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1 (Åben) Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46. Offentlig høring
 
Sags ID: EMN-2018-02317

Resumé
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46, der omfatter et 
parkeringsareal i tilknytning til etageboligerne på Skjoldagervej.

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

Baggrund
Byplanudvalget vedtog den 5. oktober 2017, pkt. 2, at der skal nedlægges et forbud i henhold til 
planlovens § 14 mod opførelse af ny boligbebyggelse på Skjoldagervej 38, matrikel nr. 6bi og 6bn, 
begge Jægersborg. Forslag til Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46 er udarbejdet på den 
baggrund.

Området er i Kommuneplanen omfattet af rammeområde 4.B2, der fastlægger den generelle 
anvendelse til boligområde og den specifikke anvendelse til etageboliger.

På ejendommene er der i 1955-1957 opført garager. Garagebebyggelsen blev opført i forbindelse 
med opførelsen af den nordvest for beliggende etagebebyggelse. Bebyggelsen blev på daværende 
tidspunkt godkendt som et samlet hele.

Området omkring Smakkegårdsvej, Jægersborg Allé og Skjoldagervej er planlagt og anlagt i 
1940érne og 50érne med etageboliger - som en åben parkbebyggelse med fælles grønne 
friarealer, parkeringsarealer og interne fordelingsveje.

Lokalplanen fastlægger, at området som hidtil skal anvendes til parkering, da området anses som 
fuldt udbygget.

Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af 
en screening er det vurderet, at der ikke udarbejdes en miljørapport, da de miljømæssige 
konsekvenser ved en realisering af planen er status quo for området miljø lokalt såvel som 
regionalt.

Lokalplanforslaget kan ses via dette link:

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=512

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46 vedtages til udsendelse i otte ugers offentlig 
høring.

Tidligere beslutninger:
.

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=512


Side 4

Bilag
1. Lokalplan 404. Forslag (2311919 - EMN-2018-02317)

2 (Åben) Udvikling af Hellerupvej 22-26
 
Sags ID: EMN-2018-02336

Resumé
Ud af et samlet areal på 7.800 m2 er der i dag ca. 800 helt ledige m2 på ejendommen Hellerupvej 
22-26 samt en lang række lokaler, som kan deles af flere brugergrupper. 

Sammen med de allerede i dag etablerede aktiviteter, er der dermed plads til nye aktiviteter. Derfor 
forslår Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) og Gentofte Ejendomme (GE), at 
ejendommen videreudvikles til et nutidigt og moderne sted - kaldet ”BYENS HUS – vi skaber 
sammen”. Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen gennemfører en temadrøftelse om anvendelse 
af de ledige kvadratmeter samt i øvrigt af projektets indhold og organisering. Der ansøges om en 
anlægsbevilling på 2.050.000 kr. til nødvendige bygningsændringer på ejendommen Hellerupvej 
22-26 for at sikre, at eksisterende og nye aktiviteter kan fungere på den tidligere skole.

Baggrund
Den 16. juni 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at tilbagekøbe ejendommen på Hellerupvej 
22-26 fra Copenhagen International School (CIS). Gentofte Kommune overtog ejendommen den 1. 
februar 2017, og siden da er følgende aktiviteter etableret/iværksat på adressen:

 Midlertidig boligplacering af flygtninge (p.t. 31)
 ViTo – Gentofte Kommunes Videnscenter for tosprogede
 Headspace – anonym, NGO-drevet ungdomsrådgivning 
 Tyveren – satellit af Søgårdsskolen for børn med diagnose/særlige behov 
 Bæredygtighedsnetværk – initieret af opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte
 Moon shots – udvikling af unges iværksætter-kompetencer
 Idræt, teater og mødeaktiviteter
 Valgfagsundervisning for udskolingselever. 

Gentofte Kommune afholder udgifter til vedligeholdelse, el, vand, varme og rengøring af 
ejendommen på ca. 5 mio. kr. årligt. De flygtninge, der bor på den forhenværende skole, betaler 
husleje, mens øvrige brugere anvender lokalerne vedlagsfrit. 

