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Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
1  Åbent         Lokalplan 336 for Ørnegården. Forslag 
 
017627-2011 
 
 
Resumé 
Der er udarbejdet lokalplanforslag, der omfatter en ny genbrugsstation og materialepladsen 
Ørnegårdsvej 17-19, der anvendes af Nordvand og Teknik og Miljø. Der skal tages stilling til om 
lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring. 

 
Baggrund 

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 5. maj 2011, pkt. 2, at der udarbejdes forslag 
til lokalplan 336 for den nye genbrugsstation.  

Efterfølgende har Nordvand A/S og Park og Vej meldt ud, at de nuværende lokaleforhold ønskes 
forbedret, hvilket forudsætter nyt byggeri i lokalplanpligtigt omfang. På den baggrund vedtog 
Byplanudvalget enstemmigt på sit møde den 9. juni 2011, pkt. 2, at lokalplanforslagets område 
udvides til at omfatte både genbrugsstation og materialeplads. I den forbindelse blev det også 
besluttet at afholde et forudgående borgermøde. 

Borgermødet blev afholdt torsdag den 10. november 2011, med ca. 15 fremmødte. 
  
Der er udarbejdet det foreliggende forslag til lokalplan 336 for Ørnegården. Lokalplanens formål er 
at fastlægge anvendelsen af området til offentlige formål, herunder genbrugsstation, administration 
samt lager og værkstedsfunktioner (herunder saltlager, mellemdeponi og fejeaffaldsplads) samt et 
formidlingscenter. Bebyggelsesprocenten er 60 og det maksimale antal etager er 3. 
  
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for område 5. D2.  
 
For den del af lokalplanforslaget der muliggør en genbrugsstation er der udarbejdet en 
miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering § 3, stk. 1, nr. 1. Miljøvurderingen omfatter trafik, støj og 
lugt fra haveaffald. De berørte myndigheder er hørt om denne afgrænsning, og der er ikke fremsat 
bemærkninger. Miljøvurderingen er udarbejdet af Cowi og indsættes som bilag i selve 
lokalplandokumentet. Den konkluderer, at trafikmængden vil forblive den samme og vil følge de 
samme strømme, som ved den gamle genbrugspladsen. Dette afspejles også i de beregnede 
støjværdier. 

  

 
Vurdering 

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget med den tilhørende miljøvurdering udsendes i offentlig 
høring.  

 
Indstilling 
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Det indstilles til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

1. at forslag til lokalplan 336 for Ørnegården vedtages og udsendes i offentlig høring. 

2. at Miljøvurderingen vedtages og udsendes i høring sammen med lokalplanforslaget. 

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 2. februar 2012 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 2. februar 2012. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Lokalplanforslag 336 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
2  Åbent         Lokalplan 345 for Enighedsvej 12. Forslag 
 
001125-2012 
 
 
Resumé 
En gruppe ejere af ejendommen Enighedsvej 12 har ansøgt om principiel tilladelse til at etablere 
12 altaner på ejendommens bevaringsværdige hovedbygning. 
  
Det er umiddelbart tilladt at etablere altaner, men Byplanudvalget har nedlagt et midlertidigt forbud, 
idet det vurderes, at altanerne vil forringe bygningens arkitektoniske kvalitet og facadernes 
originale udsende. 
  
Det midlertidige forbud skal følges op med en lokalplan. Der er derfor udarbejdet et 
lokalplanforslag, der fastslår bygningens bevaringsværdi og udelukker altaner. 
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Der skal tages stilling til om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring. 

  

 
Baggrund 
  
Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 3. marts 2011, pkt. 6, at nedlægge et § 14-
forbud mod etablering af altaner på den bevaringsværdige bygning på ejendommen matr.nr. 11 bp 
og 11 fc, Ordrup, Enighedsvej 12.  
  
