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Side 3 

1 (Åben) Meddelelser fra formanden 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-00064 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Ingen meddelelser. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

2 (Åben) Anlægsbevilling til omlægning af p-plads ved Sandtoften (JAC) 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02066 

 

Resumé 

Der søges anlægsbevilget 300.000 kr. til forbedret indretning af p-pladsen ved JACs 
hovedindgang, Sandtoften 3. Finansieres over de likvide aktiver. 

 
Baggrund 

Parkeringspladsen foran JACs hovedindgang ved Sandtoften 3 er uhensigtsmæssigt indrettet og 
ønskes omlagt til en slags rundkørsel, hvorved der skabes et bedre flow for ikke mindst de mange 
handicapbusser, så de ikke behøver at skulle bakke ud efter af- og påstigning og derved udgøre 
en sikkerhedsrisiko for andre trafikanter på pladsen. 
 
Der søges en anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektet. 
 

Indstilling 

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 300.000 kr. til omlægning af p-pladsen ved JACs hovedindgang, Sandtoften 
3 finansieret over likvide aktiver. 
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Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-05-2020 

 

Økonomiudvalget den 18. maj 2020: 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020: 
 
Forelæggelse: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
Bilag 

1. Skema 1 - P-plads JAC (3401532 - EMN-2020-02066) 

 
 

3 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af en udendørs rampe ved Helleruphøj 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02070 

 

Resumé 

Der søges anlægsbevilling på 250.000 kr. til etablering af en udendørs rampe ved daginstitutionen 
Helleruphøj med finansiering over likvide aktiver. 

 
Baggrund 

Der er i 2020 etableret et nyt køkken i daginstitutionen Helleruphøj. Med det nye køkken er 
kapaciteten øget og det er hensigten, at køkkenet både skal producere mad til vuggestuen og 
børnehaven i institutionen. De nuværende bygningsmæssige forhold vanskeliggør imidlertid dette 
og derfor ønskes etablering af en udendørs rampe, som kan afhjælpe de udfordringer, der i dag er 
i forhold til transport mellem institutionens bygninger (børnehaven og vuggestuen ligger i hver 
deres bygning). Arbejdet vil også omfatte nødvendige små bygningsmæssige ændringer som for 
eksempel nedtagning af vindfang således at rampen kan etableres. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 250.000 kr. til etablering af en udendørs rampe ved daginstitutionen 
Helleruphøj med finansiering over likvide aktiver. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-05-2020 
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Økonomiudvalget den 18. maj 2020: 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020: 
 
Forelæggelse: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
Bilag 

1. Skema 1 - rampe ved Helleruphøj (3401580 - EMN-2020-02070) 

 
 

4 (Åben) Anlægsbevilling til fysiske rammer til specialpædagogiske tilbud 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02124 

 

Resumé 

Der søges anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til etablering af fysiske rammer til socialpædagogiske 
tilbud med henblik på at styrke den specialpædagogiske tilbudsvifte. 

 
Baggrund 

Gentofte kommune oplever en stigende efterspørgsel efter specialpædagogisk støtte og indsatser 
til kommunens børn og unge – en udvikling der også ses nationalt. 
 
Kommunens Strategi for Fællesskaber, Læring uden Grænser, God Opvækst og skolernes arbejde 
med Fællesskabsmodellen har alle fokus på at højne kvaliteten og styrke de forebyggende 
indsatser på det specialpædagogiske område.  
 
Udgangspunktet er, at styrke skolernes eksisterende arbejde med at skabe og sikre fællesskaber 
for alle børn og unge på folkeskoler, herunder ”at flere børn og unge i udsatte og sårbare 
positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt”. 
 
Anlægsbevillingens primære formål er, at understøtte de fysiske miljøer på skolerne således at det 
er muligt at oprette flere ”lette/mellem” specialpædagogiske tilbud.  
Mellemformerne er en mellemting mellem en specialskole og inklusion af enkelte eller grupper af 
børn ved hjælp af støttetimer, gruppeordninger, familieorienterede tilbud, mindre eller skærmede 
fællesskaber/læringsmiljøer, vejlederteam, mv. Det kunne f.eks. være etablering af en 
afskærmning i et almindelig klasselokale så det bliver muligt for børn og unge i udsatte og sårbare 
positioner at indgå i en almindelig klasse og samtidig have mulighed for at trække sig tilbage når 
der er brug for det. 
 