Ejendommen Hellerupvej 22-26 er ca. 7.800 m2. Sammenholdt med de aktiviteter, der er i dag, er 
der ca. 800 helt ledige m2. Dertil kommer den tidligere skoles fire store fællesfaciliteter – idrætshal, 
teatersal, kantine og bibliotek – som i dag kun er i begrænset brug (se bilag 1). Endelig vil en 
række af de arealer, som i dag er optaget af ejendommens  nuværende brugergrupper, formentlig 
kunne deles med mulige fremtidige brugere, så der  således på denne måde er plads til, at nye 
aktiviteter kan komme til.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) og Gentofte Ejendomme (GE) foreslår derfor, at 
Gentofte Kommune på baggrund af en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen om anvendelsen af 
de nu ledige kvadratmeter samt i øvrigt om indhold og organisering af det samlede projekt i 
samarbejde med borgerne udvikler ejendommen Hellerupvej 22-26 til et nutidigt og moderne sted - 
kaldet ”BYENS HUS – vi skaber sammen” - ud fra en overordnet idé:
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”BYENS HUS – vi skaber sammen” vil således være rammen om fællesskaber og gode oplevelser. 
Her mødes mennesker om fælles interesser på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion, 
hvor traditionelle forsamlingshusfunktioner gentænkes i en nutidig version - med læring, formidling 
og civilsamfund som bærende principper. Hermed er  ”BYENS HUS” et sted, hvor der skabes og 
udvikles fællesskaber på tværs af traditionelle skel mellem kommune, private aktører, borgere, 
foreninger, frivillige og andre. 

Forslaget til en overordnet idé for ”BYENS HUS – vi skaber sammen” vil også kunne indeholde de 
tanker, der er udviklet i samarbejde med borgere via opgaveudvalgene for Kulturpolitik og 
Udskoling, de unges involvering i forslaget om Unge frie tid samt de prøvehandlinger 
borgergruppen ”sharingentofte – nye fællesskaber på tværs’ har gennemført.

Det kan dreje sig om faciliteter til kultur og fællesskaber, plads til nye Udskolingsforløb samt et nyt 
centralt og fælles Ungemiljø for alle unge i udskolingsalderen i kommunen. Et nyt Ungemiljø vil i 
givet fald kræve bygningsændringer, lige som Fremtidens udskolings brug af Hellerupvej til 
specialindrettede lokaler som fx Fab Labs vil betyde nye investeringer og der vil også være brug 
for en ombygning af det nuværende køkken, hvis der skal kunne være fx fællesspisninger i 
kantinen. Der vil i så fald blive ansøgt om specifikke anlægsbevillinger.

Sideløbende med borgerinddragelsen i udviklingen af ejendommen Hellerupvej 22-26/”BYENS 
HUS – vi skaber sammen” er der allerede planer for brug af den tidligere skole til en række 
aktiviteter, der vurderes både at understøtte den foreslåede idé og den fortsatte behov af en del af 
bygningerne til midlertidig boligplacering af flygtninge. Det drejer sig om lokaler til Frivilligcenter & 
Selvhjælp Gentofte og alle de foreninger og brugere, som er organiserede i centret. 

Samtidig viser den nuværende brug af ejendommen Hellerupvej 22, at der er behov for at etablere 
flere toiletter i den del af bygningen, hvor der er offentlig adgang, da de fleste af den tidligere 
skoles toiletter ligger i flygtninge-fløjen. Ydermere indstilles at der etableres et nyt låsesystem på 
skolen, der bedre kan understøtte brugernes anvendelse af faciliteterne. Derfor foreslår BSKUF og 
GE, at der i 2. halvår af 2018 foretages følgende anlægsarbejder:  

 Etablering, renovering og ombygning af toiletter. Anslået udgift 1.400.000 kr. 
 Ombygning af lokaler til Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Anslået udgift 250.000 kr. 
 Etablering af et nyt låsesystem i stil med dem der anvendes på bibliotekerne. På den måde 

kan bygningerne sektioneres og brugerne kan få udleveret ’nøglekort’, der kun kan åbne 
den del af skolen, der er relevant for deres aktivitet. Anslået udgift 400.000 kr.

