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Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
1  Åbent         Meddelelser fra formanden 
 
046695-2013 
 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Ingen meddelelser. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
2  Åbent         Forslag til lokalplan 361 for Gentofte HF, Dahlénsstræde 5 og 
kommuneplantillæg 3. Offentlig høring 
 
031660-2013 
 
 
Resumé 

Der er udarbejdet et lokalplanforslag der giver Gentofte HF mulighed for at opføre en multihal på 
skolens grund Dahlénsstræde 5. Lokalplanforslaget er ledsaget af et kommuneplantillæg, der giver 
mulighed for, at bebyggelsesprocenten i lokalplanen kan øges fra 90 til 100. 

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

 
Baggrund 

Byplanudvalget gav på mødet den 15. august 2013, pkt. 4, enstemmigt bemyndigelse til at 
udarbejde ny lokalplan samt kommuneplantillæg for at muliggøre opførelse af den af Gentofte HF 
ansøgte multihal. 

Den 9. september blev der afholdt et borgermøde, hvor et skitseprojekt over multihallen 
blev præsenteret. På mødet blev der udtrykt bekymring for hallens højde. 
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Den 1. april 2014 blev der afholdt et nyt møde, hvor Gentofte HF forelagde et ændret skitseprojekt, 
hvor hallens højde var reduceret, vinduernes placering ændret og indgangen flyttet. Der var på 
mødet generelt en positiv holdning til det ændrede projekt, og Plan og Byg har efterfølgende 
udarbejdet lokalplanforslaget på grundlag af dette skitseforslag. 

Formålet med lokalplanforslaget er at give Gentofte HF mulighed for at opføre en multihal i 
forbindelse med det nuværende studiecenter, som vil blive ombygget til omklædning, drama og 
fitness og inddrages i den 504 m2 store multihal - bygningerne vil få et samlet bygningsudtryk. 
Salen vil maksimalt få en højde på 7,5 meter og byggeriet vil medføre, at bebyggelsesprocenten 
på ejendommen hæves til 100. 

En ny lokalplan med en bebyggelsesprocent på 100 vil forudsætte et tillæg til Kommuneplan 2013, 
idet rammerne for den maksimale bebyggelsesprocent er 90. 

Lokalplanen fastlægger skolens hovedbygning med sidefløje som bevaringsværdig. 

Der er foretaget en miljøscreening og det er på baggrund af denne vurderet, at realiseringen 
af projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er udarbejdet en 
miljøvurdering. 

 
Vurdering 

Lokalplanen giver mulighed for indpasning af en ca. 500 m stor hal, med en maksimal højde på 7½ 
m, i et et område med etagebebyggelse. De miljømæssige konsekvenser af planens realisering 
vurderes at være status quo, og der er derfor ikke udarbejdet miljøvurdering jf. lov om 
miljøvurdering af planer og programmer 

Plan og Byg foreslår, at planforslagene vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring, samt at 
der afholdes et borgermøde i høringsperioden. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At  forslag til lokalplan 361 for Dahlénsstræde 5 samt forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2013 
vedtages og udsendes i offentlig høring. 

2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden. 

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 27. maj 2014. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Forslag til LP 361 
 Forslag til KP-tillæg 3 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
3  Åbent         Forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke. Offentlig høring 
 
012992-2014 
 
 
Resumé 

Der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for udvidelse af Vangede Kirkes 
administrative funktioner. De sammenbyggede kirkesale og sognegården omfattes af 
bevaringsbestemmelser. 

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

 
Baggrund 
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På møde den 5. december 2013, pkt. 2, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at udarbejde 
lokalplanforslag for Vangede Kirke. Baggrunden for vedtagelsen var en anmodning fra sognets 
menighedsråd om udvidelse af kirkens administrationslokaler. Byplanudvalget ønskede endvidere, 
at der ikke opføres tilbygninger på de sammenbyggede kirkesale. 

Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke. Det overordnede formål er 
at fastlægges lokalplanområdets anvendelse til offentlige formål, kirke med dertil knyttede sociale 
institutioner. 

De sammenbyggede kirkesale og sognegården omfattes af bevaringsbestemmelser, og der gives 
mulighed for udvidelse af Vangede Kirkes administrative funktioner nord for kirkesalene.  

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Siden Gentofte Kommunes 
første kommuneplan (1981) har ejendommen Vangede Bygade 129 været en del af det 
tilgrænsende villakvarter, enkeltområde 6. B44. Lokalplanforslaget opdeler derfor området i 2 
delområder: Delområde 1 der fastlægges til kirkeformål og delområde 2 der fastlægges til 
boligformål. Der gives mulighed for, at boligejendommen kan indgå i et magelæg med kirken 
således, at mere hensigtsmæssige arealforhold vil kunne opnås. 

Lokalplanforslaget giver mulighed for nedrive den eksisterende kirketjenerbolig. I henhold til § 46 i 
boligreguleringsloven, skal Kommunalbestyrelsen give samtykke til nedlæggelse af boliger. 
Vangede kirke oplyser, at kirketjeneren er fraflyttet boligen, der p.t. udlejes på tidsbegrænsede 
lejemål indtil kirkens planer kan realiseres. 
  

 
Vurdering 

Lokalplanen anviser kun begrænsede muligheder for indpasning af ny bebyggelse. De 
miljømæssige konsekvenser af planens realisering vurderes at være status quo, og der er derfor 
ikke udarbejdet miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Det foreslås, at lokalplanforslaget vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring, samt at der i 
høringsperioden arrangeres et borgermøde om kirkens lokalebehov, og de udvidelsesmuligheder 
lokalplanen anviser. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke vedtages og udsendes i offentlig høring, 

2. At der afholdes et borgermøde i høringsperioden. 

Til Byplanudvalget: 

3. At der gives samtykke til nedlæggelse af kirketjenerboligen Vangede Bygade 135 
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Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 27. maj 2014. 
 
Ad pkt. 1 og 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Ad pkt. 3. Vedtaget, at give samtykke til nedlæggelse af kirketjenerboligen Vangede Bygade 
135. 

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Pkt. 1.-2.: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Forslag til LP 362 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
4  Åbent         Forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej. Offentlig høring. 
 
007599-2014 
 
 
Resumé 
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Der er udarbejdet et lokalplanforslag, der fastlægger anvendelse og bebyggelse for et område 
omkring Hyldegårdsvej. Formålet er at sikre udviklingen af et harmonisk gadebillede. 

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

 
Baggrund 

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 3. april 2014, pkt. 2, at der udarbejdes forslag 
til lokalplan for et område omkring Hyldegårdsvej. Samtidig blev det besluttet, at afholde 
borgermøde inden et planforslag forelægges til offentliggørelse.  

Der har den 24. april 2014 været afholdt borgermøde på Ordrup Bibliotek, hvor 43 fremmødte 
borgere blev præsenteret for planerne for området. På mødet fremsatte borgerne deres forslag og 
bemærkninger til områdets planlægning, som er brugt til input i forbindelse med lokalplanens 
udarbejdelse.  

Lokalplanens formål er bl.a. at fastholde området til boligformål i form af etageboliger, og at ny 
bebyggelse tilpasses Hyldegårdsvej og den omkringliggende bebyggelse. Planens formål er 
endvidere at sikre bevaringsværdige bygninger og særlige bevaringsværdige træer for at 
fastholde områdets miljøkvaliteter.   

Lokalplan fastlægger tre byggefelter inden for hvilke, der kan opføres ny bebyggelse, som sikrer et 
sammenhængende og harmonisk vejbillede langs Hyldegårdsvej ved bl.a. at placere facaden på 
ny bebyggelse 2,5 meter fra vejen. 

Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Lokalplanen tillader en 
bebyggelsesprocent på 60.  

Lokalplanforslaget fastlægger bevaringsbestemmelser på fire træer, der har betydning for det 
grønne vejbillede i området.  

 
Vurdering 

Områdets anvendelse forbliver boligformål i form af etageboliger. De miljømæssige konsekvenser 
ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes således til at være status quo for 
områdets miljø lokalt såvel som regionalt. På denne baggrund er det vurderet, at der ikke 
udarbejdes miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.  

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring. Det 
foreslås endvidere, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.  

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

1. At forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej vedtages og udsendes i offentlig høring.  
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2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.  

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 27. maj 2014. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Pkt. 1.-2.: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd  
 
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 17 stemmer (C+V+A+B+I) for og 1 stemme (Ø) imod. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "forslaget ikke tager hensyn til det, borgerne har 
ønsket på borgermødet". 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Forslag til LP 365 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
5  Åbent         Lokalplan 347 for Ermelundshusene. Endelig vedtagelse 
 
013824-2014 
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Resumé 

Forslag til lokalplan nr. 347 for Ermelundshusene har været udsendt i offentlig høring. 

Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal vedtages med de af Plan og Byg foreslåede 
ændringer. 

 
Baggrund 

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014, pkt. 2, blev det enstemmigt vedtaget at 
udsende forslag til lokalplan 347 for Ermelundshusene i offentlig høring.  

Lokalplanens formål er at bevare bebyggelsens arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Med en  
præcisering af det fælles parkareal, de private haver og et sæt detaljerede bestemmelser for 
bebyggelsens ydre udformning er der tilvejebragt et godt administrativt grundlag for den 
fremadrettede sikring af bebyggelsens karakter med hensyn til det landskabelige fællesareal, 
murværk, tagbelægning og isætning af tagvinduer. 

I høringsperioden fra den 5. marts til den 30. april 2014 afholdt Ejerlauget Ermelundshusene den 
18. marts ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen udtrykte overordnet tilfredshed 
med forslag til lokalplan 347. På generalforsamlingen bemyndigede ejerlauget bestyrelsen til at 
afgive et fælles høringssvar. 

Der er derfor kun indkommet fælles høringssvar fra ejerlauget. Det har form af en række små 
korrektioner vedrørende tegningsbilag 1 og 4, kortbilag 2 samt forslag til forbedring af en række 
bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, herunder præcisering af farvekoder.  

 
Vurdering 

De af ejerlauget foreslåede korrektioner har en sådan karakter, at de kan indsættes i den endelige 
lokalplan uden supplerende høring. Plan og Byg finder ændringerne velbegrundede og foreslår, at 
de indsættes i lokalplanen. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At vedtage lokalplan 347 for Ermelundshusene endeligt med de foreslåede ændringer. 

