablering af en fælles selskabsstruktur for 
renseanlæg i hovedstadsområdet, men at en sådan analyse bør gennemføres som en separat 
proces i forhold til de øvrige igangværende processer vedrørende vand og spildevand i 
hovedstaden, og helt konkret bør et eventuelt fælles selskab for renseanlæg således ikke tænkes 
ind som en del af dannelsen af Vort Vand.    

Endvidere bør der alene iværksættes en analyse på nuværende tidspunkt, en eventuel beslutning 
om at danne et fælles selskab for renseanlæg bør afvente resultatet af analysen. 

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

1. at, Gentofte Kommune tilkendegiver, at kommunen er indstillet på, at der snarest igangsættes 
en separat proces med henblik på at afdække muligheder samt fordele og ulemper ved eventuelt 
at lade Lynettefællesskabet indgå i en selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadområdets 
andre renseselskaber 

2. at, endelig beslutning om eventuelt at danne en fælles selskabsstruktur for renseanlæg først 
skal træffes, når analysen foreligger  

3. at kommunens medlem af Lynettefællesskabets bestyrelse, Lisbeth Winther, bemyndiges til at 
arbejde for, at en proces vedrørende analyse af mulighederne for at etablere en fælles 
selskabsstruktur for renseanlæg startes op snarest. 

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Notat om vandsektoren i Hovedstadsområdet 
 Renseanlæg - forslag til politisk behandling 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
25  Åbent         Høringssvar til forslag til frikommunelov 
 
015099-2012 
 
 
Resumé 

Økonomi- og Inderigsministeriet har udarbejdet forslag til lov om frikommuner, som Gladsaxe og 
Gentofte Kommuner har modtaget til høring i brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af 29. 
marts 2012 med høringsfrist d. 20. april. Administrationen i Gladsaxe og Gentofte har derfor 
udarbejdet et høringssvar og indsendt høringssvaret til Økonomi- og Indenrigsministeriet som 
forelagt udvalget her, med forbehold for udvalgets behandling.  

Loven skal give frikommunerne mulighed for at gennemføre forsøgene som der er ansøgt om. Af 
vore to kommuners 13 indsendte forsøgsansøgninger er status p.t., at 2 er godkendt, 4 er 
godkendt med betingelser eller delvist godkendt og der afventes svar på 7 ansøgninger. Disse er:   

Ny organisering mellem distriktspsykiatrien og socialpsykiatri. 

Fælles ungestrategi - Udveklsing af data mellem parterne. 

Jobcentrets konto 06 holdes udenfor servicedriftsrammen. 

Lettere administration af Servicelovens § 100. 

Lettere administration af Servicelovens § 176 vedr. særligt dyre enkeltsager. 

Lettere administration af Servicelovens § 41.  

Forenklet administration af kommunens betaling for børn, der vælger tendbehandling i 
privat tandlægepraksis.  

De forsøg, der ikke er nævnt i lovforslaget eller andre steder, kan muligvis betragtes som 
afslag. Høringssvaret opfordrer til en afklaring af det.  

Lovforslaget lægger op til, at man ikke kan søge om nye forsøg efter d. 1 november 2012, 
og at frikommunerne stort set altid skal ansøge det enkelte ressort ministerium om forsøg, som 
andre frikommuner allerede har fået godkendt. Begge deler findes problematisk. Endelig opfordres 
til at samstemme krav til evaluering af forsøgene og et samarbejde mellem kommuner og 
minsiterier om evaluering af forsøgene.  
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Baggrund 

Der er tidligere givet administrativ tilladelse til en række forsøg. Med lovforslaget gives der flere 
tilladelser.  

Lovforslaget er meget konkret bygget op omkring ansøgningerne og forholder sig konkret til en 
række forsøgsansøgninger. Lovforslaget er derfor umidelbart et udtryk for regeringens stillingtagen 
til de ni frikommuners ansøgninger.  

For Gentofte og Gladsaxe kommune giver loven mulighed for at andre fagligheder kan undervise i 
Folkeskolens udskolingsforøb og imødekommer vores ønske om at fravige reglerne for revurdering 
af fleksjob.  