Der ansøges derfor om en samlet anlægsbevilling på 2.050.000 kr. til gennemførelse af 
bygningsændringer på ejendommen Hellerupvej 22-26. 

BSKUF og GE indstiller derudover, at der igangsættes en proces, så der kan gives tilladelse til 
ovennævnte aktiviteter i tre år jævnfør planlovens § 19, stk. 1, om midlertidig dispensation.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslaget til ”BYENS HUS – vi skaber sammen” danner grundlag for en temadrøftelse i 
Kommunalbestyrelsen om anvendelsen af de ledige kvadratmeter samt i øvrigt om indhold 
og organisering af den fremtidige brug af ejendommen Hellerupvej 22-26.
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2. At der anlægsbevilges 2.050.000 kr. til gennemførelse af bygningsændringer af 
ejendommen Hellerupvej 22-26 med finansiering over likvide aktiver.

3. At der igangsættes en proces for at give tilladelse til ovennævnte aktiviteter i tre år jævnfør 
planlovens § 19, stk. 1, om midlertidig dispensation.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Nye toiletter mm. på Hellerupvej (2321603 - EMN-2018-02336)
2. de store lokaler - Hellerupvej (2334061 - EMN-2018-02336)

3 (Åben) Anlægsbevilling til anlæg af klimatilpasningsprojekt ved Mosegårdskvarteret
 
Sags ID: EMN-2018-02133

Resumé
Der søges om anlægsbevilling på 23,4 mio. kr. til gennemførelse af klimatilpasningsprojekt 
i Mosegårdskvarteret. Projektet er takstfinansieret.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde d. 29. april 2013, pkt.10 Gentofte 
Kommunes ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering (takstfinansiering) af 
klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2017, pkt. 4 med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og 
Lisbeth Winther (uden for parti) for og 1 (D) imod at godkende anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til 
forundersøgelser og projektering af klimatilpasning i Mosegårdskvarteret. Poul V. Jensen (D) 
stemte imod, idet ”Beslutning om klimatilpasningsprojekter bør ske på grundlag af en overordnet 
klimatilpasningsplan. Endvidere skal klimatilpasningsprojekter finansieres via det 
skattefinansierede område og ikke pålægges vandprisen – taksfinansierede område”.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på møde den 29. januar 2018, pkt. 7 at 
godkende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til supplerende forundersøgelser.

Projektet omfatter lokal afledning af regnvand (LAR) på offentlig vej ved forsinkelse i vejbede og 
afledning til Nymosen gennem rensebassiner.
De lavereliggende boliger i Mosegårdskvarteret har været ramt af flere oversvømmelser fra 
opstigende kloakker ved kraftig regn. Projektet er iværksat i et samarbejde mellem Gentofte 
Kommune og Novafos, der i tæt dialog med de lokale borgere har arbejdet med forslag til nye 
løsninger for håndtering af regnvand på vejarealer.

Den samlede ramme for projektet udgør i alt 26,5 mio. kr., der finansieres over takstmidlerne. Den 
finansielle dækning af udgifterne til projektet sker ved optagelse af lån, hvor Novafos betaler renter 
og afdrag over 25 år.

Projektet har været i udbud, og der søges nu om anlægsbevilling til gennemførelse. 
Anlægsarbejdet påbegyndes i juni 2018 og forventes afsluttet december 2018.
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Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 23,4 mio. kr. til gennemførelse 
af klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret.

2. At finansiel dækning sker ved optagelse af lån på 23,4 mio. kr., idet Novafos betaler renter 
og afdrag på lån i 25 år.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret (2295285 - EMN-2018-02133)

4 (Åben) Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens 
Trafiksikkerhedsplan
 
Sags ID: EMN-2018-01631

Resumé
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 beskriver retningslinjerne for det fremadrettede arbejde med 
trafiksikkerhed i Gentofte Kommune.