Bygningen er opført i 1955 af arkitekten Niels Rohweder og er et godt eksempel på efterkrigstidens 
danske modernisme. Bygningen, der er et etagehus med lejligheder i 2 etager med dobbelthøje 
rum, har klare referencer til Lúnité d´habitation i Marseille tegnet af Le Corbusier i 1947. 
  
Efter nedlæggelse af et midlertidigt forbud er Kommunalbestyrelsen forpligtet til inden et år 
at offentliggøre et lokalplanforslag.  
  
Der er på den baggrund udarbejdet vedlagte lokalplanforslag, der har til formål at fastholde 
ejendommen Enighedsvej 12 som en etageejendom til helårsbeboelse, herunder at sikre den 
bevaringsværdige bygnings kvaliteter. Lokalplanen sikrer, at de originale facader af ejendommen 
Enighedsvej 12 bevares i sin originale udformning. Lokalplanens bestemmelser umuliggør 
opførelse af altaner samt facadeændringer, der forandrer bygningens udseende og ødelægger den 
arkitektoniske helhed.  
 
Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 3. B10 i Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune med 
boligområde som general anvendelse og etagebolig som specifik anvendelse. Den maksimale 
bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 60. Det maksimale antal etage er 5 og den 
maksimale bygningshøjde er 18 meter.  
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplanen.  
  
De miljømæssige konsekvenser af lokalplanen vil være status quo. Planforslaget er derfor ikke 
miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering. 
  
 
  
 
Vurdering 

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til  Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At forslag til Lokalplan 345 for Enighedsvej 12 udsendes i offentlig høring. 
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Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 2. februar 2012 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 2. februar 2012. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
Bilag 

 LP 345 for Enighedsvej 12 
 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
3  Åbent         Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier i 2012 
 
001730-2012 
 
 
Resumé 
På investeringsoversigten for 2012 er der afsat midler til etablering af nye cykelstier. Sagen 
forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges 
disse midler, jf. skema 4. 
 
Baggrund 
I 2004 blev der i Kommunalbestyrelsen vedtaget en målsætning om at udbygge cykelstinettet 
langs alle veje af vejklasse 2 (sekundære trafikveje) over en 10-årig periode, startende i 2005 – i 
alt 12,8 km nye cykelstier.  
 
Der er i perioden fra 2005-2011 etableret ca. 7,5 km nye cykelstier på delstrækninger på vejene 
Gyldenlundsvej, Klampenborgvej, L.E. Bruuns Vej, Rådhusvej, Fredensvej, Hyldegårdsvej og Hans 
Jensens Vej. Der resterer derfor lidt under halvdelen, dvs. ca. 5,3 km ny cykelsti, hvorefter der vil 
være cykelstier på alle kommunens veje af vejklasse 2.  
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Vurdering 
Teknik og Miljø anbefaler, at de afsatte midler til nye cykelstier i 2012 afsættes til færdiggørelse af 
cykelstierne på Adolphsvej (delstrækningen mellem Høeghsmindevej og Bernstorffsvej) – samt til 
færdiggørelse af cykelstierne på Eivindsvej (delstrækningen mellem Bernstorffsvej og Ingeborg-
vej). Både Adolphsvej og Eivindsvej er klassificeret som veje af vejklasse 2. Ved etablering af de to 
cykelstistrækninger opnås et sammenhængende cykelstinet på hele strækningen mellem H.A. 
Clausens Vej og Strandvejen via de eksisterende cykelstier på Adolphsvej, Eivindsvej og 
Maglemosevej. 
 
Desuden anbefales det, såfremt der er overskydende økonomiske midler, at etablere nye cykel-
stier i begge vejsider på den lille delstrækning af Søbredden mellem Brogårdsvej og Lyngbyvejen. 
Det anbefales kun at etablere nye cykelstier på den del af Søbredden, der er parallel med 
Brogårdsvej, idet denne er klassificeret som en vej af vejklasse 2, og ikke på den delstrækning, der 
er vinkelret på Brogårdsvej, idet denne delstrækning er klassificeret som en boligvej af vejklasse 4. 
 