Det er hensigten at etablere disse særlige fysiske rammer på 2-3 skoler og de etableres i et 
tværfagligt samarbejde mellem de professionelle fra almen- og specialområdet.  
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Anlægsbevillingens formål er, at oprette mellemformer, som kan understøtte elever med særlige 
behov så tæt på almenmiljøet som muligt. 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. til en mere fleksibel tilbudsstruktur, som kan understøtte og 
fastholde elever med særlige behov i almenskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til 
fysiske rammer til inklusion. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-05-2020 

 

Økonomiudvalget den 18. maj 2020: 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020: 
 
Forelæggelse: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd, Pia Nyring  
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 

 
 
Bilag 

1. Skema 1 - Mellemformer (3403857 - EMN-2020-02124) 

 
 

5 (Åben) Busses Skole rykningspåtegning 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2015-11199 

 

Resumé 

Busses Skole ønsker at omlægge deres realkreditlån for at opnå en besparelse som følge af et 
lavere renteniveau. Busses Skole anmoder kommunen om at tiltræde at rykke for det nye lån. 
Gentofte Kommune har to rente- og afdragsfrie pantebreve i ejendommen på henholdsvis 
1.295.800 kr. og 750.000 kr. 
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Det indstilles, at Gentofte Kommune accepterer, at kommunens pant rykker for det nye lån i 
forbindelse med låneomlægningen. 
 

 
Baggrund 

Busses Skole har siden 1969 været en selvejende institution. Skolen oplyser at have 312 elever 
den 5. september 2019, hvoraf hovedparten kommer fra Gentofte Kommune.  
 
I 1974 solgte Gentofte Kommune grunden Mosebuen 1, 2820 Gentofte til skolen til opførelse af en 
ny skolebygning. I den forbindelse ydede kommunen to lån på henholdsvis kr. 1.295.800 og kr. 
750.000 med pant i ejendommen. Lånene henstår rente- og afdragsfrit, så længe Busses Skole 
driver skolevirksomhed i ejendommen. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 27. april 2015, dagsordenspunkt 11, enstemmigt at 
meddele rykningstilsagn i forbindelse med en låneoplægning til realkreditlån med en hovedstol på i 
alt 13.931.000 kr.  
 
På ejendommen er der i dag tinglyst 4 lån i følgende prioritetsorden: 
1)     Realkredit, kontantlån kr. 13.913.000 
2)     Pantebrev, Gentofte Kommune kr.   1.295.800 
3)     Pantebrev, Gentofte Kommune kr.      750.000 
4)     Ejerpantebrev, meddelelse til Danske Bank kr.   5.067.000 
    
I alt kr. 21.025.800 

 
Busses Skole ønsker at omlægge det eksisterende realkreditlån med en samlet hovedstol på 
13.913.000 kr. og en restgæld på 11.139.810 kr. (indfrielsesbeløb) til et nyt fastforrentet 
realkreditlån med en lavere rente og en ny hovedstol på 11.191.000 kr. med en løbetid på 20 år. 
Samlet opnår skolen en likviditetsfordel på grund af den lavere rente, hvorved den årlige ydelse 
reduceres fra nuværende 1.006.673 kr. til ca. 711.176 kr.  
 
Danske Bank på 4. prioriteten har efter det oplyste allerede accepteret at rykke for det nye lån i 
forbindelse med ovenstående omlægning. 
 
Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen i 2018 er 35,5 mio. kr. 
 
 
Vurdering 
Det vurderes, at der er tilstrækkelig sikkerhed for kommunens panterettigheder i værdien af 
ejendommen efter låneomlægningen, og at kommunens panteretsstilling ikke forringes ved 
låneomlægningen. 
 
 

Indstilling 

JURA indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Gentofte Kommune meddeler rykningstilsagn i forbindelse med låneomlægningen til 
realkreditlån med en hovedstol på i alt 11.191.000 kr. 
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Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-05-2020 

 

Økonomiudvalget den 18. maj 2020: 
 
Michael Fenger (C) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020: 
 
Michael Fenger deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. 
 
Forelæggelse: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
Bilag 

  
. 
 