Trafiksikkerhedsplanen har bl.a. fokus på at understøtte trafikanter i god trafikadfærd, samt at der 
suppleres med anlægstekniske løsninger de steder, hvor de eksisterende trafikale forhold ikke i 
tilstrækkelig grad understøtter den ønskede adfærd.
Med baggrund i dette er der gennemført trafikforsøg ved 2 skoler i samarbejde mellem forældre, 
lærere, Skole og Park og Vej i foråret 2018.  

Efter positivt gennemført forsøg søges om anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til gennemførelse af 
permanente trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole. Udførelse er planlagt til at 
foregå i skolernes sommerferie.

Baggrund
Inden opgaveudvalget ”Trafik - Sikker i byen” blev nedsat og Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 
udarbejdet, var der enighed om, at de to skoler, der manglede trafiksikkerhedsmæssige 
forbedringer - Ordrup Skole og Skovshoved Skole - blev sat i bero ift. forberedte tiltag, indtil 
arbejdet i opgaveudvalget havde sat retning for den nye Trafiksikkerhedsplan.

I Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 arbejdes der i høj grad med ændring af trafikantadfærd gennem 
adfærdsdesign, som understøttes af anlægsprojekter, hvor de eksisterende trafikale forhold ikke i 
tilstrækkelig grad understøtter den ønskede adfærd. Trafiksikkerhedstiltag, der indeholder en 
kombination af adfærdsdesign og ændring af den fysiske udformning, som understøtter den 
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ønskede adfærd, er testet gennem forsøg med bl.a. midlertidig afspærringsmateriel på hhv. 
Grønnevænge ved Ordrup Skole og Korsgårdsvej ved Skovshoved Skole. 

Trafikforsøgene er designet i tæt samarbejde mellem forældre, lærere, Skole og Park og 
Vej og afsluttes i juni 2018. 
Tilbagemeldinger fra både forældre og skoler på trafikforsøget har været overvældende 
positive, og der er derfor ønske om at gøre de adfærdsunderstøttende tiltag permanente.

Tiltagene ved begge skoler består bl.a. af:

- Dobbeltrettet cykelsti foran skolen
- Perron til ”kys og kør” langs skolen
- 2 hastighedsdæmpende bump
- 40 km/t – zone
- Ændring til langsgående parkering 

Der er i det fælles forum enighed om, at skolernes sommerferie bør udnyttes til at udføre 
de fysiske anlæg på Grønnevænge og Korsgårdsvej.

Der søges om en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til udmøntning af de prioriterede indsatser.

Projektet falder ind under Bilag A.04’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Regler for 
økonomistyring.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5,5 mio. kr. til trafiksikkerhedstiltag vedr. Ordrup og Skovshoved Skole med 
finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til 
trafiksikkerhedsplan med 3,979 mio. kr. i 2018 og med 1,521 mio. kr. i 2019.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 (2328379 - EMN-2018-01631)

5 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats. Aflevering fra 
opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2018-01699

Resumé
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Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. marts 2017, pkt. 17, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Boligsocial Indsats. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere 
resultatet af sit arbejde.

Borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 28. maj 
2018 med henblik på, at Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget og 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen på deres møder i juni 2018. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. marts 2017, pkt. 17 at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Boligsocial Indsats. Det blev godkendt med 15 stemmer (C, A, B, 
Louise Husted Feilberg (V) og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 stemme (D) imod, medens 
2 (Ø og Mogens Vad (V)) undlod at stemme. Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige 
ønsker en bredere sammensætning af borgerne”. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017, pkt. 15, udpegede Kommunalbestyrelsen 
medlemmerne til opgaveudvalget.

Det fremgår blandt andet af kommissoriet, at det i forhold til boligsocialt arbejde er afgørende, at 
der tænkes i etablering eller udvikling af hverdagsliv, meningsgivende aktiviteter, 
tryghedsskabende foranstaltninger, fritidsliv og det sociale miljø i boligområderne. 
Opgaveudvalgets rolle har været at have en central rolle i at sætte retningen for denne udvikling. 
Som led heri har udvalgets opgaver været:

 At bidrage til at give overblik over og forståelse for udfordringer og behov for en boligsocial 
indsats. 

 At opstille retningsanvisende principper for en sammenhængende og helhedsorienteret 
boligsocial indsats. 

