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Side 2

1 (Åben) Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F. Offentlig høring
Sags ID: EMN-2017-00413

Resumé
Byplanudvalget har vedtaget, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag med tilhørende
kommuneplantillæg, der muliggør et ansøgt projekt til rækkehuse på ejendommen Dyrehavevej 5
A-F.
På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 378 for et område ved
Dyrehavevej samt tilhørende forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.
Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Baggrund
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra KPC København A/S om igangsætning af en
planproces, der vil gøre det muligt at udvikle den ubebyggede del af ejendommen Dyrehavevej 5
A-F med en rækkehusbebyggelse og således, at de 3 eksisterende dobbelthuse indgår i en
helhedsplan.
Ejendommen Dyrehavevej 5 A-F, som omfatter matrikel 18d, Kristiansholm, har et grundareal på
16.362 m2. Lokalplanafgrænsningen omfatter det meste af matrikel 18d, Kristiansholm, ca. 11.450
m2.
Området er i Kommuneplan 2013 for størstedelens vedkommende indeholdt i enkeltområde 2. F6,
som er udlagt til rekreativt grønt område med en maksimal bebyggelsesprocent på 10. De 3
eksisterende dobbelthuse indgår i enkeltområde 2. B41, der er udlagt til villaområde med en
maksimal bebyggelsesprocent på 25.
Der har på baggrund af Byplanudvalgets enstemmige beslutning på mødet den 6. oktober 2016,
pkt. 2, været gennemført en høring efter planlovens § 23c om ændring af ejendommens
plangrundlag.
Byplanudvalget har på mødet den 29. november 2016, pkt. 2, enstemmigt vedtaget, at der skal
udarbejdes et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør det ansøgte
projekt.
Der har været afholdt 3 indledende borgermøder, hvor projektudviklerne har forelagt skitser til
områdets udvikling med en rækkehusbebyggelse med henblik på, at projektet kunne tilpasses i
dialog med borgere og andre interesserede.
Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen af ejendommen Dyrehavevej 5 A-F til
boligformål i form af rækkehusbebyggelse og dobbelthuse.
Lokalplanen forudsætter vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen til
boligformål i form af rækkehuse.
I Kommuneplan 2013 er 3 eksisterende dobbelthuse inden for lokalplanområdet udpeget som
bevaringsværdige med karakteren 3. Bygningerne er opført som funktionærboliger af
Banedanmark mellem 1947 og 1949. I lokalplanen fastlægges der bevaringsbestemmelse for
bygningerne, og de indgår i helhedsplanen for området.
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Lokalplanen er omfattet af § 3, stk.1. nr. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport, der omhandler trafikale forhold, støjforhold og
visuelle påvirkninger.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. At forslag til lokalplan 378 samt tilhørende forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013
vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 09-02-2017

Byplanudvalget den 9. februar 2017
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F. Forslag (1) (1561681 - EMN-201700413)
2. Kommuneplantillæg 20 (1544857 - EMN-2017-00413)
3. Miljøvurderingsrapport2 (1560453 - EMN-2017-00413)

2 (Åben) Lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11. Offentlig høring
Sags ID: EMN-2017-00417

Resumé
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Holsøe Arkitekter ApS om udvikling af
ejendommen Rygårds Allé 7-11 til etageboliger og 3 dobbelthuse.
På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 378 for ejendommene Rygårds
Allé 7-11 samt tilhørende forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013.
Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Baggrund
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Holsøe Arkitekter ApS om udvikling af
ejendommen Rygårds Allé 7-11 til etageboliger og 3 dobbelthuse.
Ideoplægget har udgangspunkt i at genbruge eksisterende bygningskonstruktioner, hvor det er
muligt, og på den måde bevare noget af ejendommens historie.
Det er intentionen at ombygge den eksisterende 2 1/2 etage bygning mod Rygårds Alle til 20
boliger. Bygningen omfatter ca. 50 % af det eksisterende etageareal og har tidligere huset
tændstikfabrik og senest vaskeri.
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Forslaget forudsætter, at de øvrige bygninger rives ned – både villaen på Rygårds Allé 5 og de
erhvervsbygninger, som i tidens løb er blevet opført på bagarealet på Rygårds Allé 11. Derved
mindskes det bebyggede areal, og der bliver plads til ny boligbebyggelse, friarealer og
parkeringspladser. Det er hensigten at opføre 3 dobbelthuse i 2 etager i stedet for.
Der er afholdt et indledende borgermøde den 5. december 2016, hvor Holsøe Arkitekter ApS
præsenterede et ideoplæg til omdannelse af ejendommene.
Lokalplanområdet indgår i del af området 1.B3 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune, der
fastlægger områdets anvendelse til boligformål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med
rammebestemmelserne i kommuneplanen for så vidt angår maksimal tilladt bebyggelsesprocent
og maksimal bygningshøjde. Lokalplanens vedtagelse forudsætter derfor udarbejdelse af et
kommuneplantillæg.
Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen af ejendommene til boligformål i form af
etagehusbebyggelse suppleret med mulighed for tæt-lav bebyggelse.
Lokalplanen er omfattet af § 3, stk. 2 jf. § 3 stk. 1. nr. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Der er gennemført en screening af planen og på den baggrund er det vurderet i
henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, at der ikke udarbejdes
miljøvurderings-rapport.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. At forslag til lokalplan 383 samt tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 udsendes
i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 09-02-2017