De tre projekter giver en samlet cykelstistrækning på ca. 1.450 meter (begge vejsider), hvoraf 
Adolphsvej udgør ca. 400 meter, Eivindsvej ca. 840 meter og Søbredden ca. 210 meter. 
 
Teknik og Miljø vurderer, at den eksisterende vejbredde på Adolphsvej, Eivindsvej og Søbredden 
gør det muligt at anlægge traditionelle cykelstier (med kantsten både mellem fortov og cykelsti og 
mellem cykelsti og kørebane) på de tre veje. I forbindelse med projekteringen vil det dog blive 
undersøgt, om det vil være mere fordelagtigt at etablere delte stier (hvor fortov og cykelsti er i 
samme niveau og adskilt af tre rækker chaussésten) på en eller flere af vejene. 
 
Teknik og Miljø gør opmærksom på, at etableringen af nye cykelstier på både Adolphsvej, 
Eivindsvej og Søbredden vil medføre smallere fortovsbredder og en halvering af parkerings-
pladserne på de tre veje, idet kørebanearealet reduceres, og det ikke længere vil være muligt at 
parkere med et hjulpar delvist på fortovet pga. cykelstien.  
 
 
Anlæg af de nye cykelstier udføres som en del af en rammeaftale. 
 
I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med 
henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere og trafikanter, hvilket forventes 
bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, infotavler, informationsmateriale til omdeling mv. 
 
I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af 
denne anlægsbevilling. 
 
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og 
retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
1. At udvalget godkender de foreslåede cykelstistrækninger. 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til anlæg af nye cykelstier i 2012 med finansiel 
dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2012 til anlæg af nye 
cykelstier. 
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2012 kl. 17.00 

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

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Oversigtskort 
 Skema 4 

 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
4  Åbent         Anlægsbevilling til fortovsrenovering i 2012 
 
003063-2012 
 
 
Resumé 
På investeringsoversigten for 2012 er der afsat midler til renovering af ca. 1,9 km fortove i 2012. 
Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der 
anlægsbevilges disse midler, jf. skema 4. 
 
Baggrund 
I 2004 blev der i Kommunalbestyrelsen vedtaget en målsætning om at renovere de ca. 249 km 
fortove, hvor DONG Energy har kabellagt elforsyningen i perioden 2005-2011, samt yderligere ca. 
281 km fortove bestående af modsatte vejsider, hvor der enten ikke står vejbelysning, eller hvor 
elforsyningen er kabellagt før 2001. Dette giver I alt ca. 530 km fortove i kommunen. Målsætningen 



  Side 9 af 9 
 

var at renovere de 249 km fortove over 10 år, og de 281 km fortove over 20 år, begge startende i 
2005. 
 
I perioden 2005-2011 er der renoveret ca. 30 km fortove efter DONG Energys kabellægning og ca. 
29 km fortove i modsatte vejsider, i alt ca. 59 km ud af 530 km fortove, svarende til ca. 11 %.  
 
 
Renoveringsarbejderne er koordineret med øvrige infrastrukturprojekter samt med Nordvand A/S 
og andre ledningsejere.  
 
Fortovsrenoveringsprojektet blev i 2010 udbudt til 5 indbudte entreprenørselskaber som et 
entreprenør-rammeudbud gældende i 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 1 år. 
Entreprenøren har således også kontrakt i 2012. 
 
Vurdering 
Teknik og Miljø prioriterer strækninger, hvor fortovet er i dårlig stand, og der er lav lysning på 
kantstenen, hvilket giver problemer i forhold til trafiksikkerheden, vejafvandingen og dermed risiko 
for oversvømmelser i private haver. Strækninger, hvor kørebanen trænger til renovering og fortovet 
i modsatte vejside tidligere er renoveret prioriteres desuden højt. 
 