 At opstille anbefalinger til typer af tryghedsskabende tiltag mellem kommune og 
civilsamfund, som kan være inspirerende og en drivkraft i en kommende boligsocial 
indsats. Det skal her indtænkes, hvordan borgerne kan indgå i implementeringen af 
tiltagene.

Opgaveudvalget har udarbejdet ”Samlet afrapportering fra opgaveudvalget om den Boligsociale 
Indsats”, som er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes 6 gange. Der har været etableret en arbejdsgruppe om udfordringer, 
behov og potentialer samt temaer for en boligsocial indsats. Arbejdsgruppen holdt to møder. Både 
medlemmer og andre borgere, der har vist interesse for udvalgets arbejde, fik mulighed for at 
deltage i arbejdsgruppen. Senere har en skrivegruppe med medlemmer fra opgaveudvalget 
arbejdet med beskrivelserne af udfordringerne i samarbejde med forvaltningen.

Undervejs i processen har medlemmerne besøgt udvalgte boligområder, hvor der har været 
gennemført boligsociale indsatser, for derved at få et fælles udgangspunkt for arbejdet i udvalget. 

Der har på møderne været faglige oplæg, hvor udvalget er blevet præsenteret for nøgletal for 
udvalgte boligområder sammenlignet med kommunen som helhed samt blevet præsenteret for 
kvalitative udsagn om og fra udvalgte boligområder i kommunen. Oplæggene fungerede som en 
del af vidensgrundlaget og fundamentet for opgaveudvalgets videre arbejde med at kvalificere 
udfordringer i den boligsociale indsats.
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Udkast til ”Samlet afrapportering fra opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats” har været til 
høring hos Handicaprådet og Integrationsrådet parallelt med, at opgaveudvalget afholdt sit sidste 
møde. 

Handicaprådet fik kort præsenteret produktet på rådets møde den 14. maj og har efterfølgende 
foretaget en grundig gennemlæsning og udtrykker i et skriftligt svar glæde ved at tage produktet fra 
opgaveudvalget til efterretning. Rådets generelle bemærkninger til de forskellige dele af produktet 
fremgår af det vedlagte høringssvar. Rådet ser frem til at følge indsatserne, og deltager gerne 
fremover aktivt, hvor det skønnes muligt og relevant. Rådets forslag er efterfølgende indarbejdet i 
det endelige produkt.

Integrationsrådet fik præsenteret produktet på rådets møde den 17. maj, og havde en kort generel 
drøftelse af arbejdet i opgaveudvalget i forhold til proces, rammer og opgave. Rådet udtrykte, at 
produktet virker grundigt og gennemarbejdet og at principperne med inspiration til tiltag er lovende 
for kommunens kommende boligsociale indsats.  

Relevante aktører fra boligorganisationer, civilsamfund, fagpersoner m.fl. vil blive inddraget i 
realiseringen af opgaveudvalgets 10 principper. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 
Børneudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At ”Samlet afrapportering fra opgaveudvalget for den Boligsociale Indsats” vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: 28-05-2018
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Dato: 28-05-2018
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Børneudvalget Dato: 28-05-2018
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Skoleudvalget Dato: 28-05-2018
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Samlet afrapportering fra opgaveudvalget om den boligsociale indsats_160518_PRODUKT 
(2311315 - EMN-2018-01699)
2. Kommissorium - opgaveudvalget Boligsocial indsats (2298149 - EMN-2018-01699)
3. Høringssvar til den boligsociale indsats (2310809 - EMN-2018-01699)

6 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Kulturpolitik. Aflevering fra opgaveudvalg.
 
Sags ID: EMN-2018-02178
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Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 19. juni 2017, pkt. 12, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Kulturpolitik. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet 
af sit arbejde.

Borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 28. maj 
2018 med henblik på, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen på deres møder i juni 2018. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 19. juni 2017, pkt. 12, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Kulturpolitik. Det blev godkendt med 16 stemmer (C, Søren B. 
Heisel og Anne Hjorth (A), V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (D) imod, 
medens 2 (Irene Lütken (A) og (Ø) undlod at stemme. 

