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1 (Åben) Bank-Mikkelsens Vej, Det gode liv - i nye rammer, anlægsbevilling til ombygninger

 
Sags ID: EMN-2017-05291

Resumé
Der søges om anlægsbevilling til udbud og udførelse af tilpasninger og mindre ombygninger af de 
eksisterende bygninger på Bank-Mikkelsens Vej til brug for dag- og sundhedstilbud for voksne 
borgere med handicap. 

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28.september 2015, pkt. 2, blev det tilrettede 
vinderforslag fra arkitektkonkurrencen vedr. Helhedsplan for Bank Mikkelsensvej taget til 
efterretning inkl. etapeplan for projektet, og Kommunalbestyrelsen godkendte med 18 
stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod, at anlægsbevilge 23,8 mio. kr. til 
projektering og genhusninger.  

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. december 2016, pkt. 7, med 17 stemmer for (C,A,V og 
Lisbeth Winther (uden for parti)) og 2 stemmer imod (Ø og D) at meddele anlægsbevilling på 
209,916 mio. kr. inkl. moms til opførelse af botilbud (til boligdelen), og anlægsbevilling på 
62,504 mio. kr. ekskl. moms og indtægtsbevilling på kr. 4,8 mio. kr. ekskl. moms til 
servicearealer samt at meddele anlægsbevilling til projektering af børnehuset på 4,65 mio. kr. 

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 19. juni 2017, pkt. 6, med 17 stemmer for (C, A, 
V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) og 2 stemmer (D og Ø) imod at meddele 
anlægsbevilling til udførelse af børnehuset på 72,294 mio. kr. 

Som den afsluttende del af helhedsplanen skal der nu udføres en række mindre 
ombygningsprojekter, som skal gennemføres fra foråret 2018 til efteråret 2019, efterhånden 
som nybyggerierne i området bliver færdige, og de eksisterende bygninger ikke længere 
anvendes til genhusningsformål. 

Der søges derfor anlægsbevilling til udbud og udførelse af ombygningsarbejderne jf. vedlagte 
skema 1. Der søges om bevilling i en samlet pulje, da arbejderne skal udbydes og udføres i 
3-4 selvstændige etaper fordelt over ca. 1,5 år. Ombygningerne omfatter i hovedtræk 
følgende:

• Det nuværende Lundø skal ombygges, primært til brug for Center for Specialterapi
• Bygningen, der i dag rummer Gladsaxe Kommunes sundhedshus, skal ombygges til 

beskæftigelsestilbud

Disse ombygningsarbejder er en konsekvens af, at Gladsaxe Kommune og Gentofte 
Kommune samtidig ombygger og moderniserer deres respektive dele af området. Tidligere 
har nogle af Gentoftes tilbud ligget fysisk på Gladsaxes område og omvendt. Disse tilbud 
placeres nu i deres respektive kommunes del af området. 
Hertil kommer:

• En del af det tidligere Blindenetværks boliger skal ombygges til brug for dagtilbud. 
• Etablering af en fælles depotfacilitet.
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Ombygningsarbejderne i ovennævnte bygninger omfatter: Tilpasningsarbejder af 
bygningerne således, at de nye funktioners behov opfyldes. Det drejer sig bl.a. om etablering 
af nye ruminddelinger, tilpasning af installationer opfyldelse af brandkrav mm. Hertil kommer 
opfyldelse af en række tilgængelighedskrav: Etablering af handicaptoiletter og loftlifte, hvor 
disse mangler ligesom adgang til kælder og på terræn skal forbedres. 
I forbindelse med etableringen af den nye depotfacilitet skal der etableres en elevator.
Der er lagt vægt på at sikre en fremtidig fleksibel udnyttelse af bygningerne.

Botilbud (inkl. servicearealer), børnehus og ombygninger er 3 selvstændige anlægssager, og 
de afholdte udgifter til udvikling af helhedsplan, brugerinddragelse, lokalplan, 
arkitektkonkurrence mv. er fordelt forholdsmæssigt på de 3 sager i forbindelse med 
frigivelsen af de selvstændige anlægsbevillinger. 