 
Tidligere beslutninger 

Beslutning foreligger endnu ikke 
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Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 27. maj 2014. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 høringssvar 
 Resume af indkomne henvendelser med bemærkninger til lp 347 
 Lokalplanforslag 347 for Ermelundshusene 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
6  Åbent         Anlægsbevilling på 200.000 kr. til rådgivning og projektering af nye 
udearealer ved Hellerup Skole 
 
015607-2014 
 
 
Resumé 
Sagen forelægges med henblik på, at der gives en anlægsbevilling til rådgivning og projektering af 
nye udearealer ved Hellerup Skole på 200.000 kr.  
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Baggrund 
I budget 2014 er der afsat 2 mio. kr. til etablering af et bevægelsesklart område ved Tuborg. 
Nærmere betegnet handler det om arealet Dessaus Boulevard 4-8, hvor den tidligere 
”Bryggerhøjskole” lå. Bygningen er nu revet ned og der skal etableres et nyt udeareal i stedet.  
Arealet kommer primært til at være en del af Hellerup Skoles udearealer. 

Gentofte Ejendomme, Børn, Unge og Fritid har været i en god dialog med Hellerup Skole og der 
tegner sig et godt billede af, hvordan skolen forestiller sig arealerne indrettet.  

Der ansøges nu om en bevilling til rådgivning og projektering således, at en landskabsarkitekt, i 
samarbejde med skolen og Gentofte Ejendomme, kan udarbejde et detaljeret projekt, der kan 
danne udgangspunkt for et udbud af projektet.  

Børne- og Skoleudvalget vil blive præsenteret for det gennemarbejdede projekt inkl. tidsplan i løbet 
af efteråret 2014, hvor der samtidig vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til sagens 
gennemførelse. 

 
Vurdering 
Bevillingen på 200.000 kr., svarende til 10% af anlægssummen, anvendes til at dække 
omkostningerne forbundet med nødvendige forundersøgelser samt honorar til 
rådgiver/landskabsarkitekt for udarbejdelsen af projekt og udbudsmateriale.  

I investeringsoversigten i budget 2014 er bevillingen placeret under Fritidsområdet. Da arealet 
indgår i Hellerup Skoles arealer behandles sagen af Børne- og Skoleudvalget. Når sagen er 
færdigbehandlet i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen flyttes 
bevillingen til at ligge under skoleområdet. 

  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 
 
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At der gives en anlægsbevilling til på 200.000 kr. til rådgivning og projektering af det nye udeareal 
til Hellerup Skole finansieret over det i investeringsoversigten anviste rådighedsbeløb på 2 mio. kr. 
til etablering af bevægelsesklart område ved Tuborg. 

  

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. 
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Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Marie-Louise Andreassen, Poul V. Jensen, Jeanne Toxværd og Irene Lütken  
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
7  Åbent         Anlægsbevilling til Socialpædagogik og velfærdsteknologi i Børn, 
Unge og Fritid 
 
015788-2014 
 
 
Resumé 
I 2013 udførte Børn, Unge og Fritid en afdækning af anvendelse og udbredelsen af 
velfærdsteknologi på børne- og ungeområdet, med sociale institutioner og Søgårdsskolen som 
deltagere. 

Med afsæt i afdækningen, har Børn, Unge og Fritid foretaget en analyse af området og vurderer, at 
der et stort potentiale i at arbejde systematisk med velfærdsteknologi. Potentialet retter sig mod tre 
forskellige - men sammenhængende dimensioner. 

1. Livskvalitet. Understøttelse af børn og unge med handicap i at opnå større livskvalitet  

2. Ressourceudnyttelse og økonomi. Bedre uddannelses- og beskæftigelseschancer  

3. Arbejdsmiljø. Fortsætte og udvikle arbejdet med den attraktive arbejdsplads 
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De hidtidige erfaringer med velfærdsteknologi er primært høstet på pleje-, omsorgs- og 
handicapområdet og mindre på børne- og ungeområdet. Derfor skal der afprøvninger, erfaringer 
og systematisk vidensspredning til for at effektvurdere og udnytte potentialerne i anvendelse af 
velfærdsteknologi på børne- og ungeområdet. Systematisk afprøvning og vidensspredning kan 
gennemføres i et 2 årigt udviklingsprojekt, og der ansøges om 3,5 mio. kr. fra puljen til 
velfærdteknologi til at gennemføre projektet. 

 
Baggrund 
Afdækningen var finansieret af Handicappolitikkens handleplan, og blev gennemført i samarbejde 
med Socialt Udviklingscenter (SUS). Se bilag 3. 

Overordnet viser afdækningen, at der på de medvirkende institutioner er få typer velfærdsteknologi 
der anvendes, men også at Social IT anvendes hyppigt. Social IT er f.eks. apps til iPads og 
smartphones og forskellige kommunikations-, og tidsstyringsprogrammer. Denne anvendelse 
vurderer personalet meget positivt, idet teknologierne medvirker til øget selvstændighed og 
livskvalitet for børn og unge brugere, og understøtter børn og unge med handicap i at opfylde 
behov og styrke deres muligheder for at være aktive i eget liv. 

Men afdækningen viser også, at der eksisterer en række barrierer der bremser eller forhindrer 
bredere ibrugtagning og flere teknologier. Deltagerne fremhæver ressourcer, økonomi, dårligt 
netværk og manglende tid som udfordringer i arbejdet med velfærdsteknologi. Men det fremgår 
også, at den største barriere er en gennemgående manglende viden om velfærdsteknologi. Hvad 
findes der af tilgængelige teknologier og programmer og hvordan man samarbejder med og lærer 
børn og unge at bruge teknologierne? 

Afdækningen skal ses i sammenhæng med erfaringer fra nationale udviklings- og 
forskningsprojekter, der peger i samme retning: Anvendelse af velfærdsteknologi rummer store 
muligheder - der ikke udnyttes i dag – og indhøstning af velfærdsteknologiske gevinster kræver 
langsigtede og målrettede indsatser. 

På børne- og ungeområdet har det hidtil været IT i folkeskolen, digitalisering, og som nævnt social 
IT, der har optaget dagsordenen, medens det velfærdsteknologiske fokus primært har været rettet 
mod ældre- og omsorgsområdet. Derfor er der brug for konkrete afprøvninger, der kan skabe 
erfaringer, fagligt og ledelsesmæssigt fokus og sætte velfærdsteknologi og velfærdsledelse på 
dagsordenen på børne- og ungeområdet. 

Nedenfor skitseres et 2-årigt udviklingsprojekt. ”Socialpædagogik og Velfærdsteknologi i Børn, 
Unge og Fritid” der skal igangsætte en systematisk afprøvning, ibrugtagning og effektvurdering af 
velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid. 

Målgruppen er børn og unge med særlige behov tilknyttet sociale institutioner, kompetencecentre, 
familiepleje, specialskole m.v. i Gentofte kommune. Målet er at opbygge erfaringer og viden 
gennem konkrete afprøvninger – og samtidig udfordre og udvikle faglighed og ledelse. 
Velfærdsteknologi er også en måde at arbejde på og en måde at lede på – en tilgang der er 
nysgerrig og inddragende, der tør udnytte, ikke alene teknologien men også brugeres og 
omverdenens viden og ressourcer i dagligdagen. Derfor er udvikling af den socialpædagogiske 
faglighed og lederudvikling i form af velfærdsledelse - en krumtap i projektet. 



  Side 15 af 48 
 

Projektet bygger på erfaringer med velfærdsteknologi på omsorgs- og ældreområdet, og indsatsen 
gennemføres i samarbejde med det aktuelle velfærdsteknologiprojekt i Social og Handicap i 
Gentofte Kommune, ligesom projektet spiller sammen med Børn, Unge og Fritids 
digitaliseringsstrategi og mange års skole IT erfaringer med lærings- og undervisningsteknologier. 
Endelig vil projektet medvirke til at kvalificere grundlaget for moderniseringsplanen for Bang 
Mikkelsensvej. Projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag 1. 

 

Indhold  

Læringsforløb:  

Den teknologiske kerne i projektet er igangsættelse af læringsforløb med teknologiafprøvning med 
børn og unge, pårørende og medarbejdere som de aktive aktører. Det kræver massiv projektstøtte 
til institutioner og opgaveområder at kommunikere, motivere, planlægge, indkøbe teknologier, 
starte op og gennemføre læringsforløbene. Projektstøtte er estimeret, og lagt ind under de enkelte 
projektelementer. 

Socialpædagogik og velfærdsteknologi. Faglig dybde og fokus.  

Den faglige kerne i projektet er udvikling af den socialpædagogiske praksis. Der vil blive tilknyttet 
følgeforskning gennem hele projektet, med henblik på at udfordre den faglige praksis, opsamle 
erfaringer, kompetenceudvikle og udarbejde en evalueringsrapport. Følgeforskningen inviteres 
med under arbejdsspørgsmålet: Hvordan påvirker ibrugtagning af velfærdsteknologi den 
socialpædagogiske praksis på børne- og ungeområdet - fagligt og ledelsesmæssigt? Hvor og 
hvordan skabes værdi - og hvor findes barrierer i forhold til de tre dimensioner?  

Spredning af erfaringer:  

Projektet skal skabe overførbar værdi. Viden og erfaringer skal løbende spredes og anvendes på 
hele børne- og ungeområdet. Udvikling af metoder til vidensdeling er højt prioriteret, bl.a. i form af 
teknologispejdere, løbende vidensspredning og metodeapperat til værdi- og effektvurdering.  Det 
er et mål, at projektet medvirker til at sætte velfærdsteknologi og velfærdsledelse på dagsordenen 
på børne- og ungeområdet.  

Overslagsbudget 

Samlet budget over to år 3,5 mio. kr.  Med 0,75 mio. kr. i 2014 og 2,25 mio. i 2015/16.  

Detaljeret budget fremgår af bilag 2. 

 

Digital infrastruktur                                                                                                700.000 kr. 

Institutionerne netværk er i dag meget er usikre og langsomme. De skal opgraderes. Nogle 
lokaliteter har slet ikke dækning i dag og krydsfelter skal opgraderes. 