 

6 (Åben) Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01402 

 

Resumé 

Den gældende styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud er udarbejdet i 2009 med løbende 
tilpasninger i forbindelse med lovændringer. For at sikre at vedtægten er tidssvarende, 
præsenteres der et udkast til en ny styrelsesvedtægt til godkendelse.  
 
Udkastet til styrelsesvedtægten har i foråret 2020 været til høring i forældrebestyrelserne i de 
kommunale dagtilbud. Processen og høringssvarene er beskrevet nedenfor samt i det tilhørende 
bilag. 

 
 
Baggrund 

Styrelsesvedtægten udgør rammen for forældrebestyrelsens arbejde i kommunale dagtilbud. 
 
Den gældende vedtægt blev revideret tilbage i 2009 med løbende tilpasninger i forbindelse med 
lovændringer. Der er i den mellemliggende periode sket en række forandringer på 
dagtilbudsområdet, herunder flere ændringer i Dagtilbudsloven, senest med ændringer, der trådte i 
kraft i 2018. Disse lovtilpasninger gør, at det er hensigtsmæssigt og nødvendigt med en ny og 
revideret styrelsesvedtægt. 
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I udarbejdelsen af en ny styrelsesvedtægt er der lagt vægt på, at vedtægten afspejler tilføjelserne i 
Dagtilbudsloven, herunder forældrebestyrelsens indflydelse på arbejdet med den pædagogiske 
læreplan. 
 
De største indholdsmæssige ændringer/tilføjelser er, at: 
 

 Forældrebestyrelsen kan bestå af op til 9 repræsentanter, hvor den før kunne bestå af op til 
7.  

 De enkelte afdelinger i en institution har ret til at blive repræsenteret i forældrebestyrelsen. 

 Såfremt der ikke vælges det tilstrækkelige antal repræsentanter på forældremødet i 4. 
kvartal, kan et flertal af forældrene på forældremødet beslutte, at interesserede forældre 
kan indtræde i bestyrelsen efter først til mølle-princippet.  

 Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der skal udarbejdes en vision for 
forældresamarbejdet er tilføjet. 

 Vedtagne politikker og definitioner af begreber er flyttet til et baggrundsnotat, der løbende 
kan opdateres. 

 
I processen har de tre institutionsledere, der repræsenterer de kommunale dagtilbud i 
Forretningsudvalget samt koordinatoren af daglejen været inddraget for at give input til den nye 
styrelsesvedtægt. 
 
Udkastet har i perioden 14. januar til 25. februar 2020 været i høring hos forældrebestyrelserne. 
Fem institutioner har haft bemærkninger eller afklarende spørgsmål til udkastet. I bilaget findes en 
oversigt over bemærkningerne med Dagtilbuds kommentarer. 
 
Når Kommunalbestyrelsen har godkendt styrelsesvedtægten, sendes den til samtlige 
forældrebestyrelser og offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside. Vedtægten træder i 
kraft pr. 26. august 2020. 
 
Der vil blive afholdt informationsmøder for forældrebestyrelsesformænd og ledere med henblik på 
at informere om den nye styrelsesvedtægt. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget, Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget: 
 
At udkast til ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune godkendes. 
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Børneudvalget 
 Dato: 05-05-2020 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-05-2020 

 

Økonomiudvalget den 18. maj 2020: 
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Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020: 
 
Forelæggelse: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd, Michael Fenger  
 
Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for og 1 stemme (Ø) imod. 
 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten syntes det er passende at 

styrelsesvedtægt for dagtilbud tilpasses og bliver tidssvarende, men Enhedslisten undrer sig 

over sagsfremstillingen, hvoraf fremstår kun 5 forældrebestyrelser har indsendt høringssvar 

samt at disse ikke er vedlagt sagen. Den dårligt belyste sag er årsagen til, at Enhedslisten 

desværre ikke kan stemme for.” 

 

 
 
Bilag 

1. Bilag 1 - Oversigt over høringssvar og Dagtilbuds bemærkninger (3386265 - EMN-2020-

01402) 

2. Bilag 2 - Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune (3386266 - EMN-

2020-01402) 

 
 

7 (Åben) Godkendelse af vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02845 

 

Resumé 

Børn og Skole indstiller, at de foreslåede ændringer i ’Vedtægt for Gentofte Kommunes 
Ungdomsskole’ godkendes. 
Ændringerne sker i forbindelse med en ny organisering og udvikling af ”Unges Frie Tid”.    
 