En del af de allerede gennemførte tilpasninger af bygningerne til brug for genhusninger kan 
genanvendes til de nye formål, og de allerede afholdte udgifter her til indgår derfor i det 
samlede anlægsbudget for ombygningerne jf. skema 1. 

Indstilling
Social og Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

• At der meddeles anlægsbevilling til ombygninger på Bank-Mikkelsens Vej på 5,4 mio. kr. 
• At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017-2019 til projekterne 

på Bank-Mikkelsens Vej.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 BMV ombygninger november 2017 (2054800 - EMN-2017-05291)

2 (Åben) Indtægts- og anlægsbevilling til Skovshoved Idrætsforenings 
skydebanerenovering
 
Sags ID: EMN-2017-05272

Resumé
Der søges om indtægtsbevilling og supplerende anlægsbevilling til renovering af Skovshoved 
Idrætsforenings (SIF) skydebaner. Projektet er blevet mere omfattende og derfor også dyrere end 
oprindeligt vurderet bl.a. pga. Justitsministeriets krav til skydebaner, hvorfor SIF har tilbudt at yde 
et tilskud på 1,4 mio. kr. til medfinansiering af merudgiften. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 25. januar 2016 pkt. 3 med 18 stemmer for og 1 
stemme (ø) imod 1,5 mio. kr. til renovering af SIFs skydebaner. 



Side 5

Anlægsbevillingen i januar 2016 baserede sig på et økonomioverslag fra SIF, som i den 
efterfølgende projekterings- og kvalificeringsproces har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at 
imødekomme renoveringsbehovet affødt af Justitsministeriets krav til skydebaner. 

SIF har derfor via lån og tilskud fra Dansk Skydebaneforening tilbudt at yde et tilskud på 1,4 mio. 
kr. til projektet. Af dette beløb skal Gentofte Kommune betale 17,5% i tilskudsmoms, hvorved 
nettotilskuddet bliver 1,155 mio. kr. 

Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. i indtægt samt 1,155 mio. kr. i udgift 
til renoveringsprojektet. Den samlede anlægsbevilling (udgift) til projektet udgør herefter 2,655 mio. 
kr. Samtidig med projektet udføres der energi- og vedligeholdelsesarbejde med finansiering over 
Energipuljen og Klubrumspuljen, i alt 0,9 mio. kr. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der godkendes rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 1,4 mio. kr. i tilskud fra SIF.

2. At der godkendes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,155 mio. kr. til renovering af 
SIFs skydebaner med finansiering via tilskud fra SIF jf. pkt. 1.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 skydebane SIF (2053657 - EMN-2017-05272)

3 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2018
 
Sags ID: EMN-2017-04628

Resumé
Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 
14,304 mio. kr. i 2018 til en mere værdig ældrepleje. Der forelægges, ligesom forrige år, et forslag 
til anvendelse af værdighedsmidlerne til godkendelse. Forslaget indsendes efterfølgende til 
ministeriet med henblik på at opnå endeligt tilsagn. 

Baggrund
Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 
14,304 mio. kr. i 2018 svarende til kommunens andel af de afsatte midler på i alt 1 mia. kr. til en 
mere værdig ældrepleje. Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 – dagsordenens pkt. 2 - 
en værdighedspolitik gældende for Gentofte Kommune. Et opgaveudvalg havde i løbet af foråret 
2016 arbejdet med tilblivelsen af politikken.  

Både anvendelse af midlerne i 2016 og 2017 samt forslaget til anvendelsen af midlerne i 2018 
relaterer sig til temaerne i politikken:
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• Livskvalitet
• Selvbestemmelse
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje
• Mad og ernæring
• En værdig død

Midlerne kan anvendes til eksisterende indsatser eller til nye initiativer. Der skal ligesom sidst være 
tale om indsatser/initiativer, som ligger ud over kommunens vedtagne budget for 2018. Dertil 
kommer, at midlerne ikke kan anvendes til anlægsinvesteringer. 