Læringsforløb på institutioner                                                                               700.000 kr. 
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Læringsforløb og vidensspredning på institutioner, kompetencecentre, Inkluderende tilbud, 
Søgårdsskolen og et eller to fritidscentre. 

Særlige målrettede og afgrænsede forløb                                                        1.400.000. kr. 

Der er køres tre til fem særlige bruger- og teknologiafgrænsede forløb på institutioner, 
kompetencecentre, Børneterapien og i hjemmet hos unge med særlige behov. Sideløbende 
arbejdes med at afprøve smarthometeknologier som en del af Moderniseringsplanen på Bank 
Mikkelsensvej. 

Følgeforskning, kompetenceudvikling, og evaluering                                           700.000 kr. 

Danmarks Pædagogiske Universitet og Roskilde Universitet. Projektet følges og dokumenteres fra 
dag ét. Forskere og evt. studerende indgår projektet og deltager og indsamler data, med henblik 
på udvikling af fag og ledelsespraksis- og kompetenceudvikling, vidensspredning og evaluering. 

 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer at der et stort potentiale i at arbejde systematisk med ibrugtagning af 
velfærdsteknologi på børne- og ungeområdet. I første omgang i forhold børn og unge med særlige 
behov, tilknyttet sociale institutioner, Børn og Familie enheden, Søgårdsskolen og skolernes 
kompetencecentre – men værdier og potentiale i det velfærdsteknologiske fokus rækker videre - til 
hele børne- og ungeområdet. 

Det velfærdsteknologiske fokus understøtter og fletter sig ind de øvrige overordnede mål på børne- 
og ungeområdet. Det gælder såvel set i forhold til læringsaspektet som sundhedsaspektet og 
inklusionsaspektet. 

Potentialet retter sig mod tre forskellige og alligevel sammenhængende dimensioner. 

1.    Livskvalitet. Understøttelse af børn og unge med handicap i at opnå større livskvalitet i 
form af adgang til fællesskaber, omverdenskontrol, selvstændighed og mestring af eget liv 

2.    Ressourceudnyttelse, økonomi, uddannelse og beskæftigelse. Give børn og unge med 
handicap en bedre chance for at deltage i eller gennemføre en ungdomsuddannelse, 
erhvervsuddannelse og senere job og beskæftigelse og derved potentielt på sigt øge 
graden af selvforsørgelse 

3.    Arbejdsmiljø. Fortsætte og udvikle arbejdet med den attraktive arbejdsplads 

Succeskriterierne retter sig dels på effekter der opnås og kan måles direkte i den toårige 
projektperiode, og dels mod effekter som er afledte og har et længere sigte. Det er et særskilt mål 
for projektet, at udvikle et håndterbart metodeapperat til at vurdere værdi og effekt af ibrugtagning 
af velfærdsteknologier på børne- og ungeområdet. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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At  der gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til projekt: ”Socialpædagogik og velfærdsteknologi i 
Børn, Unge og Fritid med finansiering over de på investeringsoversigten afsatte midler til 
velfærdsteknologi med 0,75 mio. kr. i 2014 og 2,75 mio. kr. i 2015. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Poul Vagn Jensen (I) og Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. 

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Marie-Louise Andreassen, Pia Nyring, Poul V. Jensen og Jeanne Toxværd 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Socialpædagogik og velfærdsteknologi i BUF. Projektbeskrivelse. Juni 2014 
 Bilag 2 - Budget  Velfærdsteknologi BUF. ny 
 Bilag 3 - Rapport - IT-screening og Kick Off - BUF Gentofte Kommune 2013 (2) 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
8  Åbent         Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning af 
fjernvarmenettet ved Gentofte Sportspark 
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013161-2014 
 
 
Resumé 
 
I forbindelse med udvidelse af Gentofte Sportspark, skal fjernvarmeforsyningen i området 
også udvides. 
  
Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb, jf. skema 4., til udvidelse af 
fjernvarmeforsyningen til Gentofte Sportspark og NOVO's fire bygninger på Niels Steensens Vej.  
 
Baggrund 
Gentofte Sportspark forsynes i dag med fjernvarme. Sportsparken udvides og 
fjernvarmeforsyningen skal i den forbindelse også udvides.Sportsparken ligger i et eksisterende 
fjernvarmeområde og er derfor ikke omfattet af udbygningsplanen for fjernvarme.  

I områder, der er udlagt til fjernvarme har Gentofte Fjernvarme, ifølge Varmeforsyningsloven, 
forsyningspligt og skal etablere fjernvarmeforsyning til en ejendom, hvis ejendommens ejer ønsker 
det. I en sag som denne er det derfor vigtigt at afdække fremtidige interesser, inden arbejdet 
projekteres og gennemføres. Ellers risikerer man, allerede på kort sigt, at der er utilstrækkelig 
kapacitet for tilslutning af nye ejendomme i en etableret gadeledning. 

I den forbindelse har Gentofte Fjernvarme (GFj) undersøgt om der er andre ejendomme i 
området, som med fordel kan tilsluttes samtidigt for at skabe bedst mulig brugerøkonomi og 
selskabsøkonomi.  
  
NOVO har fire bygninger på Niels Steensens Vej og har i den forbindelse meldt sig interesseret i at 
blive tilsluttet fjernvarmenettet (se kortbilag). 
 
Vurdering 

Det er i GFj's interesse at etablere forsyningsledninger og stikledninger til Novos fire 
kontorejendomme samtidigt med udvidelsen af tilslutningen til Gentofte Sportspark, 
idet GFj kan udbygge forsyningen på én gang og på den måde opnå en betydelig 
rationaliseringsgevinst. 

Fjernvarmearbejdet udføres under eksisterende rammeaftaler for fjernvarmeudbygning i 
kommunen.  
  
Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter 
fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Fordelingen af 
anlægsbevillingen fremgår af skema 4.  
Projektet giver et positivt samfundsøkonomisk resultat ved overgangen til fjernvarme, og vil give et 
selskabsøkonomisk overskud efter ca. 6 år med den nuværende tarif, henset til at GFj får ca. 15 % 
rabat på varmeprisen fra Centralkommunernes Transmissionsselskab de første 5 år en ny kunde 
er tilsluttet, og til det høje forbrug hos de nye kunder. 

Anlægsarbejdet er planlagt udført i efteråret 2014. 
 
Indstilling 
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Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget:  

1. At udbygning af fjernvarmenettet til Gentofte Sportspark og Novos fire bygninger på Niels 
Steensens Vej godkendes. 

 Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

2. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til etablering og udvidelse af 
fjernvarmeforsyning af Gentofte Sportspark og Novos bygninger på Niels Steensens Vej i 2014, jvf. 
skema 4.  

3. At anlægsbevillingen lånefinansieres. 

  

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 
 
Pkt. 1: Vedtaget 
 
Pkt. 2 - 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen  

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Pkt. 2.-3.: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Pkt. 2-3: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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________________________ 
 
Bilag 

 Kort over Fjernvarmeforsyningsområde Gentofte Sportspark NSH 
 Skema 4 rev 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
9  Åbent         Opsætning af altaner på Hyldegårdsvej 18-20 
 
030275-2011 
 
 
Resumé 
Der søges om Kommunalbestyrelsens lånegarantistillelse til altanprojekt på ældreboligerne 
Hyldegårdsvej 18-20. Anlægsudgifterne dækkes ind via huslejen og er derfor uden kommunal 
medfinansiering. 

 
Baggrund 
Beboerne i de kommunale ældreboliger på Hyldegårdsvej 18-20 har på afdelingsmødet den 6. 
september 2012 givet deres tilslutning til, at der opføres 12 altaner på 2,2 x 2,1 meter på bagsiden 
af huset ind mod gården (se bilag). Der er 16 boliger på adressen. De fire boliger i stueetagen vil 
ikke blive omfattet af projektet.  

Bygningsmyndigheden har godkendt projektet, og hvis Kommunalbestyrelsen ligeledes kan 
godkende projektet samt stille garanti for låneoptagelsen, vil arbejdet blive påbegyndt i april 2014. 
Da der er tale om almene ældreboliger, kan der gives adgang til lån i Kommunekredit med 
kommunal garanti uden deponeringskrav jf. lånebekendtgørelsen § 3 stk. 2.  

Der ønskes optaget et obligationslån i Kommunekredit med en forventet effektiv rente på ca. 3,3 
%. 

Der er blevet indhentet tre tilbud på projektet, og firmaet Windoor kom med det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud. Byggestyringen vil blive forestået af DAB, som også er ejendommens 
administrator. DAB har foreslået og fået beboernes accept til følgende finansieringsmodel: 

Samlet udgift inkl. moms, rådgiver og uforudsete                  1.337.000 kr. 

Finansiering 
Bidrag fra henlæggelser i ejendommen  400.000 kr. 
Obligationslån i Kommunekredit (netto)  937.000 kr.* 
Mdl. huslejeforøgelse pr. lejer (12 beboere)                            390 kr.   
*hovedstolen afhængig af gældende dagskurs. 
 
Det kan oplyses, at Hyldegårdsvej 18-20 er vurderet til 29 mio. kr. ved seneste ejendomsvurdering 
(2012). Ejendommen har en meget lav gæld, idet sidste rate af det af kommunen optagede 
ældreboliglån i Kommunekredit forfalder til juni 2014, og der er ikke yderligere hæftelser i 
ejendommen.  

 
Vurdering 
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Det vurderes, at altanerne, trods huslejestigningen, vil bidrage til at gøre de berørte boliger klart 
mere attraktive både for nuværende og kommende lejere. Afhængig af den enkeltes formueforhold 
vil beboerne kunne blive delvist kompenseret for huslejestigningen via øget boligydelse. 
 
Indstilling 
Teknik & Miljø indstiller  
  
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At altanprojektet i den almene ældreboligafdeling Hyldegårdsvej 18-20 med den foreslåede 
finansieringsmodel godkendes. 
  
2. At der stilles kommunal garanti for boligafdelingens optagelse af obligationslån i Kommunekredit 
på netto 0,937 mio. kr. til opførelse af altaner på Hyldegårdsvej 18-20. 
 