 
Baggrund 

Den 13. april 2015 vedtog Børne- og Skoleudvalget, under punkt 1: Ny ledelsesstruktur, 

sammenhængende læringsdag og organisering af de 

ældste unges fritid. Herefter, pr. 1. januar 2016, blev organisering af fritidscentrene ændret, og 
tilbuddet fra 7. klasse til 18 år blev organiseret som en del af Ung Fritid under Ungdomsskolen. 
 
Den 28. maj 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen under punkt 15: Forslag til udvikling og 

organisering af tilbud i unges frie tid. Som følge heraf overgik ungdomsklubberne fra 
skoleområdet til kultur-, unge- og fritidsområdet med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2018. 
 
Den 26. november 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen, under punkt 7, Opløsning af Ungdommens 

uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord), at opløse §60 selskabet UU-Nord pr. 1. august 

https://gp.gentofte.dk/cases/SAM1/SAM-2015-00375/Dokumenter/Referat%20af%20B%C3%B8rne-%20og%20Skoleudvalget%20den%2013.%20april%202015.pdf
https://gp.gentofte.dk/cases/SAM1/SAM-2015-00375/Dokumenter/Referat%20af%20B%C3%B8rne-%20og%20Skoleudvalget%20den%2013.%20april%202015.pdf
https://gp.gentofte.dk/cases/SAM1/SAM-2015-00375/Dokumenter/Referat%20af%20B%C3%B8rne-%20og%20Skoleudvalget%20den%2013.%20april%202015.pdf
file:///C:/Users/rsw/Downloads/KBref28052018.pdf
file:///C:/Users/rsw/Downloads/KBref28052018.pdf
file:///C:/Users/rsw/Downloads/kbdag26112018mbilag.pdf
file:///C:/Users/rsw/Downloads/kbdag26112018mbilag.pdf
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2019. De tilknyttede kommuner overtog herefter ansvaret for uddannelsesvejledningen. Gentofte 
Kommune valgte at forankre vejledningsopgaven organisatorisk i regi af Gentofte Ungdomsskole. 
 
I forbindelse med ny organisering af klubberne, Unges Frie Tid, samt UU-Nords opløsning og 
organisering i Ungdomsskolen, er der udfærdiget en række forslag til vedtægtsændringer, som 
netop afspejler de organisatoriske ændringer. Ændringerne vedrører sammensætningen i 
Ungdomsskolens bestyrelse. 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At ændringerne i bilag 1 i Forslag til revidering af vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole 
godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 11-05-2020 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-05-2020 

 

Økonomiudvalget den 18. maj 2020: 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020: 
 
Forelæggelse: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
Bilag 

1. Bilag 1 - Forslag til revidering af Vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole (3404770 

- EMN-2019-02845) 

 
 

8 (Åben) Udkast til egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret 
2021-2024 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-00932 
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Resumé 

Den nuværende egnsteateraftale med Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion 
(herefter Bellevue Teatret) udløber den 31. december 2020. Et udkast til ny egnsteateraftale for 
perioden 2021-2024 mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret fremlægges til Kultur-, Unge- 
og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse. 

 
Baggrund 

En ny egnsteateraftale indgås iht. bekendtgørelse om egnsteatre, BEK nr. 1099 af 26/10/2019, 
hvorved kommunen opnår delvis statslig refusion af det kommunale tilskud. 
 
Såfremt Gentofte Kommune ønsker at indgå en ny egnsteateraftale med Bellevue Teatret for 
perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024, skal Gentofte Kommune senest den 26. maj 2020 
indsende et udkast til ny egnsteateraftale til behandling hos Slots- og Kulturstyrelsen. Endelig 
egnsteateraftale skal være indgået, underskrevet og fremsendt til Statens Kunstfond senest den 
31. december 2020.  
 
I det vedlagte udkast til egnsteateraftale for perioden 2021-2024 lægges op til en række ændringer 
ift. den nuværende aftale. Der redegøres for de væsentligste ændringer nedenfor: 
  
Formål 
I udkastet til en ny egnsteateraftale er der justeret i beskrivelsen af udgangspunktet for teatrets 
repertoire, hvor der nu lægges vægt på forestillinger med en bred appel og et klassisk repertoire, 
hvor sang dans og humor er kendetegnende for forestillingerne. Desuden er tilføjet en sætning om, 
at Bellevue Teatret producerer scenekunstforestillinger, herunder børne- og familieteater, der 
henvender sig både til egnens befolkning samt tiltrækker teater- og koncertgæster fra hele landet.  
 