I forslaget til anvendelse af 2018-midlerne er der både forslag til fortsættelse af indsatser, der blev 
igangsat for 2016- og 2017-midlerne, ligesom der er forslag til nye indsatser/initiativer.

Forslagene til anvendelse af 2018 midlerne har været i høring hos Seniorrådet på mødet den 4. 
oktober 2017, hvor Seniorrådet tilkendegav sin tilslutning.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til anvendelse af kommunens andel af værdighedsmidlerne 2018 godkendes, og 
indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 01-11-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden 2018 (2004148 - EMN-2017-
04628)

4 (Åben) Udbud af personlig og praktisk hjælp, leveret af private leverandører
 
Sags ID: EMN-2017-04231

Resumé
På Økonomiudvalgets møde den 21. august 2017 - dagsordenens punkt 14 - blev sagen om udbud 
af personlig og praktisk hjælp, leveret af private leverandører taget af dagsordenen på grund af 
skønnet mulig inhabilitet hos socialdirektøren. Udbudsprocessen skal starte forfra, og 
kommunaldirektøren vil i hele udbudsprocessen fungere som formand for styregruppen. Der 
foreslås derfor en ny udbudsproces. 

Baggrund
Grundlaget for den politiske behandling af sagen i Kommunalbestyrelsen d. 28. november 
2016 – dagsordenens punkt 7 - er blevet gennemgået og forelægges nu med nyt notat, 
aktuelle tal og ny tidsplan. 
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Der lægges op til, at følgende seks udbudsprincipper, skal danne grundlaget for udbuddet:

1. At Gentofte hjemmepleje står uden for udbuddet og fortsætter uændret som leverandør af 
både praktisk og personlig hjælp med henblik på at bevare forsyningssikkerheden samt at 
fastholde viden til at sikre den faglige kvalitet i den kommunale hjemmepleje.

2. At indkøbsordning og madservice ikke indgår i et kommende udbud, da begge dele 
håndteres i særskilte udbud.

3. At et udbud ikke suppleres med udstedelse af fritvalgsbeviser eller godkendelse af 
leverandører, der lever op til kvalitet og pris tilbudt af den vindende leverandør. 

4. At det frie valg tilvejebringes gennem et udbud med få private leverandører, idet få og 
dermed store leverandører giver a) en enklere styrings- og tilsynsopgave, b) en volumen 
hos den enkelte private leverandør, der gør det muligt at arbejde med kvalitetsudvikling, 
som ligger ud over selve plejeopgaven, f.eks. brug af velfærdsteknologi eller tidlig 
opsporing og c) et højt økonomisk potentiale og det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 

5. At mere end én privat leverandør er nødvendig for at modvirke sårbarhed i forhold til 
forsyningssikkerhed og for at sikre løbende konkurrence mellem leverandørerne. 

6. At der kun søges private leverandører, der kan leverer både praktisk og personlig hjælp i 
hele kommunen.  

I lyset af den brede, politiske aftale Regeringen har indgået i oktober 2017, som skal medvirke 
til at forebygge, at private hjemmeplejefirmaer går konkurs, skal det bemærkes, at der i 
udbudsprincip 4C henvises til, at et udbud med få private leverandører giver et højt økonomisk 
potentiale. Det er væsentligt at bemærke, at Gentofte Kommune også vægter kvalitet, og at 
ønsket er at tiltrække de bedste leverandører vurderet på såvel pris som kvalitet. 