Teknik og Miljø anbefaler i alt 5 strækninger, som alle har fået foretaget renovering af fortovet i den 
ene vejside i løbet af 2006.  
 
Alle fortovsstrækninger er beliggende i hhv. Dyssegård og Hellerup lokalområde og omfatter: 
 

-  Almindingen N (nord for Dyssegårdsvej), vestlige vejside 
-  Frændevej, sydlige vejside 
-  Hjemmevej, sydlige vejside 
-  Røntoftevej, nordlige vejside 
-  og eventuelt Dyssebakken, sydlige vejside 

 
I alt ca. 2,4 km fortove jf. vedlagte kortbilag.  
 
I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med 
henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske 
gennem kommunens hjemmeside, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v. 
 
I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af 
denne anlægsbevilling. 
 
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og 
retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3. 

 
 
 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
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1. At udvalget godkender de foreslåede fortovsstrækninger.  
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til fortovsrenovering i 2012 med finansiel dækning 
over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2012 til renovering af fortove. 
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2012 kl. 17.00 

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

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Oversigtskort 
 Skema 4 

 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
5  Åbent         Anlægsbevilling til anlægsarbejder i Nymosen i 2012 
 
000664-2012 
 
 
Resumé 
På investeringsoversigten for 2012 er der afsat midler til renoverings- og anlægsarbejder i 
Nymosen. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om 
anlægsbevilling af disse midler, jf. skema 3. 
 
Teknik og Miljø foreslår, at der på baggrund af den nye udviklingsplan for Nymosen (jfr. det forrige 
pkt. på dagsordenen) foretages fornyelse af stier og gangbroer for at forbedre og sikre 
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tilgængeligheden. Desuden foreslås omfattende nyplantninger og inventarrenovering for at 
genoprette og styrke mosens rekreative, naturmæssige og æstetiske kvaliteter.  
 
Baggrund 
Teknik og Miljø værner om de rekreative, naturmæssige og æstetiske værdier i de grønne 
områder, hvorved Gentofte Kommune kan leve op til de vedtagne målsætninger i Grøn 
Strukturplan. 
 
Det er derfor nødvendigt, at der løbende foretages fornyelse / renovering af grønne områder til 
glæde og inspiration for kommunens borgere. Hermed opretholdes kvaliteten og tilgængeligheden i 
de grønne områder. Årsager til renoveringsbehov kan være nedslidning samt udlevelse af hele 
bevoksninger eller et enkelt grønt element. Nedslidning har typisk konsekvenser for såvel de 
rekreative muligheder som sikkerhed og tilgængelighed i et grønt område.  
 
Den nye udviklingsplan for Nymosen beskriver, hvorledes Nymosen er et centralt og enestående 
naturområde i Vangede. Den bruges intensivt af borgerne i området til leg, gåture, naturoplevelser 
og motion. Mosen er præget af en noget fragmenteret bevoksning og mangler generelt en mere 
samlet karakter. Stierne er nedslidte og ofte vandlidende flere steder, lige som gangbroen langs 
søens sydøstlige side er udlevet og har sat sig. Derfor må broen i perioder med høj vandstand i 
Nymosen afspærres helt af sikkerhedsmæssige grunde. Tilgængeligheden i naturområdet er 
dermed stærkt forringet. 
I Nymosen er bevoksningerne usammenhængende og en del af Nymosen rummer bl.a. en sø med 
øer med naturskov, som ikke er tilgængelige for mennesker, og hvor dyrelivet kan være i fred. 
Desuden er der en del mindre skovbevoksninger og lysninger samt et stisystem, der fører den 
besøgende rundt i mosen. I den sydvestlige del ligger GVI’s boldanlæg, omkranset af en smal 
strimmel af naturområdet. 
 
Vurdering 
Der er udarbejdet en ny udviklingsplan for Nymosen, som danner grundlag for renoverings- og 
anlægsarbejderne i mosen. Se det forrige pkt. på dagsordenen. 
 
