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Møde i Kommunalbestyrelsen den 09. oktober 2013 
 
1  Åbent         Meddelelser fra formanden 
 
050527-2012 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 09. oktober 2013 
 
2  Åbent         Skoleudvikling i lyset af skolereformen 
 
014860-2013 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid (BUF) forelægger Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen en række beslutningspunkter knyttet til skoleudvikling og skolereformen i 
Gentofte Kommune til godkendelse. Det gælder beslutninger i forhold til progression og mål, 
Skoledagen og fritidstilbuddenes indhold, ledelse og styring, kompetenceudvikling og 
ressourcegrundlag. 

Sagsfremstilling og bilag er revideret i tråd med beslutningerne i Børne- og Skoleudvalget 16. 
september 2013. 

 
Baggrund 

Børne- og Skoleudvalget har siden april 2013 haft skolereformen på hvert udvalgsmøde. Nu 
forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forslag til politisk 
ramme for implementeringen af skolereformen og skoleudviklingen i Gentofte Kommune med 
Læring Uden Grænser som ledestjerne til godkendelse. Beslutningerne falder indenfor fem temaer: 
Progression og mål, Skoledagen og fritidstilbuddets indhold, Ledelse og styring, 
Kompetenceudvikling og Ressourcegrundlag. 

Progression og Mål: 

1. Ethvert barn og enhver ung udvikler sit potentiale til det maksimale. Dette sker ved et 
vedvarende fokus på progressionen hos den enkelte i forhold til læring, sociale og 
personlige kompetencer og sundhed.  

2. Mål og måltal for konkretisering af progression i forhold til læring, sociale og personlige 
kompetencer og sundhed forelægges til drøftelse med Børne- og Skoleudvalget i 2. kvartal 
2014. 
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Skoledagen og fritidstilbuddets indhold: 

1. Der skabes læringsmiljøer for børn og unge i forhold til deres niveau for at fastholde lysten 
til læring i hele skoleforløbet.  

2. Iværksætterkulturen skal styrkes i skolen. Det skal også afspejles i den understøttende 
undervisning, hvor designmæssige, kreative og kunstneriske kompetencer skal have stor 
vægt.   

3. Lærere, pædagoger og andre relevante kompetencer bidrager til den mere varierede og 
motiverende skoledag. 
Valgfagsrækken udvides for de ældre årgange i det fælles skolevæsen, mellem skoler og 
på den enkelte skole – herunder med mulighed for camps og sommerskoler.  

4. Der udarbejdes et forslag til fritidstilbuddenes opgaver og organisering for børn og unges 
læring i 2. kvartal 2014. 

Ledelse og styring: 

1. Arbejdet med grundlaget for skoleledelse igangsættes i 2013 og drøftes med Børne- og 
Skoleudvalget i 1. kvartal 2014. 

2. Styringskoncept med dialogstruktur for (børne- og) skoleområdet drøftes med Børne- og 
Skoleudvalget i 1. kvartal 2014. 

3. Ledelsesudvikling på skoleområdet i forhold til ny skolereform, nye arbejdstidsregler og 
pædagogisk ledelse påbegyndes i 2013. 

Kompetenceudvikling: 

1. Der udarbejdes en strategi- og handleplan for kompetenceudvikling af medarbejdere i 1. 
kvartal 2014. 

Ressourcegrundlag: 

1. Skolereformen realiseres ressourcemæssigt indenfor den nuværende økonomiske ramme 
for skole, GFO og FC. Det kræver følgende supplerende beslutninger: 
 
a.    Lærerne underviser mindst 2 klokketimer mere om ugen  
b.    GFO/FC-tiden nedsættes svarende til flere timer i skolen 
c.    Overskydende ressourcer i GFO/FC anvendes i skolen  
d.    GFO/FC-taksten fastholdes. 

2. Allokeringsmodellen revurderes i lyset af skolereform og arbejdstidsregler i 1. kvartal 2014. 

Baggrunden for anbefalingerne af disse beslutninger fremgår af Bilag 1. 