Byplanudvalget den 9. februar 2017
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11. Forslag (1545069 - EMN-2017-00417)
2. Kommuneplantillæg 21 (1544813 - EMN-2017-00417)

3 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af klimatilpasning ved Mosegårdskvarteret
Sags ID: EMN-2017-00383

Resumé
Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til projektering af klimatilpasning
af Mosegårdskvarteret.
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Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde d. 29. april 2013, pkt.10 Gentofte
Kommunes ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering (takstfinansiering) af
klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret.
Den tidlige indsendelse af ansøgningen i forhold til projektering og gennemførelse skete, da
ansøgninger om medfinansieringsprojekter skulle indsendes hurtigst muligt til
Forsyningssekretariatet for at opnå godkendelse med 100% medfinansiering.
Projektet omfatter lokal afledning af regnvand (LAR) ved nedsivning i vejbede samt anlæg af et
forsinkelsesbassin ved Nymosen. De lavereliggende boliger i Mosegårdskvarteret har været ramt
af flere oversvømmelser fra opstigende kloakker ved kraftig regn.
Den samlede ramme for projektet udgør 15 mio. kr.
I en forundersøgelsesfase skal der redegøres for projektets tekniske forudsætninger, herunder
områdets egnethed til nedsivning af regnvand, da et højt grundvandsstand kan forhindre
nedsivning. I forprojektet vil der være inddragelse af interessentgrupper. Herefter udarbejdes
hovedprojekt og foretages udbudsforretning.
Det forventes, at forundersøgelsesfasen vil forløbe fra marts til maj 2017 og projekteringsfasen fra
juni til september 2017. Forud for anlægsstart foråret 2018 søges om endelig anlægsbevilling til
udførelse af projektet.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til forundersøgelser
og projektering af klimatilpasning af Mosegårdskvarteret mv., jf. skema 1
2. At finansiel dækning sker ved optagelse af lån på 1,6 mio. kr. med endelig
finansiering over det takstfinansierede område.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1_LAR Mosegårdskvarteret (1533556 - EMN-2017-00383)

4 (Åben) Anlægsbevilling – Parker og grønne områder 2017
Sags ID: EMN-2017-00850

Resumé
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På investeringsoversigten for 2017 er der under puljen for parker og grønne områder afsat midler
til anlæg og vedligeholdelse af grønne arealer.
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling af 2,0 mio. kr.