Poul V. Jensen (D) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning:
”Nye Borgerlige stiller ændringsforslag til sammensætningen af opgaveudvalget, således at der 
vælges 2 borgere der har været engageret i kulturprojekter i forbindelse med udvikling af forslag til 
kulturaktiviteter på Charlottenlund Slot.”. Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (D) og (Ø) for, 
og 16 stemmer (C, Søren B. Heisel og Anne Hjorth (A), V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) 
imod, medens 1 (Irene Lütken (A)) undlod at stemme. 

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017, pkt. 20, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at: 
 Definere de grundlæggende værdier, der skal kendetegne Gentofte Kommunes indsats på 

kulturområdet og formulere en værdibaseret vision.
 Udarbejde en række principper med udgangspunkt i visionen. Principperne skal kunne 

danne grundlag for både politiske og faglige prioriteringer på kulturområdet.
 Samlet set skal kulturpolitikken favne kulturens værdi, spredning på målgrupper, 

vægtningen af samskabelse og diversitet på genrer og udtryk. 

Opgaveudvalget har udarbejdet ”Sammen om kulturen. Forslag til en kulturpolitik for Gentofte”, 
som er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har holdt syv møder, og der været nedsat fire arbejdsgrupper. Der har endvidere 
været afholdt tre åbne debat- og dialogmøder. 

Efter opgaveudvalgets første møde, der tog udgangspunkt i et overblik over kulturområdet, 
inviterede de til et debatmøde om forskellige perspektiver på kulturens værdi på Hovedbiblioteket. 
80 borgere deltog og der var to oplæg ved forsker ved CBS og udviklingsleder på Den Danske 
Filmskole Søren Friis Møller samt forfatter og kritiker Lars Bukdahl. De fremmødte diskuterede i 
grupper, og input herfra blev bearbejdet på det følgende møde i opgaveudvalget. Her blev en 
række centrale dilemmaer kortlagt, og disse lå til grund for et dialogmøde på Bellevue Teatret i 
januar, hvor ca. 220 borgere deltog. 

På dialogmødet var der seks ’talkshops’ med dilemmaerne: 
 Kvalitet: Proces eller produkt
 Kultur for alle – for hvem? Om målgrupper
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 Dannelse: kreativitet og kanon?
 Tradition og fornyelse
 Rammer og steder
 Fællesskaber 

En teaterperformance konkretiserede dilemmaerne, som efterfølgende blev diskuteret i en række 
workshops. 

Input herfra blev drøftet på det efterfølgende opgaveudvalgsmøde og der blev nedsat tre 
arbejdsgrupper til at se på aspekter, der savnede undersøgelse:1) status og udviklingsperspektiver 
for børnekultur, 2) status og udviklingsperspektiver for ungekultur samt 3) kortlægning og 
behovsdrøftelse af rammer og steder for kulturliv i Gentofte.  Arbejdsgrupperne bar en række 
anbefalinger tilbage til opgaveudvalget og en fjerde arbejdsgruppe lavede et udkast til de første 
formuleringer af forslaget til kulturpolitik. 

Et udkast til politikken blev drøftet ved et åbent møde i april på Hellerupvej 24, hvortil centrale 
dialogpartnere i Handicaprådet, Integrationsrådet, Seniorrådet og Folkeoplysningsudvalget modtog 
en målrettet invitation. Alle var repræsenteret og der deltog i alt ca. 80 borgere. 

Input fra dialogmødet blev drøftet ved opgaveudvalgets næstsidste møde og kvalificerede udkastet 
til politikken yderligere. Opgaveudvalget har på den baggrund udarbejdet et forslag til en 
kulturpolitik, der kan skabe rum til udvikling af området og favne nye tendenser. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At ”Sammen om kulturen. Forslag til en kulturpolitik for Gentofte” vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 28-05-2018
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Aflevering fra opgaveudvalget Kulturpolitik Sammen om kulturen (2311009 - EMN-2018-
02178)
2. Kommissorium for opgaveudvalget Kulturpolitik (2299715 - EMN-2018-02178)

