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1 (Åben) Meddelelser fra formanden
 
Sags ID: EMN-2016-00567

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på 
dagtilbudsområdet
 
Sags ID: EMN-2015-14121

Resumé
Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges overblik over 
Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdets opgaveleverancer. Dette sker 
med henblik på godkendelse af den afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget.

Forud for behandlingen af punktet vil formandskabet for opgaveudvalget og to af opgaveudvalgets 
borgermedlemmer præsentere opgaveudvalgets arbejde for Børne- og Skoleudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. Afrapportering til Kommunalbestyrelsen vil af praktiske grunde foregå på 
Kommunalbestyrelsens møde i september.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen nedsatte 22. juni 2015 (pkt. 18) et opgaveudvalg for Kvalitet – Struktur og 
Kvalitet på dagtilbudsområdet. Kommissoriet for Opgaveudvalget blev godkendt i 
Kommunalbestyrelsen 31. august 2015 (pkt. 11), se bilag.

Opgaveudvalgets opgaver, modtager af afrapportering og politiske beslutninger herpå er 
præsenteret i nedenstående tabel. 

Opgave Modtager af 
afrapportering

Politiske beslutninger – se følgende 
dagsordenspunkter
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Forslag til løsninger af 
Bæredygtig Struktur til 
forelæggelse i forhold 
til: 
- Selveje og 

kommunalt 
tilhørsforhold er til 
hinder for 
sammenlægning af 
og forpligtende 
samarbejder 
mellem dagtilbud.

- Dagtilbud, der ikke 
ønsker at indgå i 
samarbejder, 
selvom Børn og 
Skole vurderer, at 
dagtilbuddet ikke er 
bæredygtigt.

Børne- og 
Skoleudvalget

9. november 2015, punkt 2.
30. november 2015, punkt 1.

Sendt videre for endelig beslutning i 
kommunalbestyrelsen 30. november 
2015, punkt 16.

Vurdere 
kvalitetskriterierne bl.a. 
i lyset af ny forskning 
om dagtilbudsområdet 
og erfaringer fra de 
første 
sammenlægninger og 
forpligtende 
samarbejder

Børne- og 
Skoleudvalget

9. maj 2016, punkt 1

Følge op på de 
kvalitetsmæssige og 
økonomiske 
konsekvenser for hele 
dagtilbudsområdet af 
de indgåede 
sammenlægninger og 
forpligtende 
samarbejder til Børne- 
og Skoleudvalget

Børne- og 
Skoleudvalget

15. august 2016, punkt 2

Eventuelt vurdere 
eventuelle nye 
nationale tiltags 
(dagtilbudsreform) 
betydning for 
dagtilbudsområdet.

Opgaven udgik, da den annoncerede dagtilbudsreform fra foråret 
2015 er udskudt efter regeringsskiftet sidst i juni 2015.

Med baggrund i ovenstående tabel er det Børn og Skoles vurdering at Opgaveudvalget har fuldført 
sine arbejdsopgaver i tråd med kommissoriet. De afledte politiske beslutninger er vedlagt i form af 
referater fra de respektive politiske møder, der er nævnt ovenfor.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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At den afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på 
dagtilbudsområdet godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 15-08-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-08-2016
Økonomiudvalget den 22. august 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet den afsluttende afrapportering til 
Kommunalbestyrelsen foretages på september mødet.

Bilag
1. Kommissorium for Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet (661915 
- EMN-2015-14121)
2. Beslutninger i forlængelse af Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på 
dagtilbudsområdet (801588 - EMN-2015-14121)
3. Uddrag fra referat af møde i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2016 punkt 16 
(1321246 - EMN-2015-14121)
4. Bæredygtig Struktur, Kvalitetskriterier og Kvalitetsrapport for dagtilbud (1144867 - EMN-
2016-00086)
5. Opfølgning på konsekvenser af bæredygtig struktur fra Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - 
Struktur på dagtilbudsområdet (1268641 - EMN-2015-14121)

3 (Åben) Forslag til Lokalplan 395 og Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 for altaner og 
tagterrasser i villaområder. Offentlig høring
 
Sags ID: EMN-2016-04705

Resumé
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 395 for altaner og tagterrasser i villaområder og Tillæg 15 til 
kommuneplan 2013.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund
På møde den 11. august 2016, pkt. 2, vedtog Byplanudvalget enstemmigt en reguleringsmodel for 
altaner og tagterrasser i villaområder, hvorefter der skal etableres et ugennemsigtigt værn af 
mindst 1 meters højde.