Baggrund
Vedligeholdelsen og udviklingen af kommunens grønne områder – parker, kirkegårde,
naturområder m.m. – sker med baggrund i den Grønne Strukturplan og med henblik på at værne
om områdernes funktionelle, naturmæssige og æstetiske værdier således, at den grønne
ressource bevares og styrkes. Grøn Strukturplan peger blandt andet på, hvor stor betydning såvel
store som små grønne områder har for kommunens grønne udtryk. Den grønne strukturplan
beskriver rammerne for den overordnede planlægning og de potentielle udviklingsmuligheder for
en sammenhængende grøn struktur i kommunen. Der er ønske om at sikre tilgængelighed til
kommunens grønne anlæg og naturområder med mulighed for motion, rekreation og
naturoplevelser for at understøtte borgernes sundhed og livskvalitet. Høj æstetisk kvalitet,
klimatilpasning, øget biodiversitet og rationel drift er hjørnesten i de grønne projekter.
Inden for rammerne af den grønne strukturplan er der udarbejdet bevarings-, helheds- og
udviklingsplaner, ligesom der er udarbejdet plejeplaner for de enkelte områder med afsæt i
strukturplanens anbefalinger.
Anlægs-, vedligeholdelses - og planlægningsprojekter for de grønne områder prioriteres inden for
rammerne af den Grønne Strukturplan. De enkelte projekter planlægges og koordineres under
hensyntagen til relevante projekter og planer i den øvrige forvaltning og hos Nordvand/Novafos.
I 2017 prioriteres omlægning af bede og belægninger i Rosenhaven, som fejrer 100 års jubilæum i
2018. Desuden igangsættes projekter til udvikling og fornyelse af kirkegårde og parker samt
lommeparker og andre grønne arealer.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der anlægsbevilges 2,0 mio. kr. til vedligeholdelse og udvikling af grønne områder, med
finansiel dækning over det på investeringsoversigten 2017 afsatte rådighedsbeløb til parker og
grønne områder.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 (1557693 - EMN-2017-00850)

5 (Åben) Sammensætning af bestyrelsen i BIOFOS-koncernen
Sags ID: EMN-2017-00831

Resumé
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Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den nuværende model for
sammensætning og størrelse af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen fortsætter uændret.
Endvidere indstilles det, at godkende en ændring i den frivillige ordning om
medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne, så der fremover er fire medarbejderrepræsentanter i
bestyrelserne.

Baggrund
Gentofte Kommune er sammen med 14 andre kommuner del af BIOFOS-koncernen, som forestår
rensningen af spildevandet i hovedstadsområdet.
BIOFOS-koncernen består af fire selskaber, BIOFOS Holding A/S, BIOFOS A/S,
Lynnettefællesskabet A/S og Spildevandscenter Avedøre A/S, med identiske bestyrelser for alle
fire selskaber. Hver af de 15 BIOFOS-kommuner indstiller én person til bestyrelserne.
Størrelse og sammensætning af bestyrelserne
I forbindelse med stiftelsen i 2013 blev det i ejeraftalen aftalt, at kommunerne senest den 30. juni
2017 på baggrund af et oplæg fra bestyrelsen skulle foretage en evaluering af modellen for
sammensætning af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen, herunder den fremtidige størrelse og
sammensætning af bestyrelserne. Stiftelsen og ejeraftalen blev enstemmigt godkendt af
Kommunalbestyrelsen på mødet den 17. juni 2013, dagsordenspunkt 14.
Den nuværende bestyrelse anbefaler enstemmigt, at den nuværende model fortsætter uændret.
Det er bestyrelsens vurdering, at konstruktionen med et medlem fra hver kommune har spillet en
afgørende rolle i det vellykkede samarbejde.
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne
Ved stiftelsen af BIOFOS-koncernen blev der endvidere indgået en frivillig ordning med to
medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelserne. Medarbejderne har nu i henhold til selskabslovens
regler om medarbejderrepræsentation optjent en ret til at vælge otte medarbejderrepræsentanter til
BIOFOS Holding A/S og BIOFOS A/S, men ingen til Lynettefællesskabet A/S og
Spildevandscenter Avedøre A/S. Medarbejderne ønsker imidlertid hellere en bred repræsentation i
alle fire BIOFOS-selskaber, og medarbejderne har derfor foreslået en ny frivillig ordning med fire
medarbejderrepræsentanter i alle fire selskaber.
Bestyrelsen anbefaler enstemmigt, at medarbejdernes forslag imødekommes af de 15 BIOFOSkommuner.
Sagen behandles sideløbende i de øvrige 14 BIOFOS-kommuner.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At den nuværende model for sammensætning og størrelse af bestyrelserne i BIOFOkoncernen fortsætter uændret
2. At den nuværende frivillige ordning for valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen
ændres ved de ordinære generalforsamlinger i maj 2017 til, at medarbejderne kan vælge fire
medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIOFOS-koncernen.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

6 (Åben) 2017 Kvalitetsstandard og tilsynspolitik for pleje- og sundhedsområdet
Sags ID: EMN-2017-00138

Resumé
Social & Sundhed forelægger til godkendelse ’Kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp og
pleje i hjemmet’ efter Lov om Social Service § 83 og ’Kvalitetsstandard for Rehabilitering,
genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning’ efter Lov om Social Service § 86 –
begge for 2017.
Ligeledes forlægges ’Politik for tilsyn med hjemmehjælp’ efter Lov om Social Service § 83
gældende for 2017.
Der forlægges desuden til godkendelse en ny kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
efter Lov om Social Service § 79a gældende for 2017 – jf. ny lovgivning fra 1. januar 2016.