Med de tidligere administrative godkendelser, bekendtgørrelse på beskæftigelsesområdet og 
andre lovændringer giver det Gentofte og Gladsaxe de ønskede muligheder indenfor 
Beskæftigelsesområdet og en ny forbedret udskoling. 

Lovforslaget indeholder ikke noget om hhv. forsøget om ny organisering indenfor 
psykiatrien, udveksling af data mellem aktørerne indenfor skoleområdet, socialområdet og 
beskæftigelsesområdet for at sikre en helhedsorienteret indsats i ungesporet. Det bemærkes i 
høringssvaret.  

Høringssvaret bemærker også fraværet af forsøget vedrørende friholdelse af jobcentrets konto 
06 for service driftsrammen, som skal muliggøre, at kommunen kan anvende flere resourcer på 
området uden at belaste servicerammen. Endelig er de fleste af vores forslag til nye administrative 
arbejdsgange ifbm. administrationen af hhv. serviceloven, og tandbehandlingen af børn ikke 
medtaget i forslaget.   

Det er uvist om der er tale om afslag, når der intet fremgår af lovforslaget. Høringssvaret 
opfordrer ministerierne til at give kommunerne svar på ansøgningerne. 

Lovforslaget regulerer samtidig de kommende processer i frikommuneforsøget, som høringssvaret 
forholder sig til. For det første betyder lovforslaget, at frikommunerne ikke kan indsende nye 
ansøgninger efter d. 1. november 2012. Det er problematisk ifht. frikommune projektet og 
processerne i kommunerne vil med forslaget blive stoppet allerede nu. Høringssvaret opfordrer til 
at udskyde denne frist til 1. maj 2013 eller senere.  

For det andet skal alle frikommunerne med få undtagelser, ansøge om tilladelse til at gennemføre 
forsøg, som andre frikommuner har fået tilladelse til. Det er problematisk og vil givet skabe tunge 
arbejdsgange i ministerierne, såfremt ministeriernes hidtidige svartider ikke ændres. Derfor 
opfordrer høringssvaret til at ministerierne laver en svarfrist på 1 måned, så frikommuneforsøgets 
relativt korte varighed udnyttes bedst muligt.    

Høringssvaret opfordrer til, at de retningslinjer og skabeloner som loven barsler med omkring 
offentliggørelse af forsøgene i frikommunerne giver plads til at kommunerne frit kan kommunikere 
med de lokale borgere og beskrive de konsekvenser forsøgene kan have for borgerne på vores 
egne præmisser.  

Økonomi- og Indenrigsministeriet opfordres til at samstemme kravene til evaluering, således at der 
kun er et sæt krav til evaluering, fremfor flere som der gives mulighed for i forslaget. Der opfordres 
til samarbejde omkring evaluering af forsøgene med ministerierne - både fagligt og finansielt, ud 
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fra devicen om, at det er rimeligt at vi deles om ressourcetrækket i en opgave som må ligge begge 
parter på sinde.  

Endelig bedes Folketinget tage stilling til, hvad der skal ske efter frikommuneforsøgets afslutning. 
        

 
Vurdering 

Høringsvaret forholder sig til de faktuelle forslag der ligger i lovforslaget og søger at give 
frikommuneforsøget de bedst tænkelige rammer.  

 
Indstilling 

Direktionen indstiller til,  

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen  

at Økonomiudvalget godkender høringssvaret til forslag til lov om frikommuner 

 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold og Eyvind 
Vesselbo (V) stemte imod, idet Venstre ikke er involveret i Frikommuneforsøget.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Gentofte og Gladsaxe kommuners hørringssvar på forslag til lov om frikommune 
 Udkast - lov om frikommuner 290312 - PDF [DOK880732][1] 
 Frikommune Status på forsøgsansøgninger samt forventet videre behandling 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
26  Åbent         Frikommuneansøgninger 2. runde 
 
014104-2012 
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Resumé 

Frikommuneforsøget indeholder to årlige ansøgningsrunder om nye forsøg, som ministerierne 
eftefølgende behandler med henblik på en evt. ændring af loven. Næste ansøgningsrunde har 
deadline d. 1. maj. Gladsaxe og Gentofte har drøftet en række mulige nye forsøg og det er blevet 
til 10 i alt.  