7 (Åben) Godkendelse af udbudsmateriale vedr. madservice til hjemmeboende samt 
levering af mad til plejeboliger og Tranehaven
 
Sags ID: EMN-2018-00141

Resumé
Gentofte Kommunes kontrakter om henholdsvis madservice til hjemmeboende og levering af mad 
til plejeboliger og Tranehaven udløber den 31. marts 2019. Der skal således etableres en ny 
ordning, der kan erstatte de eksisterende kontrakter samt sikre hjemmeboende borgere frit valg i 
forhold til madservice. Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. februar 2018 – dagsordenen 
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punkt 21 - besluttet principper for udbud. Udbudsmaterialet for mad til plejeboliger, dagcentre og 
Tranehaven fremlægges hermed til godkendelse. 

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2018 – dagsordenens punkt 21 – blev principper 
for udbud vedr. madservice til hjemmeboende samt levering af mad til plejeboliger og Tranehaven 
vedtaget. De 4 principper for udbuddet var:

1. Madservice til hjemmeboende samt mad til plejeboliger og Tranehaven leveres fortsat af en 
eller flere eksterne leverandører. Der kan indgås kontrakt/samarbejdsaftale med både private 
og offentlige leverandører, herunder §60-fællesskaber.

2. Hvis det frie leverandørvalg i forhold til madservice til hjemmeboende borgere ikke sikres af 
private leverandører, vil man sikre det via en offentlig leverandør eller fritvalgsbeviser.

3. At udbudsmaterialets leverandørkrav afspejler de krav, som findes i gældende 
kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser. 

4. At plejeboligerne og Tranehaven – modsat i dag, hvor alle madprodukter købes gennem en 
privat leverandør – anvender kommunens indkøbsaftale til indkøb af varer og ingredienser til 
tilberedning af øvrige måltider ud over hoved- og biret.

For at sikre større volumen på en kontrakt på madservice til hjemmeboende anbefales det, at 
udbud sker i samarbejde med flere kommuner.  Nærværende udbudsmateriale vedrører således 
alene mad til plejeboliger, dagcentre og Tranehaven. 

Det vil af udbudsbetingelserne fremgå, at såfremt Gentofte Kommune vurderer, at de tilbud 
kommunen modtager, er udtryk for manglende konkurrence, forbeholder kommunen sig ret til at 
annullere udbuddet og i stedet vælge en alternativ model for løsning af opgaven, herunder 
eventuelt at indgå i et kommunalt fællesskab. 

Det skal præciseres, at et kommunalt fællesskab ikke kan afgive tilbud, og at et bud fra et 
kommunale fællesskab ikke kan anvendes som en form for ’kontrolbud’, der kan anvendes som 
reference. 

I udbudsmaterialet lægges der op til, at der udarbejdes kontrakt, som løber fire år med option på 
forlængelse i op til yderligere 2 x 1 år. Kontrakten vil gælde fra den 1. april 2019, dvs. i direkte 
forlængelse af den nuværende kontrakts udløb.

De tilbud, der kommer ind vurderes efter følgende vægtede kriterier:
 Pris – 50%
 Kvalitet – 25%
 Service – 15% 
 Miljø – 5% 
 Innovation – 5% 

Pris vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers priser og disses kumulerede sum over hele 
kontraktperioden, mens de øvrige kriterier vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers 
besvarelse i tilbudslisten.

Udover disse kriterier indgår der i udbudsmaterialet en række krav til leverandøren, bl.a. de krav 
der følger af arbejdsklausulen og dialogklausulen samt andre krav vedrørende erfaring med 
levering af mad, antal ansatte og økonomi.

Af udbudsbetingelserne vil fremgå proces for stillingtagen til eventuel lærlingeklausul. 
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Udbudsmaterialet har været i høring i Seniorrådet den 1. maj 2018 og seniorrådet bemærkninger 
er vedlagt som bilag. 