Baggrund
Jf. Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen hvert år udarbejde og vedtage
kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp og pleje, træning og forebyggende
hjemmebesøg.
Kvalitetsstandarden for 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016
– dagsordenens pkt. 9. I den nye politiske arbejdsform godkender Socialudvalget ikke længere alle
kvalitetsstandarder, og der er i stedet vedtaget principper, der er retningsgivende og styrende for
administrationens arbejde med justering af disse. Der er dog i lovgivningen et krav om, at
kvalitetsstandarden for praktisk hjælp og pleje (§ 83), for træning (§ 86) behandles og godkendes
politisk hvert år, hvorfor de forelægges.
Der er i forhold til fremlæggelsen for 2016 foretages én ændring i den overordnede
kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet, hvor der på side 6 er indføjet en gengivelse af
Lov om Social Service § 81 - efter høring i Handicaprådet. Der er ingen ændringer i øvrigt
Serviceloven fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik
for tilsyn med tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske
i tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden for § 83.
Politikken for tilsyn med hjemmehjælp omfatter således i Gentofte Kommune tilsynet med
hjemmehjælpsleverandørerne som pr. 1. januar 2017 er Gentofte Hjemmepleje (Gentofte
Kommune) og otte private leverandører til hjemmehjælp, to til madlevering og tre til
indkøbsordning. De private leverandører leverer ydelser til borgere i eget hjem, idet Socialudvalget
tidligere har besluttet, at det frie leverandørvalg ikke omfatter beboerne i kommunens plejeboliger
med hjemmehjælp. Tilsynet med plejeboligerne er omfattet af bestemmelserne om tilsyn efter Lov
om Social Service § 151 i plejeboliger og lignende boligenheder. Tilsynet med
hjemmehjælpsleverandørerne afrapporteres en gang årligt sammen med de øvrige tilsyn i
kvartalsrapporten til Socialudvalget på møde i 4. kvartal.
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Den 1. januar 2016 trådte den nye lov om forebyggende hjemmebesøg i kraft, og der er efter
denne lovændring udarbejdet en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, der årligt skal
forelægges sammen med kvalitetsstandarder for §§ 83 og 86.
Kvalitetsstandarderne og politik for tilsyn har været forelagt Handicaprådet på dets møde den 16.
januar 2017. Handicaprådets høringssvar er vedlagt. Ligeledes har det været forelagt Seniorrådet
den 18. januar 2017. Seniorrådet havde ingen bemærkninger.
Kvalitetsstandarderne publiceres på kommunens hjemmeside med tilhørende dokumenter og
herunder også servicebeskrivelse til borgerne.
Vurdering
Det er Social & Sundheds vurdering, at de her fremlagte kvalitetsstandarder for 2017 og politik for
tilsyn beskriver kommunens tilbud på området, så den danner grundlag for forventningsafstemning
mellem borger og kommunen samtidig med, at den er retningsanvisende for leverandører af
ydelser.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At 'Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet gældende for 2017' godkendes.
2. At 'Kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp og pleje m.m. gældende for 2017'
godkendes.
3. At 'Politik for tilsyn med hjemmehjælp gældende for 2017' godkendes
4. At 'Kvalitetsstandard for rehabilitering, genoptræning, forebyggende og vedligeholdende træning
gældende for 2017' godkendes.
5. At 'Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg' godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 01-02-2017

Pkt. 1-5: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om at
Handicaprådets høringssvar indarbejdes.
Bilag
1. Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet - Gældende for 2017 (1547276
- EMN-2017-00138)
2. Kvalitetsstandard Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger Gældende 2017 (1547278 - EMN-2017-00138)
3. Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2017 (1547277 - EMN-2017-00138)
4. Kvalitetsstandard - Rehabilitering, genoptræning, forebyggende og vedl.træning - Gældende
2017 (1547275 - EMN-2017-00138)
5. Høringssvar fra Handicaprådets møde d. 16. januar 2017 (1540355 - EMN-2017-00138)
6. Notat om kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (1544812 - EMN-2017-00138)
7. Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg - jan 2017 (1547279 - EMN-2017-00138)

7 (Åben) Justeringer i den politiske arbejdsform

Side 10

Sags ID: EMN-2016-02235

Resumé
På baggrund af evaluering af den politiske arbejdsform på temamødet i Kommunalbestyrelsen den
28. november 2016, samt drøftelse af forslag til konkrete ændringer på temamødet i
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017, fremsættes forslag til fire justeringer i den politiske
arbejdsform.