Strategi og delmål 
Bellevue Teatret har udarbejdet en strategi for den kommende fireårs periode, hvori teatret 
anskueliggør udviklingen af teatrets kunstneriske profil samt en forventning om, at teatret 
engagerer sig i lokalområdet og i lokale aktiviteter og arrangementer. Herunder redegøres for, at 
teatret i perioden vil afholde understøttende koncertarrangementer og derved afprøve teatret som 
koncerthus. I delmålene er fastlagt produktionskrav til teatret, herunder typer og antal forestillinger 
samt tværgående lokale samarbejder og lokalt forankrede arrangementer. 
 
Lokaler og husleje 
Jævnfør bekendtgørelse om egnsteatre § 8 må egnsteatres udgifter til husleje med virkning efter 1. 
juli 2014 maksimalt udgøre 15 % af teatrets samlede offentlige tilskud. Huslejen er aktuelt 
1.382.000 kr., hvilket udgør ca. 22 % af det samlede offentlige tilskud. Bellevue Teatret har i 
forbindelse med indgåelse af egnsteateraftalen for 2017-2020 opnået dispensation for 
huslejekravet, men det er ikke muligt at få forlænget dispensationen. 
I forbindelse med forberedelsen af den nye egnsteateraftale er Bellevue Teatret kommet til 
enighed med udlejer om en nedsættelse af huslejen pr. 1.1.2021 til 910.500 kr. årligt, hvorved 
huslejen udgør mindre end 15 % af det samlede offentlige tilskud.  
 
Økonomi 
Jævnfør nuværende egnsteateraftale for perioden 2017-2020 modtager Bellevue Teatret et årligt 
kommunalt driftstilskud på 6.200.000 kr. Som følge af egnsteateraftalen refunderer Slots- og 
Kulturstyrelsen op til 50 % af det kommunale driftstilskud. Statsrefusion af de kommunale 
driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige 
finanslove, og refusionsprocenten afhænger dermed både af antallet af godkendte egnsteatre, 
størrelsen af de kommunale tilskud til de enkelte egnsteatre og den årlige bevilling på finansloven. 
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De seneste tre år har Slots- og Kulturstyrelsen refunderet 36,3-36,7 %. Efter refusion fra Slots- og 
Kulturstyrelsen på 2.276.554 kr. svarende til 36,7 %, udgjorde Gentofte Kommunes nettoudgift i 
den eksisterende egnsteateraftale i 2019 3.923.446 kr.  
 
Ud over det kommunale driftstilskud modtager Bellevue Teatret endvidere billetformidlingstilskud 
samt et særligt statsligt driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen jf. bekendtgørelse om egnsteatre § 
17. I 2019 var billetformidlingstilskuddet på 1.483.659 kr. og det særlige statslige driftstilskud 
509.940 kr. I alt fik Bellevue Teatret i 2019 et offentligt tilskud på 8.193.599 kr. 
I udkastet til ny egnsteateraftale lægges på baggrund af en pris- og løntalsregulering op til at øge 
det årlige kommunale driftstilskud til 6.300.000 kr. Med en forventet refusion fra Slots- og 
Kulturstyrelsen på ca. 36,5 % vil Gentofte Kommunes nettoudgift i perioden 2021-2024 årligt 
udgøre ca. 4.000.000 kr. 
 
Covid-19 indvirkning på økonomien 
Bellevue Teatret har som følge af foranstaltningerne mod covid-19 været lukket siden 8. marts, 
hvilket har medført, at teatrets indtægter i perioden har været stærkt reducerede, mens det kun i 
begrænset omfang har været muligt at reducere omkostningerne. 
 
På baggrund af de seneste udmeldinger om udvidelse af de statslige hjælpepakker, så der – ud 
over kompensation for lønudgifter og faste omkostninger – blandt andet også kan søges 
kompensation for produktionsomkostninger, har Teatrets bestyrelsesformand erklæret, at det er 
bestyrelsens vurdering, at teatret kan komme igennem krisen og fortsætte driften, uden at påføre 
nogen noget tab. 
 