Der har i efteråret 2011 været afholdt to borgermøder vedr. Nymosens udvikling, hvor borgerne er 
kommet med mange input, bl.a. ønsker om forbedret tilgængelighed i mosen og bedre adgang til 
vandet og naturværdierne. Bl.a. på baggrund af borgernes ønsker foreslår Teknik og Miljø, at der 
foretages renovering af stier, gangbro og kantsikring, så den gåendes oplevelse af vandspejlet 
forstærkes og så tilgængeligheden forbedres. Desuden foreslås forskønnelse af indgangspartierne 
samt nye skovplantninger, der sammenkæder de i dag meget spredte bevoksninger, så mosens 
helhedskarakter som et unikt naturområde i byen styrkes. 
 
Desuden foreslås den eksisterende rørskov udvidet til også at omfatte den ene ø, så 
udbredelsesmulighederne for sjældne og fredede plantearter som f.eks. orkidéer forbedres. 
Samtidig vil levestederne for småfugle dermed blive udvidet, så fuglelivet i Nymosen igen kan blive 
varieret og spændende at udforske.   
 
Endelig foreslås der indrettet motionsstier og fornyet inventar, idet der dermed sættes fokus på at 
udvikle og forbedre borgernes muligheder for motion og rekreation i hverdagen. 
 
I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af 
denne anlægsbevilling. 
 
Der vedlægges bilag med fotos fra Nymosen i den nuværende tilstand. 
 
Indstilling 
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Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget: 
 
1.  At projektet om fornyelse af Nymosen godkendes.  
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
2. At der anlægsbevilges midler jf. skema 3 til renovering og plantning i Nymosen, med finansiel 
dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2012 til parker og grønne 
områder.    
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2012 kl. 17.00 

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

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Notat med fotos 
 Skema 3 

 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
6  Åbent         Anlægsbevilling til Handleplan for Bæredygtig Udvikling 2012 
 
058060-2011 
 
 
Resumé 
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Med henvisning til Handleplan for bæredygtig udvikling i Gentofte Kommune 2012, som er til 
behandling under foregående punkt på dette møde, ansøges hermed om frigivelse af den 
i budgettet for 2012 afsatte anlægsbevilling på 1 mio. kr. til intensivering af borger- 
og virksomhedsrettede aktiviter vedr. klima og bæredygtighed jf. de foreslåede aktiviteter.  

 
Baggrund 

På mødet den 14. december 2011, pkt. 7 vedtog kommunalbestyrelsen enstemmigt "Strategi for 
en bæredygtigudvikling 2012-2015", og i budgettet for 2012 er der afsat 2 mio. kr. over de 
efterfølgende 2 år til en øget indsats vedr. borger- og virksomhedsrettede aktiviteter vedr. klima- og 
bæredygtighed. 

Der fremlægges hermed ansøgning om frigivelse af midlerne fra anlægsbudgettet for 2012. De 
enkelte delprojekter beskrives kortfattet i det følgende, en mere detaljeret beskrivelse af 
projekterne fremgår af Handleplan for bæredygtig udvikling 2012, som er til behandling under det 
foregående punkt på dette møde. 

 
Vurdering 

Følgende handlinger vil blive gennemført inden for den ansøgte anlægsbevilling i 2012: 

Intensivering af indsatsen via klimaambassadører: 
Det borgerrettede klimaambassadørprojekt blev opstartet i Vangede i 2011 i samarbejde med 
lokale frivillige grupper. I 2012 vil fokus være på at sikre forankringen af projektet blandt de aktive 
frivillige grupper i Vangede og skabe størst muligt succes forud for den videre udrulning i resten af 
kommunen.   
Parallelt med dette borgerettede tiltag køres et internt klimaambassadørprojekt på 16 skoler og 
institutioner fordelt ud over hele kommunen. Projektet intensiveres i 
2012 gennem undervisningsmaterialer, visuelle flytbare måleenheder for forbrug af el, vand og 
varme, inspirationsarrangementer og netværksdannelse. 