Ansøgningerne har alle været drøftet i relevante fagudvalg, interesseudvalg, herunder MED-
udvalg, Seniorrådet og Handicaprådet. Ansøgningerne fremlægges hermed til endelig 
godkendelse. 

 
Baggrund 

Gentofte og Gladsaxe har til denne ansøgningsfrist for nye forsøg i Frikommuneforsøget valgt at 
foreslå 10 nye ansøgninger. I udgangspunktet er de 5 fælles ansøgninger, fire ansøgninger som 
Gentofte ønsker at gå videre med og 1 som Gladsaxe ønsker at gå videre med. Der vil fortsat 
være mulighed for at tilslutte sig forsøgene på et senere tidspunkt.  

På foranledning af mødet i referencegruppen d. 7 februar er der arbejdet videre med et nyt spor 
omkring digitalisering. Der er p.t. 2 ansøgninger indenfor dette område.  

De allerede indsendte ansøgninger har været drøftet med de pågældende fagministerier. Det har 
bl.a. betydet, at der er udarbejdet to nye ansøgninger omkring nye udskolingsforløb. Begge 
ansøgnigner er konkretiseringer af de oprindeligt indsendte ansøgninger om Ungesporet og Ny 
forbedret udskoling. En konkretisering der er udarbejdet efter dialog med Ministeriet for Børn og 
Undervisning.  

De øvrige ansøgninger er udelukkende nye forslag fra de to kommuners administration.  

Ansøgningerne fordeler sig således:  

1. Differentiering af gebyr på udstedelse af Sundhedskort; I et forsøg på at fremme digitaliseringen 
i kommunen, ønskes mulighed for at motivere flere borgere til at anvende de digitale kanaler. 
Dettet gøres ved at gøre det billigere at få et nyt Sundhedskort, såfremt man bestiller det digitalt 
over kommunens selvbetjeningsløsning. (Gentofte og Gladsaxe)  

2. Differentiering af byggesagsgebyrer; Muligheden for at differentiere kommunens gebyrer for 
byggesager er til stede såfremt den fremlagte frikommunelov bliver vedtaget. Dette er et led i 
incitamenterne for at øge anvendelsen af selvbetjening. Der er endnu ikke færdigudviklet et 
system, og derfor må der påregnes ressourcer til det. (Gentofte og Gladsaxe) 

3. Anvende CD-ord til folkeskolens afgangsprøve (Behandlet i Børne- og Skoleudvalget d. 16.4. 
pkt. 3); Anvendelse af programmet CD-ord som hjælpemiddel ved folkeskolens afgangsprøve i 
diktat for ordblinde elever. (Gentofte og Gladsaxe)  

4. Frihed til frivillighed (Behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget d 11.4 pkt. 4); Større frihed til borgere 
på overførselsindkomster til at lave frivilligt arbejde uden at blive sanktioneret af 
arbejdsmarkedssystemet. Samtidig ønskes en større grad af fleksibilitet i kommunens 
arbejdsmarkedsindsats, således at frivilligt arbejde kan blive en reel mulighed for 
kompetenceudvikling hos arbejdsløse (kontanthjælpsmodtagere, dagpenge- og 
sygedagpengemodtagere samt efterlønnere). (Gentofte og Gladsaxe)  
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5. Beboere i botilbuds mulighed for at afholde ferie med kendte ledsagere (Behandlet på 
Socialudvalget d. 17.4 pkt. 2); Der ønskes mulighed for at beboere, som er visiteret til botilbud får 
mulighed for at tage på selvvalgte ferierejser sammen med ledsagere, som de kender godt, mod 
egenbetaling. (Gentofte)  

6. Fritagelse for udarbejdelse af boligdokumenter med 2 måneders varsel ved forhøjelse af 
boligbetalingen (Behandlet på Socialudvalget d. 17.4 pkt. 2); Der ønskes mulighed for at kunne 
melde huslejestigninger ud til borgere i botilbud, når alle oplysninger foreligger, fremfor i dag, hvor 
udmeldingen sker af flere omgange. (Gentofte)  