Tidligere beslutninger 

Socialudvalget den 4. juni 2014 kl. 17.00 

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Borgmester Hans Toft (C) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og 
afgørelse. 
 
Pkt. 1.-2.: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse  
 
Forelæggelse af: Pia Nyring  
 
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Bilag 
 Tegninger 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
10  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallen, 
renoveringspulje 
 
000135-2014 
 
 
Resumé 

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallens 
renoveringspulje. 

 
Baggrund 

Kildeskovshallen er i perioden 2003-2013 blevet renoveret som et led i en generel opretning og 
modernisering. Renoveringspuljen indeholdt en række mindre opgaver, som for eksempel 
etablering af nye drænboringer, ombygning af omklædningsrum, renovering af udendørsbassin, 
opsat elektroniske infotavler i forhal, indrettet P. pladser for handicapparkering samt opsat flere 
cykelstativer og opsat bedre lys ved indgang Øst.  

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4.  

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 13.563.000 kr. Der aflægges hermed 
regnskab for bevillingen. 

 
Vurdering 

Regnskabet for Kildeskovshallens renoveringspulje ser ud som følger: 

Anlægsbevilling 13.563.000 kr.
    
Udgifter  13.503.818 kr.
    
Mindreudgifter 59.182 kr.

Regnskabet er underskrevet den 22. april 2014. Sidste bogføringsdato er den 31. december 2013. 
Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. 

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der 
konkluderer: ”Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er aflagt i 
overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinier for anlægsbevillinger og 
anlægsregnskaber. 
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Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis." 

Revisionserklæring er vedlagt. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet for Kildeskovshallens renoveringspulje godkendes. 
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning. 
3. At mindreforbruget på 59.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.  

 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 28. maj 2014 kl. 17.00 

Kultur- og fritidsudvalget den 28. maj 2014 
 
Pkt. 1, Godkendt.  
 
Pkt. 2, Taget til efterretning.  
 
Pkt. 3, Vedtaget.  

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Pkt. 1.-3.: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forlæggelse af: Borgmesteren  
 
Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 
Beskyttet bilag 
Beskyttet bilag 
Beskyttet bilag 
Beskyttet bilag 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
11  Åbent         Anlægsregnskab Gruts Alle 9-13, Hellerup 
 
015741-2014 
 
 
Resumé 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2012, pkt. 19, vedtog Kommunalbestyrelsen 
enstemmigt at sælge Gruts Alle 9-13, Hellerup til 10 mio.kr. Der forelægges anlægsregnskab til 
Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 
Baggrund 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2012, pkt. 19, vedtog Kommunalbestyrelsen 
enstemmigt (Pia Nyring (C) og Mogens Vad (V) deltog ikke på grund af inhabilitet) at sælge Gruts 
Alle 9-13, Hellerup til 10 mio.kr. uden forudgående udbud til Øregaard Gymnasium. Der blev 
givet indtægtsbevilling på kr. 10.000.000,- samt udgiftsbevilling på kr. 25.000,- (tilstandsrapport og 
el-tjek). På Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2012, pkt. 18, vedtog 
Kommunalbestyrelsen enstemmigt (Pia Nyring (C), Mogens Vad (V), Karen Riis Kjølby (C) og Ida 
Seehusen (C) deltog ikke på grund af inhabilitet) at give et nedslag i købesummen på kr. 170.300,- 
(vedr. miljøforurening). 

Køber overtog ejendomme den 1. januar 2013. Købesummen blev berigtiget i januar 2013. 
Anlægsregnskaberne er underskrevet af forvaltningen den 8. januar 2014. 

Anlægsregnskabet viser en indtægt på kr. 9.776.029 og en udgift på kr. 53.371. Merudgiften på kr. 
28.371 er håndteret i forbindelse med genbevillingssagen på Kommunalbestyrelsens møde den 
31. marts 2014, pkt. 19. 

  

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, 
at anlægsregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes 
administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.  
 
Vurdering 
Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er 
aflagt i overensstemmelse med retningslinierne i "Principper og retningslinjer for økonomistyring". 
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Indstilling 

Jura indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At anlægsregnskabet for salg af Gruts Alle 9-13, Hellerup godkendes.  
 
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.  

 
 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Pkt. 1.-2.: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - logbog 
 Bilag 2 - skema 2 
 Bilag 3 - skema 4 
 Bilag 4 - Underskrevet revisorerklæring 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
12  Åbent         Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2015-2018 mellem 
Region Hovedstaden og kommunerne i regionen 
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015778-2014 
 
 
Resumé 
Gentofte Kommune har den 9. april 2014 modtaget høringsudkast vedr. Sundhedsaftale 2015-
2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen med henblik på afgivelse af 
høringssvar. 

Udkastet har været drøftet i kommunens Handicapråd, Seniorråd og Social & Sundheds MED-
udvalg inden behandlingen i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen i juni. Seniorrådet og Socialudvalget havde en række bemærkninger, der er 
indarbejdet i vedlagte udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune, som hermed forelægges til 
drøftelse og godkendelse. Der var ingen bemærkninger fra behandlingen i Handicaprådet, Social & 
Sundheds MED-udvalg og Børne- og Skoleudvalget. Det endelige høringssvar fra kommunen skal 
indsendes til Sundhedskoordinationsudvalget senest den 30. juni 2014.   

 
Baggrund 
Inden udgangen af januar måned 2015 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem 
Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2015-2018, idet den gældende 
sundhedsaftale udløber ved udgangen af 2014.  

Den kommende sundhedsaftale vil bestå af en politisk del, som omhandler visioner og 
dertilhørende målsætninger og en administrativ del, som udmønter den politiske aftale. 
 
Gentofte Kommune har den 9. april 2014 modtaget høringsudkast vedr. den politiske del af 
Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen med henblik 
på afgivelse af høringssvar. 

Som bilag vedlægges udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune, høringsbrev fra 
Sundhedskoordinationsudvalget, høringsudkast til politisk del af Sundhedsaftalen 2015-2018 og 
oversigt over høringsparter. 

 
Vurdering 

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til høringssvar er dækkende for de input, som 
Socialudvalget afgav på mødet den 15. maj 2014 - dagsordenspunkt 6 – og Seniorrådet afgav på 
deres møde den 14. maj 2014 – dagsordenspunkt 4. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

At vedlagte udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune drøftes og godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl. 17.00 
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Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Irene Lütken (A) og Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold 

 

Socialudvalget den 4. juni 2014 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog 
forbehold. 

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd  
 
Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne 
Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "der er for mange hensigter og for få krav til, at der kan ske 
reelle forbedringer". 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 A. Høringsbrev - 090414 
 Bilag 1 til høringsbrev - Høringsudkast politisk aftale 
 Bilag 2 til høringsbrev - Høringsparter 
 Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og 

kommunerne i regionen 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
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13  Åbent         Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet 
 
010001-2014 
 
 
Resumé 
Rammepapiret ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på 
psykiatriområdet” har til formål at give en fælles retning i forhold til, hvordan kommunerne i Region 
Hovedstaden arbejder med at omsætte intentionerne i KL's oplæg til "Det nære sundhedsvæsen" 
for borgere med psykiske vanskeligheder og lidelser. Papiret beskriver den fælles ramme, som 
kommunerne arbejder indenfor på psykiatriområdet, og de fælles kommunale strategiske 
målsætninger og konkrete indsatser, som alle kommunerne fremover forpligter sig til at løfte. 
Derudover beskriver papiret de indsatser, som enkelte kommuner – eller flere kommuner i 
fællesskab – fremover kan løfte som pilotprojekter.  

Rammepapiret var vedlagt som bilag til Socialudvalgets møde d. 13. marts 2014, dagsordenspunkt 
1. Rammepapiret fremlægges med henblik på godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. 

 
Baggrund 
Embedsmandsudvalg for Sundhed besluttede i juni 2013 på opfordring fra KKR Hovedstaden, at 
der skulle udarbejdes et rammepapir på psykiatriområdet i forlængelse af det rammepapir på det 
somatiske område, som de 29 kommuner i Region Hovedstaden godkendte i foråret 2013. Begge 
rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’ s sundhedspolitiske udspil ”Det nære 
sundhedsvæsen”.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Gentofte, København, Ishøj, Halsnæs og 
Høje Taastrup kommuner, som har udarbejdet rammepapiret på psykiatriområdet. Papiret har 
været drøftet på politiske dialogmøder mellem udvalgsformændene fra kommunerne i regionen i 
september 2013 og januar 2014, ligesom kommunerne i januar 2014 kunne give skriftlige 
tilbagemeldinger på papiret.    

KKR Hovedstaden drøftede rammepapiret på deres møde den 14. marts 2014 og anbefaler, at de 
29 kommuner i Region Hovedstaden godkender papiret. 

 
Vurdering 
Social & Sundhed  og Børn, Unge og Fritid vurderer, at rammepapirets forslag til fælles 
kommunale målsætninger og indsatser på psykiatriområdet udgør et godt grundlag for, hvordan 
kommunerne fremover i fællesskab - sammen med region og almen praksis – kan sætte fokus på 
den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At rammepapiret ” Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på 
psykiatriområdet” godkendes. 

  

Tidligere beslutninger 
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Socialudvalget den 15. maj 2014 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog 
forbehold. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog 
forbehold. 

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne 
Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "vores stemme mod tager afsæt i, at der er alt for mange 
hensigter og for få krav. Der skal satses målrettet med recovery og dialogbaseret 
behandling og tilføjes flere ressourcer til dette område, end der umiddelbart fremstår". 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 til brev - baggrund for rammepapir på psykiatriområdet 
 Bilag 2 til brev - En fælleskommunal struktur på psykiatriområdet 
 Bilag 3 til brev - Satspuljemidler 
 Brev vedrørende godkendelse af rammepapir på psykiatriområdet 
 Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet 

(rammepapir) 
 Proces for KKR rammepapirer 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
14  Åbent         Ændring af styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes 
folkeskolevæsen som følge af skolereformen 
 
013353-2014 
 
 
Resumé 
Gennemførslen af folkeskolereformen har medført en række ændringer i Folkeskoleloven. Børn, 
Unge og Fritid indstiller til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 
at forslag til ændringer af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen vedtages. 
Ændringsforslagene har været i høringen hos skolebestyrelserne og de faglige 
organisationer. Børn, Unge og Fritid har vurderet de indkomne høringssvar og foreslår en række 
nye ændringer på denne baggrund.   