Teatret havde imidlertid fortsat et midlertidig likviditetsbehov indtil støtten fra de statslige 
hjælpepakker udbetales. Dette er løst ved, at Kultur, Unge og Fritid – i lighed med praksis indenfor 
eksempelvis tilskud til klubber og foreninger, som mangler likviditet, og også i lighed med Slots- og 
Kulturstyrelsens egen praksis – har fremrykket udbetalingen af egnsteatertilskuddet på 3,1 mio.kr., 
som ellers skulle være udbetalt den 1. juli 2020. 
 

 

Indstilling 

Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At vedtage den fremlagte egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Den selvejende 
institution Bellevue Teater Produktion. 
 

2. At yde et årligt driftstilskud til Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion på 
6.300.000 kr. i perioden 2021-2024, svarende til en årlig nettoudgift på ca. 4 mio. kr., med 
finansiering inden for det eksisterende budget. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 18-05-2020 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-05-2020 

 

Økonomiudvalget den 18. maj 2020: 
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Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020: 
 
Forelæggelse: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 
 

 
 
Bilag 

1. Oversigt over ændringer mellem nuværende og ny egnsteateraftale for Bellevue Teatret 

(3351569 - EMN-2020-00932) 

2. Udkast til egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater, 2021-2024 

(3429926 - EMN-2020-00932) 

3. Bilag til udkast til egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2021-

2024 (3431754 - EMN-2020-00932) 

 
 

9 (Åben) Opfordring til KL i forbindelse med økonomiforhandlinger 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02617 

 

Resumé 

Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens 
dagsorden til møde 25. maj 2020. 
 
”Forslag:  
Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse opfordrer KL til I forbindelse med 
økonomiforhandlingerne med staten, at arbejde for, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse 
med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021. 
 
Begrundelse: 
Udligningsreformen giver samlet set kommunerne mulighed for at bruge flere penge på service og 
anlæg, end de eksisterende økonomiske rammer åbner op for. I Gentofte Kommune kan 
udligningsreformen have stor indflydelse på især service, hvorfor det er væsentligt at vi ved 
økonomiforhandlingerne med staten får formidlet konsekvenserne på en saglig konkret vis.  
I 2021 er der brug for, at kommunerne aktivt arbejder for at kick starte den grønne omstilling, 
klimaløsninger og beskæftigelsen efter COVID 19. Hertil kommer, at kommunerne ud over midler 
til at finansiere den demografiske udvikling og udgifterne i forbindelse med COVID 19 har brug for 
samlet et løft i velfærden og mulighed for at dække kommunernes ekstra udgifter til 
sundhedsområdet og det specialiserede socialområde. Derfor er det oplagt, at budgetloven 
suspenderes i 2021, mens vi venter på, hvad der kommer ud af revisionen af denne i efteråret.” 

 
Baggrund 

. 
 



 

Side 15 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020: 
 
Forelæggelse: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Borgmesteren. 
 
Vedtagelse: 
 
C, A, B, V, F ønskede følgende ændringsforslag til afstemning: 
 
”I forbindelse med de igangværende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL om årets 
kommuneaftale anmoder Gentofte Kommune regeringen om: 
 

 at der sikres en serviceramme, som gør det muligt for Gentofte Kommune at opretholde et 
uændret serviceniveau for kommunens borgere på trods af udligningsaftalen 
 

 at Gentofte Kommune – uden sanktioner fra staten – får mulighed for at opkræve den 
nødvendige skatteforhøjelse til at dække de tab og merudgifter, som Gentofte Kommune 
påføres fra 2021 som følge af udligningsaftalen.” 

 
Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for og 1 stemme (Ø) imod. 
 
Herefter blev forslaget fra Jeanne Toxværd (Ø) nedstemt med 1 stemme for (Ø) og 18 stemmer (C, 
A, B, V, F) imod. 
 
C, A, B, V, F stemte imod med henvisning til det ovenfor vedtagne ændringsforslag. 

 
 
Bilag 

  
. 
 
 

10 (Lukket) Supplerende anlægsbevilling til modernisering af Tranehaven 
Offentlig titel  Supplerende anlægsbevilling til modernisering af Tranehaven 

Sags ID: EMN-2018-05540 

 

Resumé 

      

 
Baggrund 
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Indstilling 

      

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-05-2020 

 

      
 

 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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