Følgende reviderede tidsplan for udbuddet fremlægges. Den overordnede tidsplan er: 

November 2017 Behandling i politiske udvalg
November - december 2017 Forberedelse og afholdelse af åben markedsdialog
Januar - februar 2018 Udarbejdelse af kravspecifikation og øvrigt udbudsmateriale
Marts 2018 Markedshøring af kravspecifikation og øvrigt udbudsmateriale
April 2018 Høring i seniorråd og handicapråd
Maj 2018 Politisk godkendelse af kravspecifikation og 

evalueringskriterier
Juni - oktober 2018 Prækvalifikation, forhandling og tilbudsvurdering m.v.
November - december 2018 Offentliggørelse af vinder
Januar 2019 Opsigelse af kontrakter
Februar - april 2019 Borgerne vælger leverandør
Maj - juni 2019 Nye kontrakter træder i kraft

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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1. At de seks udbudsprincipper godkendes.
2. At den nye udbudsproces og tidsplan godkendes

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 01-11-2017
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med 6 stemmer (C, 
A, B) for. Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.

Bilag
1. FREMTIDIG MODEL FOR FRIT VALG AF PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE (2) (2032909 - EMN-
2017-04231)

5 (Åben) Frikommuneforsøg - Godkendelse af etablering af fælles tværkommunal 
akutfunktion
 
Sags ID: EMN-2017-04923

Resumé
Med Sundhedsstyrelsens kvalitetstandard for kommunale akutfunktioner er der krav om, at alle 
kommuner skal have en døgndækkende akutfunktion fra 1. januar 2018. 
Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal kommuner (4K) blev i oktober 2016 
godkendt som frikommunenetværk med henblik på at etablere en fælles, tværkommunal 
akutfunktion fra 1. januar 2018. 
4K ønsker at løfte denne opgave sammen i en tværkommunal akutfunktion for i fællesskab at 
sikre sine borgere den bedst mulige kvalitet i behandlingen af akut opstået sygdom.

Den 2. november 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune at 
udtræde af frikommunenetværket. 

I denne sag forelægges model for den fælles, tværkommunale akutfunktion mellem Rudersdal, 
Gladsaxe og Gentofte Kommuner til godkendelse.

Baggrund
Kommunalbestyrelserne godkendte på møde den 30. maj 2017 – dagsordenens pkt. 37 – 
visionspapir om en mere sammenhængende indsats for det somatiske område, som grundlag for 
en fælles 4K- ansøgning om at deltage i frikommuneforsøg. 

På møde den 25. september 2017 – dagsordenens punkt 13 – godkendte 
Kommunalbestyrelsen ansøgning om frikommuneforsøg, der skal muliggøre etablering af en 
fælles, tværkommunal akutfunktion på det somatiske område. Der forelægges nu til 
godkendelse model for den fælles akutfunktion. 

Den fælles, tværkommunale akutfunktion lever som minimum op til Sundhedsstyrelsens 
kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen hele døgnet.
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Den fælles, tværkommunale akutfunktion planlægges udelukkende at være 
sygeplejerskebetjent, da en del af frikommuneforsøget også muliggør at teamet medbringer 
begrænsede medicinske præparater til opstart af behandlinger efter lægeordination 
Akutfunktionen bliver organiseret som en mobil, udgående enhed, der kan rekvireres af 
kommunernes øvrige funktioner (hjemmeplejen, midlertidige pladser, plejecenter og bosteder), 
almen praksis, hospitaler og Akuttelefonen 1813.
 
Henvisninger fra kommunale enheder går via kommunale sygeplejersker eller via social- og 
sundhedsassistenter, hvis dette er aftalt med tilstedeværende eller vagthavende sygeplejerske. 
Henvendelserne til akutfunktionen vil typisk ske, når der er behov for sparring eller behov for at 
løse en opgave, hvor hjemmesygeplejen i den pågældende kommune vurderer, at der er behov 
for akutfunktionens kompetencer. 
 
Udover de fire kommuner er det aftalt, at også almen praksis, hospitalet og Akuttelefonen 1813 
kan henvende sig direkte til den fælles, tværkommunale akutfunktion.

Den fælles akutfunktion har lægedækning hele døgnet. De fire frikommuner og de øvrige 
kommuner i klyngen i planområde Midt – Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, 
Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre kommuner - har sammen med Den Præhospitale 
Virksomhed og Akuttelefonen 1813 udarbejdet en samarbejdsaftale for akutfunktionerne i 
planområde Midt. 