Plan og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 395 for altaner og tagterrasser i villaområder og 
Tillæg 15 til Kommuneplan 2013. Planernes formål er at mindske indbliksgener ved etablering af 
altaner og tagterrasser og derved bevare områderne som attraktive villaområder.

Lokalplanen omfatter alle de områder, der er udpeget som villaområder i Kommuneplan 2013, og 
det meste af lokalplanens område er derfor allerede omfattet af gældende lokalplaner. Lokalplan 
395 for altaner og tagterrasser i villaområder fungerer som et tillæg til de gældende lokalplaner og 
strider ikke mod bestemmelser i disse.



Side 6

Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 vil udgøre en tilføjelse til de generelle rammer for 
lokalplanlægning for villaboligområder. 

Planforslagene giver ikke anledning til ledsagende miljøvurderinger i henhold til lov om 
miljøvurdering.

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget udsendes i 8 ugers offentlig høring, og at der i 
høringsperioden afholdes et møde med grundejerforeningerne.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 395 for altaner og tagterrasser i villaområder og Tillæg 15 til 
Kommuneplan 2013 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

2. At der afholdes møde med grundejerforeningerne i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 08-09-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-09-2016
Økonomiudvalget den 19. september 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Forslag til Lokalplan 395 for altaner og tagterrasser i villaområder m bilag (1298049 - EMN-
2016-04705)
2. Bilag, liste over omfattede matrikler (1298000 - EMN-2016-04705)
3. Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 (1297971 - EMN-2016-04705)

4 (Åben) Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22. Endelig 
vedtagelse
 
Sags ID: EMN-2016-04379

Resumé
Forslag til Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22 har været i 
offentlig høring fra den 23. juni til den 24. august 2016.

Der er ikke indkommet høringssvar, og der skal tages stilling til, om planforslaget skal vedtages 
endeligt uden ændringer.

Baggrund
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Området indeholder særlige bevaringsværdige kvaliteter. Villaen på Gotfred Rodes Vej 2 var Arne 
Jacobsens egen bolig og bygningerne med den omkransende havemur blev i 1987 fredet. 
Bygningerne på ejendommen Hegelsvej 18, som også er tegnet af Arne Jacobsen, er udpeget som 
bevaringsværdig. Et andet og for området særligt karakteristika er, at der langs ejendommene mod 
vej er opført en havemur med en tilhørende beplantning af Storbladet Lind.

På Byplanudvalgets møde den 3. marts 2016, pkt. 3, vedtog udvalget enstemmigt at nedlægge § 
14 forbud mod ændring af mur og tilhørende beplantning samt byggeri i mere end 1 etage med 
fladt tag på ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22. 

I overensstemmelse med Byplanudvalgets beslutning, blev der udarbejdet forslag til lokalplan, hvis 
formål er at området bevares som et attraktivt villaområde, og at ny bebyggelse tilpasses områdets 
særlige karakter samt at bevaringsværdige bygninger og havemure med tilhørende beplantning 
sikres 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2016, pkt. 4, enstemmigt vedtaget at sende 
forslag til Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22 i offentlig 
høring.

I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Plan og Byg foreslår, at planforslaget vedtages uden ændringer.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22 vedtages 
endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 08-09-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-09-2016
Økonomiudvalget den 19. september 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Høring LP 379 samlet pdf (1218311 - EMN-2016-02286)

5 (Åben) Lokalplan 116.1 for et område ved Lindegårsdvej, Ordrupvej, Ejgårsdvej og 
Ejgårds Tværvej. Endelig vedtagelse
 
Sags ID: EMN-2016-04378
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Resumé
Forslag til Kommuneplantillæg 12 og forslag til Lokalplan 116.1 for et område ved Lindegårdsvej, 
Ordrupvej, Ejgårdsvej, Ejgårds Tværvej har været i offentlig høring fra den 23. juni til den 24. 
august 2016.