Baggrund
Baggrunden for de nedenfor foreslåede fire justeringer af den politiske arbejdsform er evalueringen
af den politiske arbejdsform på temamødet den 28. november 2016 og drøftelsen af konkrete
forslag til ændringer på Kommunalbestyrelsens temamøde den 30. januar 2017.
Forslagene skal sikre politisk medvirken ved udarbejdelsen af forslag til kommissorium, øget
mulighed for at drøfte udkast til kommissorier og afleveringer fra opgaveudvalg på tværs af de
stående udvalg samt øget mulighed for at alle kommunalbestyrelsens medlemmer kan følge
arbejdet i de igangværende opgaveudvalg.
Der er tale om følgende fire forslag:
a) At Kommunalbestyrelsen forud for nedsættelsen af nye opgaveudvalg udpeger to
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i udarbejdelsen af forslag til kommissorium.
b) At drøftelse af forslag til kommissorium sker på fællesmøde i forbindelse med et ordinært
Kommunalbestyrelsesmøde
c) At den kvartalsvise orientering fra igangværende opgaveudvalg til de stående udvalg, som
opgaveudvalget refererer til, sker på et fællesmøde i forbindelse med et ordinært
Kommunalbestyrelsesmøde.
d) At aflevering fra et opgaveudvalg sker på et fællesmøde forud for et ordinært
Kommunalbestyrelsesmøde.
I forlængelse af fællesmøderne beslutter de berørte stående udvalg / Økonomiudvalget, hvorunder
opgaveudvalget henhører, deres indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Vedrørende det første forslag bemærkes, at Kommunalbestyrelsen allerede har gjort sig erfaringer
med denne måde at arbejde på i forhold til opgaveudvalget Digitalisering og opgaveudvalget
Boligsocial indsats, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2017, dagsordenens punkt 11
og 12.
Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.
Fællesmøderne inden kommunalbestyrelsesmøderne indgår allerede i mødeplanen for 2017. Som
konsekvens af forslagene, vil der være behov for ligeledes at fastlægge tid til fællesmøder i
forlængelse af kommunalbestyrelsesmøderne.

Indstilling
Borgmesteren indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
a) At Kommunalbestyrelsen forud for nedsættelsen af nye opgaveudvalg udpeger to
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i udarbejdelsen af forslag til kommissorium.
b) At drøftelse af forslag til kommissorium sker på fællesmøde i forbindelse med et ordinært
Kommunalbestyrelsesmøde
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c) At den kvartalsvise orientering fra igangværende opgaveudvalg til de stående udvalg, som
opgaveudvalget refererer til, sker på et fællesmøde i forbindelse med et ordinært
Kommunalbestyrelsesmøde.
d) At aflevering fra et opgaveudvalg sker på et fællesmøde forud for et ordinært
Kommunalbestyrelsesmøde.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Forslag til justeringer i den politiske arbejdsform 190117 (1534724 - SAM-2016-01031)

8 (Åben) Afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte
Sags ID: EMN-2015-12615

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 12, at
nedsætte Opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte.
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere en skriftlig afrapportering.

Baggrund
Opgaveudvalget havde første møde i september 2015 og skulle ifølge kommissoriet have afsluttet
sit arbejde ved udgangen af 2017. I forbindelse med Gentofte-Plan 2017 blev det besluttet at
ændre Opgaveudvalg for Skolereformen i Gentofte til et Advisory Board.
Fra Opgaveudvalgets kommissorium:
”Opgaveudvalget får til opgave at bidrage til kvalificering af strategi og implementeringsprocesser
omkring arbejdet med skolereformen, herunder rådgive og komme med anbefalinger til
indsatsområderne:
•
•
•

Forankring af arbejdet med Synlig Læring
Forankring af elementerne i skolereformen
Udvikling af Den Åbne Skole”.