7. Nyt Ungespor (Behandlet i Børne- og Skoleudvalget d. 16.4. pkt. 3); Der er tale om 
konkretiseringer af ungesporet i form af to nye udskolingsforløb hhv et 5 årigt uskolings- og 
gymnasieforløb med fokus på naturvidenskab (STX), og et nyt 5-7 årigt udskolings- og 
erhvervsudannelsesforløb med fokus på innovation og teknik (EUD). (Gentofte og Gladsaxe)  

8. Pædagogiskelærerplaner i dagtilbud (Behandlet i Børne- og Skoleudvalget d. 16.4. pkt. 3); 
Der foreslås en indholdsmæssig tilpasning af de anvendte læreplaner, således at temaerne i de 
planer som bekendtgørrelsen udstikker erstattes med de temaer, der ligger i Gentofte Kommunes 
vision "Læring uden grænser". (Gentofte)    

9. Semesteropdelt afgangseksamen (Behandlet i Børne- og Skoleudvalget d. 16.4. pkt. 3); Der 
ønskes mulighed for at elever i 8-10 klasse kan gå til afgangsprøve over en længere periode end i 
dag - altså for hvert semester. (Gentofte)   

10. Leverandør af midlertidig hjælp; Gladsaxe kommune ønsker mulighed for at blive 
eneleverandør af midlertidig praktisk hjælp for de ældre. Man oplever i dag visse vanskeligheder 
med private leverandører ift. at medarbejderne skal arbejde for at skabe incitament for at borgerne 
bliver mest mulig selvhjulpne. (Gladsaxe) 

I lighed med de øvrige indsendte ansøgninger, vil der ske en koordinering med dels Gladsaxe 
kommune omkring gennemførelsen og evaluering af forsøgene og dels med de pågældende 
fagministerier. De nye ansøgninger vil blive behandlet af de pågældende fagminiserier og 
forventeligt indgå i en ny frikommune lovpakke eller nye bekendtgørrelser. Eventuelt 
ikrafttrædelsestidspunkt vil naturligt afhænge af fagministeriernes sagsbehanling.   

 
Vurdering 

Samtlige ansøgninger som Gentofte tilslutter sig er led i kommunens strategiske udvikling, og 
forsøgene skal give mulighed for at udvikle kommunens service og skabe innovative løsninger til 
gavn for såvel borgerne som kommunens fortsatte bestræbelser på at effektivisere og optimere 
ydelserne.  

 
Indstilling 

Det indstilles 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At de 10 nye frikommuneansøgninger godkendes til indsendelse til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet.  
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Tidligere beslutninger 
Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2012 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
 
Børne- og Skoleudvalget den 16-04-2012 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Irene Lütken (A) tog forbehold.  
Eyvind Vessenbo (V) stemte imod idet Venstre ikke er involveret i Frikommuneforsøget. 
 
Socialudvalget den 17-04-2012 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 
 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold og Eyvind 
Vesselbo (V) stemte imod, idet Venstre ikke er involveret i Frikommuneforsøget. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansoegning_støtte til midlertidig hjælp 
 Differentierede byggesagsgebyr 
 Frikommune - boligdokumenter 
 Frikommune - ferietilkøb 
 Frikommune - Frihed til frivillighed 
 Frikommune - Sundhedskort 
 Notat - Frikommune ansøgninger 2. runde 1. maj 2012 
 Brug af CD-ord ved folkeskolens afgangseksamen 
 Nyt koncept for pædagogiske læreplaner i dagtilbud 
 Semesteropdelt afgangseksamen fra folkeskolen 
 Ungesporet - introduktion og de to udskoling og ungdomsuddannelseforløb 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
27  Åbent         Adgang til telefonisk deltagelse i udvalgsmøder 
 
011327-2012 
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Resumé 

På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev sagen udsat. Sagen behandles på 
ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for Kommunalbestyrelsens møde. Eyvind Vesselbo 
(V) begærede efterfølgende sagen behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2012. 

Kommunalbestyrelsen eller de enkelte udvalg kan beslutte, at det skal være muligt at deltage 
telefonisk i udvalgsmøder. Beslutningen indebærer en fravigelse af mødeplanen og kræver derfor 
enighed.   

 
Baggrund 
Møder i udvalg kan gennemføres således at visse af medlemmerne deltager telefonisk, jf. en 
rapport vedr. kommunalpolitikeres rolle og arbejdsvilkår fra 2009. Møderne betragtes som delvise 
telefonmøder, der indebærer en ændring af mødeplanen. Ændringer af mødeplanen kan kun 
besluttes med enstemmighed.  
  