Der skal tages stilling til de indkomne høringssvar, og om planforslagene skal vedtages endeligt 
uden ændringer.

Baggrund
På møde den 20. juni 2016, pkt. 5, vedtog Kommunalbestyrelsen med 18 stemmer (C, A, V, B og 
Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) for og 1 stemme (Ø) imod, at udsende Forslag til 
Kommuneplantillæg 12 og forslag til Lokalplan 116.1 for et område ved Lindegårdsvej, Ordrupvej, 
Ejgårdsvej, Ejgårds Tværvej i offentlig høring.

Planforslagene vil gøre det muligt at indrette den bygning, der tidligere rummede Ordrup Bibliotek, 
til lægehus.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 23. juni til den 24. august 2016. Ved 
høringsfristens udløb var der indkommet 17 høringssvar.

Høringssvarene indeholder bemærkninger, der vedrører trafik- og parkerings forhold, anden 
anvendelse til ungdomsboliger/socialt boligbyggeri samt byggeri i 5 etager. 

Der er udarbejdet et høringsnotat, og Plan og Byg foreslår, at der ikke foretages ændringer ved 
den endelige vedtagelse.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- At forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt 

- At forslag til Lokalplan 116.1 for et område ved Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej, 
Ejgårds Tværvej vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 08-09-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-09-2016
Økonomiudvalget den 19. september 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kopi af høringssvar LP 116.1 (1276467 - EMN-2016-03630)
2. Høringsnotat LP 116.1 (1276466 - EMN-2016-03630)
3. Forslag til lokalplan 116.1 med underskrift høring (1289910 - EMN-2016-01920)
4. Forslag til kommuneplantillæg 12 høring (1289911 - EMN-2016-01920)
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6 (Åben) Godkendelse af Rammeaftale 2017
 
Sags ID: EMN-2016-01076

Resumé
KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region 
Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017. Udkast til rammeaftalen forelægges hermed til 
politisk godkendelse. 

Baggrund
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og 
specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det 
specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en 
styringsaftale. 
I Rammeaftale 2017 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, 
fokusområder – og fremadrettet de fælles målsætninger – der besluttes for området.
Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017
Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det 
specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og 
kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og 
de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der 
vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale 
aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete 
reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og 
fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det 
tværgående specialiserede socialområde.

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles 
målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at 
understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er 
særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et 
tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. 
Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående 
samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig 
udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner 
og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund 
af de fælles målsætninger.
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I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret 
socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte 
Voksenudredningsmetoden til praksis.

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og 
understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor 
der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for 
vidensdelingsaktiviteter i 2017. 

Styringsaftale i Rammeaftale 2017
Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale 
samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. 
Styringsaftalen 2017 omfatter: 

• Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-
2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.

• Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog 
mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af 
pladser.

Som en del af Styringsaftale 2017 har kommunerne i hovedstadsregionen og Region 
Hovedstaden indgået en flerårig aftale om udgiftsudviklingen i 2017 og 2018, der betyder, 
at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris-og 
lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris-og lønniveauet i 2014.

Rammeaftale 2017 har været forelagt Handicaprådet i Gentofte Kommune på rådets møde 15. 
august 2016. Handicaprådet havde ingen kommentarer.

Indstilling
Børn og Skole samt Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Rammeaftale 2017 godkendes. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-09-2016
Økonomiudvalget den 19. september 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017 (1298937 - EMN-2016-01076)
2. Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 (1298983 - EMN-2016-01076)
3. Styringsaftale i Rammeaftale 2017 (1298985 - EMN-2016-01076)
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7 (Åben) Delegation af underskriftskompetence vedr. dispensation i kommunale 
solcelleprojekter
 
Sags ID: EMN-2016-04893

Resumé
Ved etablering af solcelleanlæg i kommunalt nybyggeri skal der gives bemyndigelse til, at chefen 
for Gentofte Ejendomme på Kommunalbestyrelsens vegne kan ansøge om dispensation for 
elforsyningslovens krav om selskabsudskillelse.