Tilsvarende har kommunerne i planområde Midt udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale med 
Herlev og Gentofte Hospital vedr. samarbejdet om de borgere, der efter udskrivelse stadig har 
komplekse sygepleje- og behandlingsbehov, som kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer, 
men kan behandles i hjemmet af akutfunktionen. Der vil blive tilknyttet en almen praktiserende 
læge til den fælles akutfunktion som praksiskonsulent. Praksiskonsulenten skal bygge bro til almen 
praksis samt føre tilsyn med akutfunktionens instrukser for lægeforbeholdt arbejde og bidrage til 
medarbejdernes kompetenceudvikling i akutfunktionen.
Den fælles, tværkommunale og udgående akutfunktion placeres på én matrikel, hvor de fysiske 
rammer opfylder akutfunktionens behov for opbevaring af sygeplejefaglige artikler, medicin, 
eventuelt apparatur til analyser, arbejdsstationer og IT, afholdelse af møder, omklædning, 
parkeringsforhold, m.v.
Akutfunktionen placeres centralt inden for de fire kommuners geografi og så tæt på motorvej som 
muligt med fokus på at sikre så korte køretider til alle de fire kommuners borgere. Dertil vil 
økonomiske kriterier og tidsplan for evt. ombygninger blive vægtet sammen med målet om at 
etablere akutfunktionen så hurtigt og omkostningsbevidst som muligt.  
Eksisterende sygeplejelokaliteter (f.eks. sygeplejeklinikker eller distriktskontorer) i de forskellige 
kommuner kan døgnet igennem og efter behov tjene som lokale baser for 
akutsygeplejerskerne. Kendskab og nærhed til kommunernes øvrige funktioner kan understøttes i 
den konkrete planlægning af opgaver og kørsler, hvor akutfunktionens sygeplejersker i det daglige 
kan være primært allokeret til bestemte kommuner.

Den foreløbige overordnede økonomiske ramme for den årlige drift af den fælles, tværkommunale 
akutfunktion forventes at ligge i størrelsesordenen 13 mio. kr. og omfatter de forventede 
merudgifter, der følger af de nye nationale krav til akutfunktioner, som træder i kraft den 1. januar 
2018. De beregnede driftsudgifter er derfor ikke udtryk for de enkelte kommuners aktuelle udgifter, 
ligesom der ikke er taget højde for finansiering i de enkelte kommuner.
 
Fordelingen af udgifterne mellem de fire kommuner vil ske efter en fordelingsnøgle, der ligeligt 
vægter andelen af +65 årige og befolkningsstørrelsen. Forslag til den endelige nøgle til fordeling af 
både etablerings- og driftsudgifter vil fremgå af den juridiske aftale, der bliver politisk fremlagt 
primo 2018.
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Foreløbige økonomiske ramme for den fælles akutfunktion

 Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Rudersdal I alt

Anslået årlig udgift 3.845.352 3.215.495 2.804.743 3.075.958 12.941.548
Anm.: Fordelingen af omkostningerne er vægtet med andel +65 årige og befolkningsstørrelse

Der forventes at være stordriftsfordele ved samarbejdet, når kapacitet og efterspørgslen efter 
akutfunktionens kompetencer har fundet et naturligt leje. Sådanne stordriftsfordele vil kunne findes 
i forbindelse med natdækning samt planlægning af vagter og opgaver dag- og aftenvagt. 
Tilsvarende vil der være stordriftsfordele ved fælles ledelse samt øvrige driftsudgifter, der ellers 
skulle afholdes af hver enkelt kommune.

Udgifter til drift af den fælles akutfunktion omfatter udgifter til primært løn til leder og 
akutsygeplejersker, udgifter til praksiskonsulent, IT og telefoni, sygeplejefaglige artikler, biler og 
husleje.