Det anbefales, at der opstilles retningslinjer for brug af ordningen, se vedlagte notat.  
  
Kravet om en beslutningsprotokol og dennes underskrivelse kan opfyldes ved anvendelse af en 
elektronisk protokol og elektronisk signatur.  
  
Rent teknisk vil møderne kunne gennemføres via Skype, således at de medlemmer, som ikke kan 
deltage fysisk i mødet, har mulighed for at deltage via Skype's video- og talefaciliteter. Parallelt 
med muligheden for at anvende Skype til mødedeltagelse, vil der blive arbejdet med at udvikle en 
ny politikerarbejdsplads, hvor dagsordener m.v. vil kunne tilgås via iPad's. 
   
Såfremt der er et ønske om at indføre en ret for udvalgsmedlemmerne til at deltage i 
udvalgsmøder telefonisk indenfor nærmere angivne retningslinjer, kan det overvejes at 
gennemføre dette i en forsøgsperiode fx året ud. Mødeplanen for 2013 herunder eventuelle 
muligheder for telefonisk deltagelse, kan besluttes med almindeligt flertal.  
 
Indstilling 

JURA og Strategi & Udvikling indstiller  

Til Økonomiudvalget: 

At sagen drøftes.  

 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Udsat. 

 

Beslutning foreligger endnu ikke 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Notat vedr. adgang til telefonisk deltagelse i udvalgsmøder 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
28  Åbent         Drøftelse af Gentofte Kommunes interne revison 
 
016499-2012 
 
 
Resumé 

Eyvind Vesselbo (V) har anmodet om at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden 
til møde den 23. april 2012: 

 

"Intern revision  
    Hvordan foregår den interne revision i Gentofte kommune  ?" 

Der vedlægges notat, som blev omdelt på Økonomiudvalgets møde.  

 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Der blev omdelt et notat og givet en mundtlig redegørelse om Intern Revision. 
Redegørelsen blev taget til efterretning. Eyvind Vesselbo (V) undlod at stemme. 
 
Eyvind Vesselbo (V) ønsker sag optaget på dagsordenen for Kommunalbestyrelsens næste 
møde den 30. april 2012 om "Drøftelse af Gentofte Kommunes interne revision". 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat omdelt 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
29  Åbent         Ansættelsesvilkår i Gentofte Kommune 
 
017639-2012 
 
 
Resumé 

Eyvind Vesselbo (V) har anmodet om at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden 
til møde den 23. april 2012: 

 

 

"Ansættelsesvilkår i Gentofte kommune. Godkender Gentofte kommune, at man kan drive privat 
virksomhed ved siden af sin ansættelse i kommunen ?" 
 
Der vedlægges et notat om regelgrundlag for bibeskæftigelse.  

 

  

 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Der blev redegjort for regler for påtagelse af bibeskæftigelse. Redegørelsen blev taget til 
efterretning. Eyvind Vesselbo (V) undlod at stemme. 
 
Eyvind Vesselbo (V) ønskede sagen optaget på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens 
næste møde den 30. april 2012. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
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30  Åbent         Selvforvaltningsaftalen på Gentofte Stadion 
 
017641-2012 
 
 
Resumé 

Eyvind Vesselbo (V) har anmodet om at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden 
til møde den 23. april 2012: 
 
"Selvforvaltningsaftalen på Gentofte stadion. Med baggrund i Frank Andersens redegørelse vedr. 
”forholdene på Gentofte stadion”, ønsker Venstre en drøftelse af redegørelsen. Der er forhold i de 
oplysninger, der er givet i sagen, som bekymrer mig, derfor ønsker Venstre en drøftelse af disse 
forhold og selvforvaltningsaftalen." 

 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. april 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 23. april 2012 
 
Børne- og Skoledirektør Frank Andersen redegjorde mundtligt for sagen. Drøftet. 
 
Eyvind Vesselbo (V) ønskede sagen optaget på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens 
næste møde den 30. april 2012. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
31  Lukket         Opførelse af støttemur 
 
012294-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012 
 
32  Lukket         Kulturprisen 2012 
 
014653-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