Opgaveudvalget har holdt syv møder med oplæg og dialog om relevante emner i forbindelse med
skolereformen.
Vedlagte afrapportering redegør for arbejdet i Opgaveudvalget.

Indstilling
Børn og Skole indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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At den afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dato: 06-02-2017

Godkendes og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende stemmeforklaring: ”Afrapporteringen
afspejler ikke opgaveudvalgets drøftelser”. Poul V. Jensen (D) undlod at stemme.
Bilag
1. Afrapportering fra opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte (1455295 - EMN-201512615)

9 (Åben) Lånoptagelse - Klimatilpasningsprojekt - Gentofterenden
Sags ID: EMN-2017-00702

Resumé
Der søges om godkendelse af lånefinansiering af afholdte udgifter til projektering og udbud af
klimatilpasningsprojektet af Gentofterenden.
Projektet udføres i samarbejde med Nordvand/NOVAFOS, der finansierer ydelserne på de
hjemtagne lån.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2014, dagsordenspunkt 4, enstemmigt og den 12.
december 2016, dagsordenspunkt 6, med 17 stemmer for (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for
Parti)), 1 stemme imod (D), mens 1 (Ø) undlod at stemme, givet anlægsbevillinger på henholdsvis
4,35 mio. kr. og 4,44 mio. kr., i alt 8,79 mio. kr. til projektering og udbud af klimatilpasningsprojektet
af Gentofterenden.
Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig, at projektet finansieres ved låneoptagelse, samt at
Nordvand finansierer ydelserne på lånet.
På mødet den 29. marts 2016, dagsordenspunkt 9, vedtog Kommunalbestyrelsen med 16 stemmer
for (C, A, V, B og I), mens 1 (Ø) undlod at stemme, at optage et fastforrentet lån i KommuneKredit
vedrørende anlægsbevillingen fra 2014.
Nærværende sag vedrører låneoptagelse til anlægsbevillingen fra 2016, hvor de samlede udgifter
til projektering og udbud beløber sig til 3,77 mio. kr.
Udgiften kan lånefinansieres, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse §
2, stk. 1, pkt. 19. I henhold til om lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.,
kan spildevandsselskaber medfinansiere kommunale projekter, der aflaster
spildevandsforsyningens indsats inden for bla. klimatilpasning.
Det er aftalt med Nordvand, at finansieringen sker ved at optage et fastforrentet 25-årigt aftalelån,
hvilket ligger på linje med kommunens egen politik vedr. lånoptagelse på forsyningsområdet.
Det vurderes, at låneoptagelse i KommuneKredit, med en låneindikation med en rente på 1,68 %,
er det mest fordelagtige.
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Indstilling
Økonomi indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der optages et fastforrentet 25-årigt aftalelån i KommuneKredit på 3,77 mio. kr.
2. At ydelser på dette lån fuldt ud finansieres af Nordvand.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag

10 (Åben) Foreløbigt regnskab 2016
Sags ID: EMN-2016-02591

Resumé
Kommunens regnskab for 2016 forelægges i en foreløbig udgave til Økonomiudvalgets orientering.
Der udestår på nuværende tidspunkt fortsat bogføring af afsluttende finansielle og tekniske
posteringer samt slutbogføring af statsrefusion. Konsekvenserne heraf anses kun at kunne påvirke
det samlede regnskabsresultat marginalt, hvorfor der nu kan gives et foreløbigt overblik til
orientering.
Kommunens endelige regnskab for 2016 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i
april 2017.

Baggrund
Udarbejdelsen af det foreløbige regnskab 2016 sker som et led i kommunens kvartalsvise
rapportering og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab samt
en periodisk opfølgning på den økonomiske udvikling i kommunen.
I vedlagte notat er foretaget en helt overordnet gennemgang af regnskabsresultatet i forhold til det
korrigerede budget for 2016 beskrevet under hovedelementerne: Finansiering, driftsudgifter,
anlægsudgifter samt finansielle poster.

Indstilling
Økonomi indstiller
Til Økonomiudvalget:
At orienteringen om kommunens foreløbige regnskab 2016 tages til efterretning.

Side 14

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Foreløbigt regnskab 2016 - notat (1571273 - EMN-2016-02591)

11 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2017-00194

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

12 (Lukket) Salg af areal

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