Det har særlig stor betydning for omkostningerne, hvor mange sygeplejersker der er på vagt 
døgnet igennem. I beregningerne af den foreløbige overordnede økonomiske ramme er der taget 
udgangspunkt i, at der i hverdage er syv akutsygeplejersker på vagt om dagen og i 
weekend/helligdage tre akutsygeplejersker på vagt om dagen. I aftentid er der på hverdage fire 
akutsygeplejersker på vagt og i weekend/helligdage tre akutsygeplejersker på vagt. I nat er der én 
sygeplejerske på vagt ad gangen alle dage. 
Fremmødemodellen i beregningen bygger på et forsigtigt skøn for det nødvendige antal 
sygeplejersker i dag, aften og nattevagt – og trækker på erfaringer fra bl.a. Gentofte Kommune og 
Mobilt Akut Team (MAT-teamet) i Lyngby-Taarbæk Kommune samt fra Specialiseret 
HjemmeSypeplejeteam (SHS-teamet) i Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner. Til sammenligning 
er der i dag tre akutsygeplejersker i dagvagt i MAT-teamet og fire akutsygeplejersker i SHS-
teamet.

Der vil være etableringsomkostninger forbundet med selve klargøringen af funktionen. Disse 
omkostninger vil afhænge af behovet for istandsættelse af lokaler samt i hvor stort omfang 
indretning, IT og eventuelt apparatur er tilstede i de fire kommuner allerede og kan tilvejebringes 
uden indkøb af nyt. 

Budgettet til akutfunktionen i Gentofte Kommune er i 2018 3,339 mio. kr. og differencen til Gentofte 
Kommunes forventede andel af udgiften til den fælles akutfunktion er ud fra den foreløbige 
økonomiske ramme for funktionen 0,506 mio. kr. Den øgede driftsudgift afholdes af de midler, der 
følger med den nationale handleplan for styrket indsats for den ældre medicinske patient, herunder 
styrkelse af de kommunale akutfunktioner. 

Regeringen har helt imødekommet frikommunenetværkets ansøgning og vil søge Folketingets 
opbakning. Lovforslag desangående er fremsat og 1. behandlet i oktober 2017. 
Kommunalbestyrelsens godkendelse sker under forudsætning af lovforslagets vedtagelse.

Materialet har været i høring i Seniorrådet, der ikke har haft bemærkninger. 

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede den 2. november 2017, at 
kommunen udtræder af frikommunenetværket. Direktionerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal 
kommuner ønsker at fortsætte samarbejdet i frikommunenetværket om etablering af en fælles, 
tværkommunal akutfunktion. Økonomi- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet 
har tilkendegivet, at der fra ministeriernes side er fuld opbakning til at projektet fortsætter. De 



Side 11

økonomiske konsekvenser af at gå fra fire til tre kommuner vurderes for Gentofte Kommunes 
vedkommende at være en forøgelse af den årlige udgift med 141.168 kr. således, at den anslåede 
årlige udgift vurderes at blive 3.987 mio. kr. Den øgede driftsudgift for Gentofte Kommune 
forventes således at blive 0,647 mio. kr. Den øgede driftsudgift afholdes af de midler, der følger 
med den nationale handleplan for styrket indsats for den ældre medicinske patient, herunder 
styrkelse af de kommunale akutfunktioner.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
 
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der etableres en fælles, tværkommunal akutfunktion bestående af Lyngby-Taarbæk, 
Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. 
 
2. At den fælles, tværkommunale akutfunktion er åben døgnet rundt alle ugens dage og leverer 
akutte sygeplejefaglige ydelser på tværs af de fire kommuner.
 
3. At den overordnede henvisningsmodel samt den beskrevne model for lægedækning kan ligge til 
grund for den endelige udformning af den fælles akutfunktion.

4. At de overordnede økonomiske rammer for den fælles, tværkommunale akutfunktion 
godkendes.

5. At 4K styregruppen bestående af fagdirektører bemyndiges til at ansætte en leder af den fælles, 
tværkommunale akutfunktion med start primo 2018. 