 
Baggrund 
Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen beskriver de overordnede rammer 
for styringen af folkeskolevæsenet i Gentofte Kommune. Vedtægten beskriver Folkeskolelovens 
bestemmelser i forhold til Kommunalbestyrelsens ansvar og beslutninger og lovens bestemmelser 
vedr. skolebestyrelser, skoleledere, elevråd, skolernes ordning og omfang, undervisningens 
ordning og omfang og valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser. Som følge af den nye 
folkeskolelov foreslås en række konsekvensrettelser. Samtidig foreslås en mindre opstramning 
således, at de mere beskrivende dele af vedtægten udelades.  

 
Vurdering 
Forslaget til ændringer af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen har 
været i høring hos skolebestyrelserne og de faglige organisationer. I bilag 1 er de indkomne 
høringssvar samlet. Børn, Unge og Fritid har vurderet og kommenteret de indkomne forslag. Bilag 
2 indeholder forslag til en ny styrelsesvedtægt, af dette bilag fremgår det, hvilke ændringsforslag 
Børn, Unge og Fritid indstiller. Bilag 2 indeholder også links til den relevante lovgivning.  

Et af forslagene er at fjerne et bilag til styrelsesvedtægten, som beskrev det specialpædagogiske 
område. Børn, Unge og Fritid foreslår, at der udarbejdes en beskrivelse af regler for styring af det 
specialpædagogiske område sammen med en generel beskrivelse af området i et selvstændigt 
dokument. Foreslag til denne beskrivelse vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget på et 
kommende møde.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At de foreslåede ændringer til 'Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen' 
vedtages. 
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Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. 

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd, Marie-Louise Andreassen, Pia Nyring og Irene Lütken  
 
Vedtagelse:  
Der blev fremsat følgende ændringsforslag fra Enhedslisten:  
 
1) Ændringsforslag til § 7, stk. 6 - tilføjes at denne struktur fremlægges af skolelederne til 
Børne- og Skoleudvalget for endelig godkendelse": 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 17 stemmer (C+V+A+B) imod, medens 1 (I) undlod at 
stemme 
 
2) Ændringsforslag § 8 fastholdes i sin nuværende form.  
Begrundelse - der har ikke været afholdt skolerådsmøder siden januar 2013, og det til trods 
for de store forandringer, der sker i Folkeskolen, samt at der forsat ikke er fremkommet 
noget skolebestyrelserne kan forholde sig til omkring et dialogforum: 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 17 stemmer (C+V+A+B) imod, medens 1 (I) undlod at 
stemme.  
 
3) Bilag D opretholdes i sin nuværende form. 
Begrundelse - indtil der er udarbejdet nye retningslinjer bør skoledere, lærere og 
forældrebestyrelser have noget at forholde sig til. Behovet for dette fremgår af flere 
høringssvar, og det bør vi respektere. 
 
Nedstemt med 2 stemmer (Ø+B) for og 14 stemmer (C+A) imod, medens 3 (V+I) undlod at 
stemme.  
 
Indstillingen blev vedtaget med 16 stemmer (C+V+A) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 2 
(I+B) undlod at stemme.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Opsamling af høringssvar vedr. ændring af styrelsesvedtægt for skolevæsenet som følge af 
skolereformen 

 Forslag til ændringer til Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
15  Åbent         Resultatrevision 2013 
 
007942-2014 
 
 
Resumé 
Jobcenter Gentofte har udarbejdet Resultatrevision 2013, der er en samlet beskrivelse af 
Jobcentrets målopfyldelse for 2013. Resultatrevisionen har været i høring hos 
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt hos Det Lokale Beskæftigelsesråd og skal 
nu godkendes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Baggrund 

Jobcenter Gentofte udarbejder hvert forår en Resultatrevision for det foregående år. 
Resultatrevisionen gør status på det foregående års målopfyldelse, samtidig med at der gives 
status på, hvilke indsatser årets udvikling har givet anledning til at igangsætte. Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejder til brug for resultatrevisionen en række 
målinger af beskæftigelsesindsatsen og det er blandt andet på baggrund af disse, at der gives en 
status på årets indsatser og resultater.  

Resultatrevision 2013 består af to elementer. Dels en beregning af Jobcenter Gentoftes 
besparelsespotentiale, dels en analyse af de fire beskæftigelsespolitiske mål.  

Besparelsespotentialet beregnes af STAR. Det sammenligner kommunens faktiske 
forsørgelsesudgifter med det niveau, kommunen er estimeret til at kunne opnå på baggrund af 
dens rammevilkår (eksempelvis borgernes alder, uddannelsesniveau, boligform med mere). Et 
negativt besparelsespotentiale er således udtryk for, at kommunen har lavere udgifter end 
forventet. Gentofte Kommune har et samlet besparelsespotentiale på -42,7 mio. kr., svarende til et 
udgiftsniveau på 42,7 mio. kr. under det forventede udgiftsniveau. Ingen af de enkelte målgrupper 
har et positivt besparelsespotentiale. 

Resultatrevisionen viser samtidig, at forudsætningerne for Jobcenter Gentoftes målfastsættelse 
har ændret sig i perioden. Flere ændringer i lovgivningen samt den demografiske udvikling i 
Gentofte har påvirket målopfyldelsen. Det har bevirket, dels at tilgangen til førtidspension har 
været større end målsat, dels er antallet af langtidsledige ikke faldet så meget som forventet. Målet 
om de unges uddannelsesgrad er ikke længere gældende, da Styrelsen for Arbejdsmarked og 



  Side 33 af 48 
 

Rekruttering ikke har kunnet tilvejebringe valide data til målingen. Målet om at aflægge mindst 300 
virksomhedsbesøg i 2013 er nået. 
 
Vurdering 

Jobcenter Gentoftes udgiftsniveau ligger under det niveau, der er estimeret med udgangspunkt i 
Gentofte Kommunes rammevilkår. Et mål er nået, et er udgået grundet tekniske 
opgørelsesvanskeligheder og to mål har været påvirket af lovgivningsændringer og er derfor ikke 
nået. Gentofte har fortsat en lav andel borgere på de forskellige forsørgelsesydelser, både set i 
forhold til landsplan og i forhold til de sammenlignelige jobcentre. Social & Sundhed vurderer 
derfor, at indsatsen for 2013, som beskrevet i Resultatrevision 2013, er tilfredsstillende. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
  
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Resultatrevision 2013 godkendes. 
 
 
Tidligere beslutninger 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21. maj 2014 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at 
forvaltningen følger op på manglende høringssvar fra DA forud for behandlingen i 
Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014 kl. 17.00 

Økonomiudvalget den 10. juni 2014  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd og Søren B. Heisel 
 
Vedtagelse: Vedtaget. med 18 stemmer (C, V ,A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne 
Toxværd stemte imod, idet: " Enhedslisten er imod alle besparelser på det her område, 
både på landsplan og lokalt. Der er alt for mange forhold i revisionsrapporten, som vi stiller 
os undrende ovefor"  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Høringssvar fra LO- og FTF-gruppen i LBR Gentofte 
 Resultatrevision 2013 
 Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
16  Åbent         Implementering af Skolereformen 
 
015822-2014 
 
 
Resumé 
Der lægges op til en række politiske beslutninger og orienteringer i forbindelse med 
implementering af skolereformen samt fortsat forankring af den politiske vision på skoleområdet i 
Gentofte ’Læring uden Grænser’. Konkret lægges op til at der træffes politisk beslutning og/eller 
orienteres om følgende punkter:   
  

1.    Orienteringen om synlig læring og progression tages til efterretning 
2.    Der tages beslutning om anvendelse af nye Fælles Mål fra 2014-15  
3.    Orienteringen om Kompetenceudvikling tages til efterretning  
4.    Ledelsesgrundlag for skoleområdet godkendes 
5.    Orienteringen om arbejdet med organisering af Fritid tages til efterretning 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune er i fuld gang med at implementere skolereformen. Det gør vi i lyset af Læring 
uden Grænser samt det altoverskyggende fokus på synlig læring og progression hos det enkelte 
barn og den enkelte unge i forhold til læring, sociale og personlige kompetencer og sundhed. Der 
er i de forgangne måneder lavet et større forarbejde - bl.a. med afsæt i de ti arbejdsgrupper - for at 
skabe et godt fundament for realiseringen af skolereformen og Læring uden Grænser.  
 
Børne- og Skoleudvalget behandler nedenstående punkter i to runder:  
1) En tematisk drøftelse af arbejdet med skolereformen d. 31. maj  
2) En række politiske beslutninger og orienteringer jf. nærværende dagsordenpunkt d. 2. maj 
 
Til politisk beslutning:  

1.    Orienteringen om synlig læring og progression tages til efterretning 
2.    Der tages beslutning om anvendelse af nye Fælles Mål fra 2014-15  
3.    Orientering om Kompetenceudvikling tages til efterretning  
4.    Ledelsesgrundlag for skoleområdet godkendes 
5.    Orienteringen om arbejdet med organisering af Fritid tages til efterretning 
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Der er desuden en række punkter under overskriften ’fremtid’, som vi vender tilbage med efter 
sommerferien jf. kvartalsoversigten. De punkter er: 

•       Organisering af Fritid 
•       Organisering af ledelse 
•       Tilsyn og resultatrapporten 

 
Vedr. tilsyn og resultatrapport har vi lavet et kort ekstrakt over de centrale ændringer i forbindelse 
med skolereformen, som er foretaget i lov 509, samt ved lov 406 (lovforslag  150). Oversigten er 
vedhæftet i form af bilag nr. 9. Styringskoncept med dialogstruktur og ledelsesstruktur forelægges 
til hhv. drøftelse og beslutning i 3. og 4. kvartal.  
 
Der er desuden udarbejdet et nyt valgfagskatalog på tværs af skolerne, og der er i den forbindelse 
til udvalgets orientering vedhæftet en status på arbejdet med de fælles valgfag (se bilag 6).  
 

1.    Orientering om arbejdet med synlig læring og progression  
Arbejdet med skolereformen er i fuld gang – og der arbejdes i den forbindelse bl.a. med at skabe 
en fælles ramme for arbejdet med synlig læring og progression, der er det ’flagskib’ vi sammen 
sætter fokus på og er fælles om.  
 