Den videre proces 

Den videre proces og organisering af implementeringen af de politiske beslutninger og 
skolereformen er visualiseret i Bilag 2. Den foreslåede proces indebærer, at de politiske 
beslutninger knyttet til skolereformen er udmøntet til august 2014 og at de resterende beslutninger 
er udmøntet inden udgangen af 2014. I denne proces vil arbejdsgruppen for kommunalpolitiske 
beslutninger om folkeskolen og tilbud til børn og unge fra før sommerferien få en ny rolle som 
Implementeringsboard for skolereformsarbejdet. I denne gruppe er GKL (lærerne), BUPL 
(pædagogerne), skoleledelserne og skolebestyrelserne repræsenteret. 

 
Vurdering 
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Børn, Unge og Fritid anbefaler ovenstående beslutninger til godkendelse af følgende grunde: 

Der ligger en længere forudgående inddragelsesproces til grund for dem. Det gælder bl.a. de seks 
arbejdsgrupper, der inden sommerferien arbejdet med forskellige dele af regeringens udkast til 
folkeskolereform. I denne proces er bestyrelser, ledere, medarbejdere og andre interessenter 
involveret. Dette skete senest ved visionsformiddagen 31. august for skolebestyrelser og politikere.  

Beslutningerne er afstemt med Læring Uden Grænser og skolereformen, så de samlet giver en 
attraktiv og ambitiøs retning for skoleudviklingen i Gentofte Kommune. På det seneste er 
skolelederne forelagt forslagene til beslutninger og bilagene til vurdering med opbakning til følge. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At de indstillede beslutninger om skolereformen godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 kl. 17.00 

Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
De indstillede beslutninger godkendes med følgende fremrykninger i tidsplanen: 
 
- Mål og måltal for konkretisering af progression i forhold til læring, sociale og personlige 
kompetencer og sundhed forelægges til drøftelse med Børne- og Skoleudvalget i starten af 
2. kvartal 2014. 
 
- Arbejdet med grundlaget for skoleledelse igangsættes i 2013 og drøftes med udvalget i 1. 
kvartal 2014. 
 
- Udkast til styringskoncept med dialogstruktur for (børne- og) skoleområdet drøftes med 
udvalget i 1. kvartal af 2014. 
 
- Ledelsesudvikling på skoleområdet i forhold til ny skolereform, nye arbejdstidsregler og 
pædagogisk ledelse påbegyndes i 2013. 
 
- Tekstændringer fra udvalget og fra seneste drøftelser med involvererede parter 
indarbejdes. 

 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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_______________________ 
 
Bilag 

 Bilag 2 Den videre proces m skolereformen 
 Bilag 1: Politiske beslutninger ifm Skolereformen 17sept2013 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 09. oktober 2013 
 
3  Åbent         Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2014 
 
036453-2013 
 
 
Resumé 

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2014 skal 
Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2014. 

 

 
Baggrund 

Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens 
andel af landskirkeskatten, og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirken. Oversigt over 
kirkens budget for 2014 er vedlagt som bilag. 

 

 
Vurdering 
Der er behov for en forøgelse af kirkeskatteprocent fra 0,42 procent til 0,43 procent. Dette skyldes 
primært et faldende antal medlemmer af folkekirken i Gentofte Kommune, der sammen med de 
svage økonomiske konjunkturer, har medført et presset kirkeskatteskattegrundlag.   

Med de anvendte forudsætninger, herunder med en kirkeskatteprocent på 0,43 procent,  er der en 
hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2014 og de efterfølgende år.  

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2013. Den gennemsnitlige kirkeskat på 
landsplan er på 0,94 procent. 

 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller 
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Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At kirkeskatteprocenten for 2014 fastsættes til 0,43 procent, hvilket er en forøgelse på 0,01 
procent i forhold til 2013. 

 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 1. oktober 2013 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 1. oktober 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 Bilag vedr. kirkebudget 2014 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 09. oktober 2013 
 
4  Åbent         2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2014 
 
036856-2013 
 
 
Resumé 
Økonomiudvalget 2. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2014 den 1. oktober 2013. 
Kommunalbestyrelsen skal på mødet drøfte og endelig vedtage Gentofte-Plan 2014 med 
overslagsårene 2015-2017   
 
Baggrund 
Forslag til Gentofte - Plan 2014 er sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer til 
fagudvalgsmøderne i august. Økonomiudvalget vedtog den 2. september 2013 enstemmigt at 
oversende forslag til Gentofte-Plan 2014 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen inkl. en række 
tekniske ændringer til Gentofte-Plan 2014, som indgik ved 1. behandlingen af forslag til Gentofte-
Plan 2014 i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2013.   