6. At 4K styregruppen bemyndiges til at udpege den fysiske placering af den fælles, 
tværkommunale akutfunktion inden for de principper, der er beskrevet i nærværende sag.

7. At administrationen primo 2018 forlægger en sag, hvor kvalitetsstandarder, driftsbudget, 
anlægsbudget og juridisk aftale skal behandles. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 01-11-2017
Pkt. 1-7: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Notat - Frikommuneforsøg (2024016 - EMN-2017-04923)

6 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2018
 
Sags ID: EMN-2017-04961

Resumé
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne hvert år fastsætte det administrative 
affaldsgebyr for virksomheder samt gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen.
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Teknik og Miljø fremlægger gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2018 til godkendelse. 

Både det administrative gebyr samt gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til 
genbrugsstationen er uændrede i forhold til 2017.

Baggrund
Det administrative gebyr dækker kommunens samlede omkostninger til affaldsplanlægning, drift og 
administration af affaldsordninger fra virksomheder ud fra affaldsbekendtgørelsens regler. Gebyr 
for virksomheders adgang til genbrugsstationen er en del af Vestforbrændings fællesordning.

Administrationsgebyr
Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for 
virksomheder er uændret i forhold til 2017, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte 
Kommune skønnes uændret i 2018.

Gebyr for adgang til genbrugsstation, fællesordning
Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt 
udenlandske virksomheder skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til 
genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. 

Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er baseret på resultaterne af tre 
brugerundersøgelser gennemført i 2014 og 2015. Det vurderes, at der ikke siden da er sket 
ændringer i kundernes benyttelsesmønstre, ligesom der ikke er sket væsentlige ændringer 
omkring priser for transport, behandling mm. De nuværende priser for 2017 videreføres derfor i 
2018. Gebyrerne for adgangen til genbrugsstationerne i 2018 er vedtaget af Vestforbrændings 
bestyrelse den 13. september 2017. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At gebyrblad for erhvervsaffald for 2018 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2018 (2072646 - EMN-2017-04961)
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7 (Åben) Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S
 
Sags ID: EMN-2016-05136

Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017, dagsordenspunkt 6, besluttede 
Kommunalbestyrelsen at etablere et fælles serviceselskab med Gladsaxe Kommune til varetagelse 
af opgaver på fjernvarmeområdet. Det indstilles at godkende udkast til samordningsaftale for 
selskabet, der forventes etableret med virkning fra 1. april 2018.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. maj 2017, dagsordenspunkt 6, med 17 
stemmer for (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for parti), 1 stemme imod (Ø), mens 1 (D) 
undlod at stemme, at etablere et fælles serviceselskab med Gladsaxe Kommune til varetagelse af 
opgaver på fjernvarmeområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at det fælles 
serviceselskab skal organiseres som et § 60-selskab. 

Der er udarbejdet vedlagte ”Samordningsaftale for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S”, der 
fungerer som en vedtægt/ejeraftale for selskabet. Samordningsaftalen skal godkendes i de to 
kommuner samt forelægges det kommunale tilsyn til godkendelse.

Opgaver, medarbejdere og ledelse  
Hovedelementerne i samordningsaftalen er, at Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S etableres 
med virkning fra 1. april 2018 som et § 60-selskab efter styrelsesloven. Serviceselskabet udfører 
opgaver for de to kommuner vedrørende planlægning og levering af fjernvarme til borgere og 
virksomheder efter varmeforsyningsloven, herunder administration og service til kunder, opgaver 
vedrørende etablering og drift af fjernvarmenet samt opgaver i tilknytning til varmeplanlægning. I 
bilag 1 til samordningsaftalen er en nærmere beskrivelse af de opgaver på fjernvarmeområdet, der 
overføres til selskabet. 

Fjernvarmenettene forbliver i kommunerne, og det vil derfor fremadrettet fortsat være 
kommunerne, der bl.a. godkender takster, træffer beslutning om udvidelse af 
fjernvarmeområderne, m.v. 