Synlig læring og progression 
I Gentofte sætter vi fokus på hvert enkelt barn og unges synlige læring og progression. 
Tankesættet bygger på omfattende evidensbaseret viden om, hvad der skaber læring for alle børn 
– uafhængigt af baggrund og grundlæggende forudsætninger. Der er tale om et paradigmeskifte 
’fra fokus på undervisningens indhold til fokus på læringseffekten’. Det handler om, hvad vi skal 
lære i skolen, og hvordan man tænker, i højere grad end hvad vi skal lave. Én af de vigtigste 
opgaver er derfor at gøre eleverne opmærksomme på, hvad de står overfor at skulle lære - og 
hvorfor - samt at synliggøre deres udgangspunkt for læring og derudfra stille høje forventninger til 
deres læringspotentiale. Dette styrker børn og unges motivation for læring og øger fokus på 
progressionen – altså bevægelsen mellem status og mål. 
Arbejdet med progression og synlig læring skal ’stå på to ben’ – med fokus på både mindset og 
måltal. ’Arbejdsgruppen progression og mål’ har i den forbindelse udtrykt ønske om, at vi i Gentofte 
er tydelige omkring vægtningen af mindset og måltal – og dermed den vej, vi ønsker at gå. For det 
handler om en ny måde at styre på, hvor meget data og dokumentation skal ud og være relevant i 
et samspil mellem børnene og medarbejderne. Dette er et paradigmeskifte i sig selv.  
Arbejdet med ændring af mindset vil derfor komme til at fylde meget i den kommende 
forandringsproces, bl.a. i form af lærende fællesskaber og kompetenceudvikling (se bilag 4 om 
kompetenceudviklingsplanen): 
 

•      På sigt skal arbejdet med progression og synlig læring også kunne ses på resultaterne ved 
nationale test, kommunale test og uddannelsesparathedsvurderingerne. Det vil være den 
tydelige og målbare effekt af progression og synlig læring i et langsigtet perspektiv på 2-3 
år.  

•      På den kortere bane lægges der yderligere op til at arbejde med måltal ift. dansk og 
matematik på udvalgte skoler. Det kunne være i form af før og efter test ift. de kommunale 
test i skoleåret 2014/15 og/eller 2015/16.  

•      Desuden anbefales det, at vi inddrager trivselsmålingerne, når vi skal evaluere arbejdet 
med progression og synlig læring og den forandring, vi ønsker at skabe herigennem.  

 
Der henvises i øvrigt til bilag nr. 1 og bilag nr. 6. 
 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at det vil give et stærkt fundament for et paradigmeskifte ’fra 
undervisning til læring’. 
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2.    Beslutning om anvendelse af nye Fælles Mål fra skoleåret 2014-15  
Med afsæt i Lovforslag 150 (vedtaget d. 22. april 2014) sker en forenkling og præcisering af Fælles 
Mål for undervisningen, der bl.a. skal danne grundlag for lærernes arbejde med at fastlægge 
læringsmål for eleverne og dermed sikre sammenhæng mellem lærerens undervisning og de 
konkrete mål for den enkelte elevs læring. De nye mål ændrer ikke ved indholdet af fagene, men 
sætter fokus på elevernes læring. Målene skal blive et bedre redskab for lærerne i undervisningen. 
De gamle Fælles Mål er og har været svære at implementere i hverdagen og i særdeleshed at 
sætte individuelle mål efter. 
Med udgangspunkt i Læring uden Grænser og ’ethvert barn og enhver ung udvikler sit potentiale til 
det maksimale, og at dette sker ved et vedvarende fokus på progression hos den enkelte i forhold 
til læring, sociale og personlige kompetencer og sundhed’, så giver de nye forenklede Fælles Mål 
det undervisende personale nye muligheder for at løfte opgaven yderligere. Kommunens særlige 
fokus på Synlig læring er yderligere en væsentlig årsag til, at vi bør følge De nye Fælles Mål 
allerede fra august 2014. 
 
De nye Fælles Mål understøttes desuden af den digitale læringsplan ’MinUddannelse’, der har 
fokus på det enkeltes barns individuelle læringsmål og trivsel.  
 
Der henvises i øvrigt til bilag nr. 7. 
 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at en beslutning om anvendelse af nye Fælles Mål fra skoleåret 
2014/15 vil styrke arbejdet med individuelle læringsmål og det enkelte barns progression.  
 

3.    Orientering om kompetenceudvikling 
For at understøtte arbejdet med synlig læring og progression er der udarbejdet en strategi for 
kompetenceudviklingen. Den rummer fire hovedelementer:  
 

•      Synlig læring 
•      PUF – lærende fællesskaber 
•      Fællesskaber og inkluderende pædagogik 
•      Faglige indsatser 2014-2017 

 
Strategien fremgår af bilag 4 og ansøgningerne til A.P. Møller Fonden fremgår af bilag 5a-5e. 
 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at kompetenceudviklingsplanen er et nødvendigt fundament for det 
videre arbejde med at implementere skolereformen, herunder arbejdet med synlig læring og 
progression.  

 
4.   Godkendelse af nyt ledelsesgrundlag for skoleområdet 

Børne- og Skoleudvalget besluttede i oktober 2013, at der skal udarbejdes et nyt ledelsesgrundlag 
for skoleområdet. Det skyldes, at Læring Uden Grænser og skolereformen stiller nye krav til 
ledelsen af skoleområdet. Det gælder  

·         fokus på alle børn og unges progression i forhold til læring, sociale og personlige kompetencer 
og sundhed blandt alle medarbejdere (herunder læringsledelse og synlig læring) 

·         den attraktive arbejdsplads for alle medarbejdere og ledere (herunder de nye arbejdstidsregler 
for lærere og skolepædagoger mv.) 

·         at ledelsen er kendetegnet ved størst mulig effektivitet, kvalitet og fremsyn (i tråd med de 
generelt øgede forventninger til ledelse på skoleområdet). 
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Derfor er der behov for et ledelsesgrundlag, der udstikker retningen for prioritering af ledelse på 
skoleområdet i et længerevarende perspektiv. Et ledelsesgrundlag er udtryk for de gensidige krav 
og forventninger, som alle ledere på skoleområdet kan stille til hinanden, og de forventninger 
medarbejdere og samarbejdspartnere kan have til udøvelse af ledelse. I forlængelse heraf 
afspejler et ledelsesgrundlag den identitet og kultur, som vi gerne vil udvikle sammen med 
medarbejderne. 
 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleledelserne, 
skolebestyrelserne, medarbejdere og de faglige organisationer. Arbejdsgruppens forslag har (af 
flere omgange) været drøftet med skoleledelserne, skolebestyrelsesformandskredsen, 
Dialogudvalget for skole og klub og Advisory Board for skoleområdet. 
Med ledelsesgrundlaget skaber vi læringsmiljøer præget af fællesskab, anerkendelse, deltagelse 
og stærke relationer, hvor vi lærer af og sammen med andre. Det gælder for børn, unge, forældre 
og medarbejdere. I ledelsesgrundlaget er hovedfokus medarbejderne. Med dette ledelsesgrundlag 
sætter vi ambitionerne højt og prioriterer det ledelsesmæssige fokus. Det skal bringe os godt 
igennem de kommende års store forandringer til glæde for børn og unge. Samtidig skal det skabe 
gode rammer for en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledere. Der henvises i øvrigt til 
bilag nr. 2. 
For at understøtte arbejdet med at implementere skolereformen er der som tidligere oplyst 
igangsat et masterclassforløb for skolelederne, se bilag 3 for en uddybning. 
 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at det nye ledelsesgrundlag vil styrke retningen for og prioriteringen 
af ledelse på skoleområdet i et længerevarende perspektiv. 
 
    5. Orientering om arbejdet med organisering af Fritid  
Den længere skoledag vil få indflydelse på GFOérne og Fritidscentrenes muligheder for at arbejde 
med kvalitet, og derfor har en arbejdsgruppe arbejdet med organisering af Fritid. Der orienteres om 
Arbejdsgruppens foreløbige arbejde i bilag 8. 
 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at der skal arbejdes videre med at konkretisere billederne af 
organiseringen af Fritid og vender tilbage med det jf. kvartalsplanen. 
  
Bilagsliste 
Bilag 1: Notat om progression og synlig læring 
Bilag 2: Nyt ledelsesgrundlag 
Bilag 3: Beskrivelse af Masterclass 
Bilag 4: Kompetenceudviklingsplan 
Bilag 5: Ansøgninger til A.P. Møller Fonden 

•      4K – alle børn skal lære mere – vedhæftet (5a) 
•      PUF med Eksperimentarium – vedhæftet (5b) 
•      Fællesskab/inkluderende pædagogik – vedhæftet (5c) 
•      Filosofi for børn – kommer (5d) 
•      Digitaliseringsprojekt med Liselotte Lyngsøe, Hellerup Skole med anbefaling fra 

GK (5e) 
Bilag 6: Status på implementering af ny valgfagsmodel – vedhæftet 
Bilag 7: Notat om Nye Fælles Mål  
Bilag 8: Organisering af Fritid 
Bilag 9: Lovgivning ift. BOS’ rolle, herunder tilsyn og kvalitetsrapporten 
  
 



  Side 38 af 48 
 

Vurdering 
Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at beslutning af ovenstående punkter vil give et godt afsæt 
for at komme videre med Skolereformen.   
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Børne- og Skoleudvalget: 
 

1. At orienteringen om synlig læring og progression tages til efterretning 
2. At der tages beslutning om anvendelse af nye Fælles Mål fra 2014-15  
3. At orienteringen om Kompetenceudvikling tages til efterretning  
4. At Ledelsesgrundlag for skoleområdet godkendes 
5.  At orienteringen om arbejdet med organisering af Fritid tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl. 17.00 

Pkt. 1, 3 og 5: Taget til efterretning. 
 
Pkt. 2 og 4: Vedtaget. 
 