Udbudstidsplan:
 Udbud offentliggøres juli 2018
 Tilbudsfrist primo september 2018
 Dialogfase, herunder stillingtagen til om der skal stilles krav om lærlinge september 

2018
 Eventuelt justeret tilbud, hvis krav om lærlinge oktober 2018
 Tilbudsvurdering oktober 2018
 Orientering af det politiske niveau om vinder af udbud november 2018
 Offentliggørelse af valg af leverandør november 2018

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udbud af mad til hjemmeboende søges gennemført som fælles udbud med andre 
kommuner. 

2. At udbudsmaterialet godkendes, således at udbudsprocessen kan sættes i gang i henhold til 
den justerede tidsplan.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Dato: 11-06-2018
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kravspecifikation (2319525 - EMN-2018-00141)
2. Tilbudsliste (2334288 - EMN-2018-00141)
3. Seniorrådets bemærkninger (2319526 - EMN-2018-00141)

8 (Åben) Reception i anledning af Det Danske Drengekors 75 års jubilæum og koncert på 
Gentofte Rådhus den 24. november 2018
 
Sags ID: EMN-2018-02442

Resumé
Det Danske drengekor har anmodet Gentofte Kommune om at være vært ved en reception efter 
korets 75 års jubilæumskoncert på rådhuset den 24. november 2018. 
HKH Prins Joachim er protektor for koret og det forventes at han overværer koncerten og 
efterfølgende deltager i receptionen. 
Det forventes at max. 50 personer deltager i receptionen. 
Udgifterne til arrangementet vil være 150 kr. pr. kuvert og dermed ved 50 personer 7.500 kr.   
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Baggrund
Der er tradition for, at kommunen er vært ved en reception eller lignende når lokale klubber fejrer 
runder mærkedage.  

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At anmodning om reception tiltrædes, og at der anvendes 7.500 kr. på arrangementet. Beløbet 
afholdes over kontoen ”Udgifter efter Økonomiudvalgets beslutning”. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

9 (Åben) Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2017
 
Sags ID: EMN-2018-02281

Resumé
Gentofte kommunes årsregnskab for 2017 blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 24. 
april 2017. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet at oversende regnskabet til revision.

Baggrund
Gentofte kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2017.

Revisionen har fremsendt følgende:

1. Den eksterne revisors erklæring (bilag 1)

2. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2017 (bilag 2) 

3. Bilag 2 – 3 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2017, redegørelse til 
ressortministerierne om revisionen af de sociale områder (bilag 3.).

4. Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for 
revisionsopgaven) (Bilag 4.).

Revisionsberetningen for kommunens regnskab for 2017 har ikke givet anledning til forbehold eller 
bemærkninger.

Det fremgår af revisionens erklæring og revisionsberetningen, at regnskabet i alle væsentlige 
henseender er rigtigt udarbejdet og i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners 
budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 
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I forhold til tidligere års bemærkninger på henholdsvis beskæftigelses- og børne- og 
familieområdet, tilkendegiver revisionen at sagsbehandlingen generelt er forbedret og man 
konstaterer et kvalitetsløft i sagsbehandlingen, samt at de tidligere givne anbefalinger er fulgt.
På områderne kontanthjælp og enkeltydelser er der i 2017 givet en række anbefalinger i forhold til 
sagsbehandlingen.

Revisionen konstaterer endvidere at kommunens IT-sikkerhed/kontroller er på et meget 
tilfredsstillende niveau, hvilket er det højeste på vurderingsskalaen. 

Revisionen tilkendegiver at der generelt administreres hensigtsmæssigt og betryggende, ligesom 
det er deres vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes 
bestemmelser og vejledninger.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At revisionsberetningerne for regnskab 2017 inkl. bilag 2 – 3 godkendes og at beretningen 
sendes til Ankestyrelsen.

2. At årsregnskabet for 2017 godkendes i sin helhed.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1  - Revisors erklæring (2334310 - EMN-2018-02281)
2. Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2017 (2333773 - EMN-2018-02281)
3. Bilag 2-3 til revisionsberetning (2333778 - EMN-2018-02281)
4. Bilag 4 - Revisionsberetning vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering 
(2333784 - EMN-2018-02281)

10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-00217

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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11 (Lukket) Ældreboliger

12 (Lukket) Retssag

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