Medarbejdere, der udelukkende eller primært er beskæftiget med fjernvarme i de to kommuner, 
virksomhedsoverdrages til Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S bortset fra tjenestemænd, der 
udlånes fra kommunerne til selskabet.

I henhold til samordningsaftalen ledes Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S af en bestyrelse 
bestående af tre medlemmer, hvor hver kommune udpeger et medlem. Herudover udpeger de to 
kommuner i fællesskab et bestyrelsesmedlem, der kan være ekstern og som samtidig er 
bestyrelsesformand (NOVAFOS-modellen). Der forelægges senere sag for Kommunalbestyrelsen 
vedrørende udpegelse af bestyrelsesmedlemmer. 

Der gennemføres ansættelsesforløb for valg af direktør, idet der nedsættes ansættelsesudvalg 
bestående af repræsentanter fra de to kommuner, der gennemfører ansættelses-processen. 

Ejerfordeling, hæftelse og fordeling af udgifter
I samordningsaftalen fastsættes kommunernes ejerandel på baggrund af, hvad kommunerne hver 
især indskyder af aktiver og passiver i selskabet. Årets resultat samt fx årlige afskrivninger og 
regulering af medarbejderforpligtelserne fordeles med 50 % til hver af de to kommuner. Modellen 
sikrer, at de nettoaktiver, som den enkelte kommune indskyder, også vil tilgå denne kommune i 
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tilfælde af selskabets ophør. 

Der er meget begrænsede aktiver og passiver i selskabet, idet fjernvarmenettene med de 
tilhørende lån forbliver i de to kommuner. Dermed er aktiverne begrænset til computere, værktøj 
og lignende. Passiverne er hovedsageligt forpligtelserne vedrørende de fælles medarbejdere. 
Bygninger og køretøjer, der ejes af kommunerne overføres ikke til selskabet, men forbliver ejet af 
de respektive kommuner, der lejer bygninger og køretøjer ud til selskabet, herunder udlejer 
Gentofte Kommune kontorfaciliteter til selskabet til brug for administrativt hovedkontor.  

Gentofte Kommune vil udføre administrativ bistand vedrørende navnlig IT og jura til selskabet, 
mens Gladsaxe Kommune vil varetage administrative opgaver vedrørende navnlig HR, lønkørsel 
og økonomi for selskabet. 

Udgifterne i selskabet fordeles på baggrund af den enkelte kommunes træk på Gentofte Gladsaxe 
Fjernvarme I/S, således at langt hovedparten af udgifterne i selskabet fordeles på baggrund af 
tidsregistrering, mens de resterende (fælles) udgifter fordeles på baggrund af fordelingsnøgler 
baseret på objektive kriterier, der fastsættes af bestyrelsen.

I henhold til samordningsaftalen hæfter hver kommune efter en fordelingsnøgle opgjort som årets 
omkostninger for den enkelte interessent i forhold til interessenternes samlede omkostninger for 
året. 

I henhold til samordningsaftalen kan en kommune tidligst udtræde af Gentofte Gladsaxe 
Fjernvarme I/S den 1. januar 2021, medmindre kommunerne er enige om at opløse selskabet fx 
som følge af lovregler, der nødvendiggør en udskillelse af fjernvarmen i aktie- eller anpartsselskab.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende samordningsaftalen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S som grundlag for 
etablering af selskabet pr. 1. april 2018, idet forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle og 
andre mindre ændringer i samordningsaftalen, herunder på baggrund af det kommunale tilsyns 
eventuelle bemærkninger. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveoversigt november  (2051767 - EMN-2016-05136)
2. Samordningsaftale fjernvame november 2017 (2065810 - EMN-2016-05136)

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00194
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

9 (Lukket) Indgåelse af aftale om lovpligtig revision 2018-2021

10 (Lukket) Miljøpris 2017

11 (Lukket) Ældreprisen 2017

12 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