Jeanne Toxværd (Ø) ønskede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. 
styrelsesloven § 23. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd, Irene Lütken, Pia Nyring, Marie-Louise Andreassen, Søren B. 
Heisel og Poul V. Jensen  
 
Vedtagelse:  
 
Der blev fremsat følgende ændringsforslag fra Enhedslisten:  
 
1. Tempoet i implementeringen af skolereformen sættes ned, så skoleledere, 
skolebestyrelser, lærere, pædagoger, elever og forældre får mere indflydelse samt får 
mulighed for at skabe gennemarbejdede lokale løsninger. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
2. Gentofte Kommune skal i løbet af sommeren 2014 forhandle en fælles og overordnet 
lokal arbejdstidsaftale med Gentofte Kommunelærerforening i lighed med 35 andre 
kommuner, hvor man ser en tilstrømning af lærere. Aftalen skal suppleres med lokale 
arbejdstidsaftaler, der i samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant skal godkendes af 
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nævnte Gentoftes Kommunelærerforening. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
3. Gentofte Kommune skal i løbet af sommeren 2014 forhandle en fælles og overordnet 
lokal arbejdstidsaftale med BUPL. Aftalen skal suppleres med lokale arbejdstidsaftaler, der i 
samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant skal godkendes af BUPL. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
4. Lærernes forberedelsestid indfases gradvist på de enkelte skoler, således at lokalaftaler 
det første år kan give lærerne mulighed for at have en hjemmearbejdsplads 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
5. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger prioriteres det at finde ekstra midler 
til implementeringen af skolereformen og inklusionen af nye elever i folkeskolerne 
(inkluderende fællesskaber), således at dette ikke er afhængigt af private fonde. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
6. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger findes der ekstra midler til 
uddannelse af ledere, lærere og pædagoger i kommunens skoler, således at dette ikke er 
afhængigt af private fonde. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
7. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger findes der ekstra midler til 
skolernes indretning og lærernes fysiske arbejdspladser.  
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
8. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger findes der midler til vikardækning 
når en lærer deltager i efteruddannelse, som tilføres skolerne når uddannelsen sættes i 
gang.  
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
9. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger findes der midler til implementering 
af digitale løsninger, for at lærerne i udskolingen gives et kompetenceløft, således at dette 
ikke er afhængigt af private fonde. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
10. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger findes der midler til et generelt 
kompetenceløft i dialogbaseret skoleudvikling til lærerne i indskolingen, således at dette 
ikke er afhængigt af private fonde. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
11. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger findes der midler til 
professionsudvikling for naturfagslærere, således at dette ikke er afhængigt af private 
fonde. 
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Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
12. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger findes der midler så grundlaget for 
implementering af ?Synlig læring? ikke er afhængigt af private fonde. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
13. For at sikre kommunens skoler imod en flugt fra folkeskolen til private skoler, vil 
kommunalbestyrelsen i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger diskutere 
øgede midler til flere støttelærertimer, to-lærerordninger i indskolingen og muligheder for 
lavere klassekvotienter, i samarbejde med de enkelte skolers skoleledelse, skolebestyrelse 
og tillidsrepræsentanter. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
14. Forvaltningen skal i samarbejde med skolerne sikre, at reformen og inklusionen på en 
kvalificeret måde kommer op på alle forældremøder i efteråret, og at man her diskuterer, 
hvordan forældre, kontaktforældre og lærere i hver klasse kan få et særligt fokus på 
inklusion og bakke op om fælles sociale initiativer i de enkelte klasser. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
15. Kommunalbestyrelsen opfordrer til, at hver skole udarbejder en inklusionspolitik, 
ligesom man i dag har en mobbepolitik. Skolebestyrelserne opfordres til at igangsætte 
processen med at udvikle en sådan politik hurtigst muligt, således at de i efteråret kan 
fremlægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
16. I det kommende skoleår skal der være plads til 2 ? 3 pædagogiske dage, hvor eleverne 
holder fri, og hvor ledelse, ansatte, lærere og pædagoger får tid og mulighed for at 
gennemføre pædagogiske samtaler og møder om implementering af skolereformen og 
inklusion i skolen. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
17. Der afholdes inden for det første år en fælles pædagogisk dag (konference) for 
medarbejdere på tværs af skoler. Konferencen skal diskutere erfaringer med 
implementeringen af folkeskoleloven, inklusion og ? hvis der er interesse for det - nedsætte 
tema-erfa-grupper på tværs af skolerne.  
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
18. Kommunalbestyrelsen opfordrer skolerne til at gennemføre diskussioner om begrebet 
?organiseret fritid? i samarbejde med skolebestyrelsen, med henblik på at afklare, hvor 
meget børn og unge i skoleregi har brug for organisering af deres fritidsaktiviteter. 
Diskussionen skal op i Børn og skoleudvalget og efterfølgende godkendes af 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
19. Ifølge folkeskolereformen er det muligt, at etablere rådgivende, kommunale organer, 
bestående af lærere, elever og forældre på tværs af skolerne. I det kommende år skal 
behovet for dette undersøges og fremlægges for Børn og Skoleudvalget. 
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Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
20. Ved hvert BOS møde inviteres en skoleleder og andet relevant personale, der kan 
orientere om processen og de lokale implementeringstiltag. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
21. Der udarbejdes en risikoanalyse i forhold til implementeringen. Analysen skal bl.a. give 
et bud på, hvordan evalueringen af implementeringen skal foregå, herunder 
trivselsundersøgelser i forhold til eleverne, kortlægning af arbejdsmiljøet, ledere, lærere og 
pædagogers kompetencer og uddannelsesbehov (efteruddannelsesindsatsen), samt 
undersøgelse af kvaliteten af lærernes undervisning. 
 
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C+A+V+B+I) imod.  
 
C+A+V+B+I stemte imod ændringsforslagene punkt 1-21, idet:  
Pkt 5-13 henvises til de kommende budgetforhandlinger 
Pkt. 14,15, 18 og 19 allerede indgår i den videre proces 
Pkt 16 er skolens ansvar 
Pkt 17 er inden for skolens egne frihedsrammer 
Pkt. 20 og 21 indgår allerede i dialogen. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer for og 1 stemmer (Ø) imod at fastholde 
Børne- og Skoleudvalgets afgørelse.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Notat om synlig læring og progression PDF ny 
 Bilag 2 - Ledelsesgrundlag for skoleområdet PDF 
 Bilag 3 - Beskrivelse af Masterclass for skoleledere 21 PDF 
 Bilag 4 - Kompetenceudviklingsplan PDF 
 Bilag 5a - Ansøgning til AP Møller Fonden - Alle Børn Skal Lære Mere 
 Bilag 5b - Ansøgning til AP Møller Fonden - PUF med Eksperimentarium 
 Bilag 5c - Ansøgning til AP Møller Fonden - Fællesskab 
 Bilag 5d - Ansøgning til AP Møller Fonden - Filosofi 
 Bilag 5e - Ansøgning til AP Møller Fonden - Digitaliseringsprojekt 
 Bilag 6 - Status på implementering af ny valgfagsmodel for skolerne PDF 
 Bilag 7 - Notat om nye fælles mål PDF 
 Bilag 8 - Overblik over beslutninger ifm organisering af Fritid PDF 
 Bilag 9 - Ændringer af Kommunalbestyrelsens og Børne- og Skoleudvalgets roller efter 

folkeskolereformen PDF 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
17  Åbent         Bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet, beslutning om kriterier 
og proces 
 
020686-2013 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at orienteringen om det foreløbige 
arbejde med etableringen af en bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet tages til efterretning, 
samt at de fremlagte kvalitetskriterier besluttes sammen med forslaget til det fortsatte forløb. 
 
Baggrund 
Alle partier i Kommunalbestyrelsen, undtaget Venstre, besluttede i budgetaftalen for 2013-2016, at 
en væsentlig del af arbejde med børnevisionen ”Tryghed, leg og læring, børn forandrer verden” er 
”…udviklingen af en mere bæredygtig struktur” på dagtilbudsområdet (Gentofte-planen 2013, side 
22). 
 
Siden sommeren 2013 har Børn, Unge og Fritid arbejdet sammen med repræsentanter fra 
kommunens dagtilbud og forældrerepræsentanter fra tilbuddenes bestyrelser om formuleringen af 
en række pejlemærker for kvalitet. Omdrejningspunktet har været en kvalitetstrekant, hvor både 
faglig, brugeroplevet og organisatorisk kvalitet indgår, og hvor konsensus har været, at alle tre 
hjørner kan og skal bidrage til et samlet løft. 
 
Pejlemærkerne er efterfølgende blevet diskuteret blandt en meget bred kreds af interessenter, og 
bl.a. på baggrund heraf har Børn, Unge og Fritid nu formuleret forslag til en række egentlige 
kvalitetskriterier, der kan være rammesættende for det fortsatte arbejde med at skabe en 
bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet. 
 
Til sagen er vedlagt et notat, der mere indgående beskriver baggrunden samt kvalitetskriterierne. 
 
Vurdering 
Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at de fremlagte kvalitetskriterier vil være brugbare 
retningsgivere for etableringen af en bæredygtig struktur. Kriterierne skal være et centralt element i 
den dialog om udvikling af områdets potentialer, der naturligvis også skal rumme plads til 
tilpassede løsninger, der rækker ud over kriterierne, hvor det måtte skønnes rigtigt. 
 
Det er endvidere Børn, Unge og Fritids forslag, at kommunens dagtilbud nu gives en periode på 
fem måneder til at afdække muligheder og udfordringer i det enkelte lokalområde og give en 
skriftlig redegørelse herom. Herefter vil Børn, Unge og Fritid formulere en samlet status og give et 
bud på en strategi og struktur, som kan forelægges Børne- og Skoleudvalget primo 2015. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  
  
Til Børne- og Skoleudvalget:  
  

1. At orienteringen om arbejdet med bæredygtig struktur tages til efterretning 
2. At kvalitetskriterierne besluttes som grundlag for det fortsatte arbejde 
3. At processen for det fortsatte arbejde besluttes 
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Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl. 17.00 

Pkt. 1: Taget til efterretning.  
 
Pkt. 2-3: Vedtaget. 
 