Ved Kommunalbestyrelsen 1. behandling af forslaget blev det enstemmigt vedtaget at 
oversende Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2014 til 2. behandling i Økonomiudvalget 
den 1. oktober 2013. Endvidere blev det vedtaget med 15 stemmer (C+A+F+Marie Louise Gjern 
Bistrup (Uden for Parti)) for og 3 (V+B) stemmer imod, at budgetaftalen af 4. september 2013 
indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2014, som derefter danner grundlag for Økonomiudvalgets 2. 
behandling den 1. oktober 2013 og for den endelige vedtagelse af Gentofte-Plan 2014 ved 
Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2013. 
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Ved Økonomiudvalget 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2014 den 1. oktober 2013 
indstillede Økonomiudvalgets flertal (C+A) forslag til Gentofte-Plan 2014 inkl. Budgetaftalen 
mellem C+A+Eyvind Vesselbo (V)+F+Marie Louise Gjern Bistrup (Uden for Parti), medens Marie-
Louise Andreassen (B) indstillede ændringsforslag fra Mogens Vad (V) og B, idet drøftelse af 
budgetforslag samt stillingtagen hertil sker under debatten i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 
2013. 

Resultatbudget efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling svarende til Budgetaftalen er vedlagt. 

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2014 var der indkommet ét 
sæt ændringsforslag:  

 Ændringsforslag fremsat af Mogens Vad (Venstre) og Det Radikale Venstre i forening 

Der er fremsat ønske om, at der ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2013 
stemmes om alle enkeltelementerne i ændringsforslaget. Der vedlægges oversigt over 
afstemningstemaer. 

Budgetforslaget er baseret på valg af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2014. På 
baggrund af den seneste konjunkturvurdering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet sammenholdt 
med de generelt usikre skøn over væksten, er det administrationens anbefaling, 
at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti ved 2. behandlingen. 

I vedlagte tekniske ændringer er vist konsekvenserne af nye skøn over væksten i 
udskrivningsgrundlaget mv, som giver marginale ændringer i skatteindtægterne i 
budgetoverslagsåerne 2015-2017. I de tekniske ændringer er endvidere vist de økonomiske 
konsekvenser af, at kirkeskatteprocenten fastsættes som indstillet i særskilt punkt på dagsorden 
om fastsættelse af kirkeskatteprocenten.  

 
Vurdering 
Ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2014 vedtages Gentofte Kommunes budget og strategi, der 
sammen med Kommuneplan 2013 vil udgøre en samlet Gentofte-Plan 2014. 

 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller 

 
Til Kommunalbestyrelsen: 

1. At Kommunalbestyrelsen drøfter og tager stilling til politiske ændringsforslag fra Mogens Vad (V) 
og B, idet der stemmes om ændringsforslagene efter vedlagte oversigt over afstemningstemaer 

2. At tekniske ændringsforslag, herunder valg af statsgaranti for det kommunale 
udskrivningsgrundlag, vedtages 

3. At Kommunalbestyrelsen vedtager forslag til Gentofte-Plan 2014 inkl. Budgetaftalen mellem 
C+A+Eyvind Vesselbo (V)+F+Marie Louise Gjern Bistrup (Uden for Parti)   

4. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet. 

 
Tidligere beslutninger 
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Økonomiudvalget den 1. oktober 2013 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 1. oktober 2013 
 
Pkt. 1 + 3: Økonomiudvalgets flertal (C+A) indstiller forslag til Gentofte-Plan 2014 inkl. 
Budgetaftalen mellem C+A+Eyvind Vesselbo (V)+F+Marie Louise Gjern Bistrup (Uden for 
Parti) medens Marie-Louise Andreassen (B) indstiller ændringsforslag fra Mogens Vad (V) 
og B, idet drøftelse af budgetforslag samt stillingtagen hertil sker under debatten i 
Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2013 til 2. behandlingen. 
 
Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
Pkt. 4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 Resultatbudget efter 1. behandling 
 Ændringsforslag Mogens Vad (Venstre) og Det Radikale Venstre 
 Teknisk ændringsforslag - skatter/kirkeskat 
 Oversigt over afstemningstemaer 

 
 
 