Baggrund
Elforsyningsloven, der trådte i kraft 30. november 2013, fastsætter som hovedregel ved 
kommuners produktion af elektricitet fra solcelleanlæg, at denne aktivitet skal udskilles i et selskab 
med begrænset ansvar.

Undtagelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 260 af 21. marts 2014, giver dog under visse betingelser 
kommunerne mulighed for dispensation, f.eks. hvis nye solcelleanlæg opsættes i forbindelse med 
nybyggeri, og hvis solcelleanlægget er en del af energirammeberegningen, der ligger til grund for 
byggetilladelsen. 
Dispensationen skal søges hos og gives af Energinet.dk. 

Det er Gentofte Ejendomme, der som kommunal bygherre ansøger om dispensationerne og 
underskriver en indeståelse for, at betingelserne er opfyldt.
Der skal i den forbindelse vedlægges dokumentation for, at Kommunalbestyrelsen har givet en 
personlig bemyndigelse til underskriveren, i dette tilfælde chefen for Gentofte Ejendomme.

Det indstilles derfor, at den personlige bemyndigelse til at underskrive den kommunale indeståelse 
ved dispensationsansøgninger gives til chefen for Gentofte Ejendomme, Claus Roikjer.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At chefen for Gentofte Ejendomme, Claus Roikjer, bemyndiges til at underskrive kommunale 
indeståelser i henhold til BEK nr. 260 af 21. marts 2014 (’Undtagelsesbekendtgørelsen’) ved 
ansøgning om dispensation fra krav om selskabsudskillelse af kommunale solcelleanlæg jf. 
bekendtgørelsens § 4 stk. 1.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-09-2016
Økonomiudvalget den 19. september 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

8 (Åben) Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte
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Sags ID: EMN-2015-12615

Resumé
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 31. august 2015 medlemmerne til 
opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte.

Et medlem fra opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte er begyndt på efterskole og har derfor 
ikke mulighed for at deltage i opgaveudvalget. Et andet medlem fra opgaveudvalget for 
Skolereformen er begyndt i gymnasium, og har derfor heller ikke mulighed for at deltage i 
opgaveudvalget. Der skal derfor udpeges to nye medlemmer.

Baggrund
Den 21. juni 2016 meddelte Milos Jørgensen, at han ønsker at trække sig fra opgaveudvalget for 
Skolereformen i Gentofte på grund af, at han skulle begynde på efterskole.

Den 11. august 2016 meddelte Ida Pihl Arvad Olsen, at hun ønsker at trække sig fra 
opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte på grund af, at hun skulle begynde i gymnasium.

Når et medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelseslovens §28, stk. 1 anvendelse. Det 
betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende skal udpege et nyt medlem. Den 
valggruppe, der har udpeget Milos Jørgensen og Ida Pihl Arvad Olsen, er CAVB.

Pladsen skal ifølge kommissoriet for opgaveudvalget besættes med to elevrepræsentanter fra 
skoler, der har lyst til politikudvikling og gerne erfaring fra elevrådsarbejdet.

CAVB har udpeget Carl Gustav Bøggild Beck fra 8. klasse på Gentofte skole og Laura Grøn 
Teschl fra 8. klasse på Bakkegårdsskolen.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At valggruppe CAVBs udpegelse af Carl Gustav Bøggild Beck og Laura Grøn Teschl til 
opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte, tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

9 (Åben) Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte 
Kommune
 
Sags ID: EMN-2016-05155

Resumé
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 31. august 2015 medlemmerne til 
opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune. 
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Et medlem af opgaveudvalget ønsker at udtræde af opgaveudvalget. Der skal derfor udpeges et 
nyt medlem. 

Baggrund
Den 14. september 2016 meddelte Henrik Friese, at han skifter stilling internt i Novo Nordisk, og at 
han ikke længere vil have arbejde relateret til Gentofte Kommune. 

Når et medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelsesloven §28, stk. 1 anvendelse. Det 
betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et nyt medlem. Den 
valggruppe, der har udpeget Henrik Friese, er CAVB. 