Poul Vagn Jensen (I) og Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod. Jeanne Toxværd (Ø) ønskede 
sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelsesloven § 23. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd Poul V. Jensen, Pia Nyring, Marie-Louise Andreassen, Irene 
Lütken og Søren B. Heisel 
 
Der blev fremsat følgende ændringsforslag fra Liberal Alliance:  
 
Bæredygtig struktur er alene gældende for kommunale institutioner og stilles til rådighed 
som inspiration til selvejende og private institutioner, således den decentrale 
forældreindflydelse på værdier, drift og økonomi i selvejende og private institutioner 
bevares. 
 
Nedstemt med 4 stemmer (I+V+B) for og 14 stemmer (C+A) imod, medens 1 (Ø) undlod at 
stemme.  
 
Kommunalbestyrelsen vedtog med 17 stemmer (C+A+V+B) for og 2 stemmer (I+Ø) imod at 
fastholde Børne- og Skoleudvalgets afgørelse.  
 
Jeanne Toxværd stemte imod, fordi: "der ikke tilføres ressourcer til området". 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Notat - Bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
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17  Åbent         Etablering af fartdæmpere på Dalstrøget 
 
023825-2011 
 
 
Resumé 

Grundejerne på Dalstrøget har henvendt sig til Park og Vej med henblik på at få etableret 
fartdæmpende foranstaltninger på Dalstrøget, da man oplever, at vejen i stigende grad bliver brugt 
til gennemkørsel af privatbiler, taxaer og Netto-lastbiler i høj fart. 

Teknik og Miljø forelægger skitseprojekt (bilag 1) til godkendelse. 

 
Baggrund 

Dalstrøget, der er beliggende mellem Vangedevej og Dyssegårdsvej, er klassificeret i vejklasse 3. 
Oversigtskort og overflyvningsfoto er vedlagt som bilag 2 og 3. Dalstrøget er ikke busførende. 

I henhold til kommunens retningslinjer for etablering af fartdæmpere kan grundejere på vejklasse 3 
veje søge om tilladelse til at etablere brugerbetalte fartdæmpere til 40km/t. For at opnå tilladelse, 
skal der være tilslutning til projektet fra 2/3 af de høringsberettigede grundejere og der må ikke 
være væsentlige trafikale forhold, der taler imod det. 

Teknik og Miljø har i samarbejde med initiativgruppen på Dalstrøget udarbejdet et skitseprojekt 
(bilag 1) til en anbefalet hastighed på 40 km/t, i henhold til vejreglerne for etablering af bump. 
Skitseprojektet indeholder 7 bump. 

I forbindelse med etablering af Lidl på Munketorvet, har Lidl tilbudt at dække anlægsudgiften til 
fartdæmpning af Dalstrøget. Anlægsudgiften til 7 bump og 6 skilte, anslås til 280.000 kr. 

Efterfølgende driftsomkostninger, som påhviler kommunen, udgør i alt 18.000 kr. pr. år, ekskl. 
moms. 

Skitseprojektet er godkendt af Nordsjællands Politi. 

Der er 76,3 % tilslutning til realisering af projektet blandt de høringsberettigede grundejere fordelt 
på i alt 40 matrikler. Ejerforeningen Nordre Munkegård og Lidl har stemt imod projektet og 9 
matrikler, der tilsammen tæller 7,5 stemme, har valgt ikke at afgive høringssvar. 

 
Vurdering 

Teknik og Miljø vurderer, at Dalstrøget i nogen udstrækning benyttes som smutvej for trafik, der 
burde køre på Vangedevej, der er en del af det overordnende vejnet. Dalstrøget påvirkes desuden 
af trafik til Munkgårdsskolen, der har adgang for indskolingen fra Dalstrøget, samt varelevering og 
kundekørsel til Nettobutikken, der ligger i den nordlige ende af Dalstrøget. 

Teknik og Miljø vurderer desuden, at etablering af fartdæmpere på Dalstrøget vil kunne gøre vejen 
mindre attraktiv for gennemkørende trafik, så trafikken bliver på det overordnede vejnet. Det 
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vurderes, at hastighedsniveauet i Dalstrøget ikke er højt, men at anlæg af fartdæmpere vil kunne 
tage toppen af farten for de trafikanter, der trods vejens smalle forløb og megen parkering, vælger 
at køre stærkt. Grundet vejnettets udformning er der ikke umiddelbart nogle veje i vejklasse 3 eller 
4 i området omkring Dalstrøget, der vil være naturlige at benytte som alternativ til Dalstrøget. Det 
skønnes derfor, at fartdæmpning af Dalstrøget næppe flytter gennemkørende trafik til de 
omkringliggende vejklasse 3 og 4 veje. 

Teknik og Miljø vurderer, at der ikke er væsentlige trafikale forhold, der taler imod projektet og 
anbefaler derfor, at der gives tilladelse til at etablere fartdæmpere på Dalstrøget. 

  

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

At etablering af brugerbetalt fartdæmpning på Dalstrøget godkendes jfr. skitseprojekt. 

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 
 
Vedtaget. 
Jeanne Toxværd (Ø) ønskede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. 
styrelsesloven § 23. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 
Indlæg af: Søren B. Heisel, Jeanne Toxværd, Lisbeth Winther, Mogens Vad og Marie-Louise 
Andreassen  
 
Vedtagelse: Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for og 1 
stemme (Ø) imod at fastholde Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse. Jeanne Toxværd (Ø) 
stemte imod, idet: "Enhedslisten stemmer imod da en del borgere, som bor på Dalstrøget 
ikke har mulighed for at give deres stemme til kende omkring vejbump, grundet de regler 
Gentofte Kommune arbejder efter. Ligeledes mener vi, at behovet for vejbump burde 
undersøges nærmere." 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Dalstrøget - Bilag 1 (Skitseprojekt) 
 Dalstrøget - Bilag 2 (Oversigtskort) 
 Dalstrøget - Bilag 3 (Overflyvningsfoto) 
 Indsigelse fra Ejerforeningen Nordre Munkegård 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
18  Åbent         Køb af vejsalt 
 
017173-2014 
 
 
Resumé 

Jeanne Guldbrand Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på 
Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 16. juni 2014: 

”Spørgsmål til Kommunalbestyrelsesmødet 16. juni 2014 vedrørende køb af vejsalt fra det 
besatte Vestsahara 

Ifølge oplysninger fra foreningen Afrika Kontakt, jf. mail til Gentofte Kommunes 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.juni 2014, har Gentofte Kommune indgået, eller er ved at 
indgå, en kontrakt om køb af vejsalt fra firmaet Dansk Vejsalt A/S. Firmaet importerer vejsaltet fra 
det besatte Vestsahara, via det amerikanske firma Crystal Mountain, der driver et saltanlæg i 
området. 

I henhold til international lov må besættelsesmagter i besatte lande/områder ikke udnytte de 
besatte områders resurser uden at der er dokumentation for, at landets oprindelige befolkning har 
givet tilladelse og drager fordel af det. Dette er ifølge Afrika Kontakt ikke tilfældet med saltet fra 
Crystal Mountain.  

På et spørgsmål fra Christian Juhl (EL) svares han 12. januar 2014, at ”Udenrigsministeriet 
fraråder offentlige institutioners finansielle aktiviteter i - og indkøb af varer, der hidrører fra - 
områder med uafklaret folkeretlig status som f.eks. Vestsahara, medmindre det kan dokumenteres, 
at transaktionen kommer lokalbefolkningen til gode.” 
http://www.ft.dk/samling/20131/spoergsmaal/S867/index.htm 

Denne tilkendegivelse bakkes op af et flertal i folketingets udenrigsudvalg i april 2014 (undtagen 
DF). http://www.ft.dk/samling/20131/beslutningsforslag/b40/bilag/6/1366761.pdf  

 
I Gentofte kommunes indkøbspolitik,vil  Enhedslisten, senere på året stille forslag til nogle etiske 
krav til leverandører og underleverandører, men for nuværende vil vi forholde os konkret til den 
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indkøbspolitik Økonomiudvalget besluttede i december 2013. 
Her af fremgår: ”Formålet med indkøbspolitikken er, at Gentofte Kommunes indkøb samlet set 
foretages på et optimalt, lovligt og samfundsmæssigt ansvarligt grundlag.” 
  
Spørgsmål: 

1. Har Gentofte kommune indgået aftale med Dansk Vejsalt A/S om køb af vejsalt? 

2. Er/var Gentofte kommune bekendt med, at saltet importeres fra det besatte Vestsahara? 

3. Er/var Gentofte kommune bekendt med, at Udenrigsministeriet anbefaler offentlige 
institutioner at undgå køb af varer, der hidrører områder som Vestsahara? 

4. Ville Gentofte kommune, såfremt man var bekendt med, at saltet importeres fra det besatte 
Vestsahara, med udgangspunkt de etiske retningslinjer i kommunens indkøbspolitik og  
Udenrigsministeriets anbefaling om at undgå køb af varer fra sådanne områder, have 
fravalgt Dansk Vejsalt A/S som leverandør af Vejsalt?  

5. Såfremt der endnu ikke er indgået en kontrakt med Dansk vejsalt A/S, vil Gentofte 
kommune på baggrund af Udenrigsministeriets anbefaling, tage initiativ til at stoppe køb af 
vejsalt fra Dansk Vejsalt A/S, hvis dette importeres fra det besatte Vestsahara? 

6. Såfremt der allerede er indgået en kontrakt med Dansk Vejsalt A/S, er det Gentofte 
kommunes vurdering, at retningslinjerne i kommunens indkøbspolitik samt 
Udenrigsministeriets anbefaling om at undgå køb af varer fra besatte landområder, giver 
Gentofte kommune mulighed for at afbryde kontrakten med Dansk Vejsalt A/S?” 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd  
 
Vedtagelse:  
Gentofte Kommune tilslutter sig Rudersdals vurdering af, at den fra Dansk Vejsalt A/S 
modtagne dokumentation lever op til Udenrigsministeriets tilkendegivelse herom. Gentofte 
Kommune vil således underskrive kontrakten, såfremt der modtages tilsvarende 
tilkendegivelser fra de øvrige kommuner i fællesudbuddet.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
19  Lukket         Køb af ejendom 
 
014577-2014 
 
 
Beslutninger 
 
Punktet blev vedtaget. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 
 
21  Lukket         Udbudssag 
 
017176-2014 
 
 
Beslutninger 
 
Punktet blev drøftet. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