Fem medlemmer skal, ifølge kommissoriet for opgaveudvalget, have kompetencen: Personer fra 
virksomheder af forskellig størrelse og indenfor forskellige brancher, der afspejler erhvervslivet i 
Gentofte Kommune og regionen som helhed. Pladsen skal besættes med en person, der sammen 
med de fire andre medlemmer, har denne kompetence.   

CAVB har udpeget Iben Ellegaard Bechmann fra Novo Nordisk.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Kommunalbestyrelsen: 

At valggruppe CAVBs udpegelse af Iben Ellegaard Bechmann til opgaveudvalget Erhvervspolitik 
for Gentofte Kommune tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

10 (Åben) Anmodning fra Lisbeth Winther om at træde tilbage fra en række hverv
 
Sags ID: EMN-2016-05148

Resumé
Lisbeth Winther har anmodet om at træde tilbage fra sit hverv som formand for Teknik- og 
Miljøudvalget. Som følge af anmodningen om tilbagetræden som formand for Teknik- og 
Miljøudvalget, anmoder Lisbeth Winther også om tilbagetræden fra en række andre hverv. 

Udvalgene vælger selv deres formand, og hvervet som formand for Teknik- og Miljøudvalget 
behandles således på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget umiddelbart efter 
kommunalbestyrelsesmødet den 26. september 2016. 

Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ønsket om fritagelse fra de øvrige hverv, skal der 
vælges et nyt medlem til de ledigblevne hverv.

Baggrund
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Lisbeth Winther har i vedlagte mail af 19. september 2016 anmodet om at træde tilbage fra sit 
hverv som formand for Teknik- og Miljøudvalget. Som følge af anmodningen om tilbagetræden 
som formand for Teknik- og Miljøudvalget, anmoder Lisbeth Winther også om tilbagetræden fra en 
række andre hverv:

• medlem af Økonomiudvalget, 
• medlem af bestyrelsen i Nordvand-selskaberne, 
• medlem af bestyrelsen for Mølleåværket A/S, 
• medlem af bestyrelsen for Biofos
• medlem af bestyrelsen for CTR
• medlem af Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø, 
• medlem af repræsentantskabet i HMN, 
• repræsentant på generalforsamlingen i Nordvand-selskaberne,
• delegeret til generalforsamlingen for Vestforbrænding
• suppleant til bestyrelsen for Vestforbrænding, 
• formand for opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte

For så vidt angår hvervet som formand for Teknik- og Miljøudvalget behandles dette på et 
ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget umiddelbart efter kommunalbestyrelsesmødet den 
26. september 2016.  

Valg til bestyrelser, m.v., har i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 2 virkning for hele 
Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Jf. styrelseslovens § 17, stk. 3. Valg til § 17, stk. 4 
udvalg og dermed valget som formand for opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte, jf. 
styrelseslovens § 17, stk. 4 gælder for opgaveudvalgets periode.

Kommunalbestyrelsen kan på begæring fritage en person for et hverv for resten funktionsperioden, 
når Kommunalbestyrelsen skønner, at der er rimelig grund dertil. Der tilkommer i den forbindelse 
Kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn.

Lisbeth Winther er udpeget til følgende poster af valggruppen CA: medlem af Økonomiudvalget, 
medlemmet af Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø, medlem af repræsentantskabet i 
HMN og delegeret til generalforsamling for Vestforbrænding. Det er den samme valggruppe, der 
skal udpege et nyt medlem til disse poster.

I forhold til de øvrige poster er udpegelsen sket ved flertalsvalg og nyt valg skal ske som 
flertalsvalg.

For så vidt angår de hverv, hvor der er valgt en suppleant/stedfortræder, skal der udpeges en ny 
suppleant/stedfortræder, såfremt suppleanten udpeges til hvervet. 

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At Kommunalbestyrelsen tager stilling til anmodningen fra Lisbeth Winther om at træde 
tilbage fra de ovennævnte hverv. 
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2. At der – hvis anmodningen tages til følge – vælges et nyt medlem til de ovennævnte hverv, 
og eventuelt en ny suppleant såfremt suppleanten udpeges til hvervet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Lisbet Winthers mail af 20.09.2016 (1320131 - EMN-2016-05148)