De to klimaambassadørprojekter sammentænkes i videst muligt omfang. 

Anvendelse af sociale medier: 
Både ift. det interne og det eksterne klimaambassadørprojekt vil apps til mobiltelefon og andre 
sociale medier blive bragt i anvendelse.  

Energirådgivning til borgerne: 
I 2012 implementeres energiberegningsværktøjet ”Husets web” via Genvej. Husets web er en 
netbaseret energiberegner, der hjælper husejeren med at finde rentable energibesparende 
foranstaltninger i boligen.  

Puljejagt: 
Der findes en lang række puljer og fonde i EU og DK, som understøtter initiativer og projekter vedr. 
klima og bæredygtighed. Gennem netværk og offentlig-private samarbejder vil muligheder for at 
skaffe medfinansiering til de øvrige indsatser blive undersøgt.   

Grøn transport: 
Gentofte Kommune vil reducere miljø- og klimabelastningen fra transporten i kommunen, både hos 
borgere og erhvervsliv og ved intern driftskørsel i kommunen som virksomhed.  I 2012 styrkes 
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indsatsen på dette område ved at udbrede kendskabet til og brugen af elbiler gennem projektet 
”test en elbil”, samt ved en særlig målrettet indsats for at fremme cyklisme gennem kampagner 
rettet både mod institutioner, skoler og arbejdspladser.  
Desuden vil mulighederne for at reducere miljøbelastningen fra kommunens egen kørsel blive 
undersøgt, herunder om kørslen delvist kan erstattes af mere bæredygtig transport som cykler, 
elcykler og offentlig transport, og mulighederne for anvendelse af alternative brændstofformer i 
køretøjer - f.eks. el, biodiesel og brint - vil blive belyst. 

Håndtering af regnvand: 
Indsatsen vil i 2012 være fokuseret på at få information omkring spildevandsplanens mål om 
frakobling af 200 boligenheder om året direkte ud til grundejer-, bolig- og haveforeninger gennem 
oplæg om håndtering af regnvand på foreningsmøder. Samtidig skal den generelle formidling af 
lokal håndtering af regnvand intensiveres gennem artikler om den gode historie i GLN og 
Villabyerne samt ved udarbejdelse af informationsmateriale og målrettet anvendelse heraf. 
Der laves en ”vandreudstilling” om håndtering af regnvand på egen grund, som skiftevis skal 
placeres på f.eks. Rådhuset, bibliotekerne samt anvendes ved Gentoftenatten, Kulturdagene mv. 
Udstillingen vil om muligt blive etableret i et tværkomunalt samarbejde.  

Grøn byggevejledning til borgere og virksomheder: 
Kommunens grønne bygherrevejledning er ved at være revideret. Med inspiration herfra, 
udarbejdes ligeledes en vejledning om grønt byggeri målrettet borgere og erhvervsliv.  

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1) At der anlægsbevilges 1 mio. kr. til gennemførelse af de foreslåede aktiviteter i 2012 med 
finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til Handleplan for bæredygtighedsaktiviteter i 
Gentofte Kommune 2012. 

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
7  Åbent         Anlægsbevilling Utterslevstien, etablering af bro over 
Søborghusrenden 
 
040043-2011 
 
 
Resumé 
Københavns Kommune har fremlagt forslag til etablering af en præfabrikeret stibro, som placeres 
over Søborghusrenden med Københavns Kommune på den ene side og Gentofte Kommune på 
den anden side syd for Ellemosevej nr. 1. Projektet er optaget som nr. 6 på Trafik- og 
Miljøhandleplanen 2011. 
 
Der skal etableres en brounderstøtning på Gentoftesiden, samt ca. 10 m asfalteret sti. 
 
Stiforbindelsen er en del af den grønne cykelrute, Utterslevruten. 
  
Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på bevilling af midler til udførelse af 
understøtning af stibro, og asfalteret sti mv. på Gentoftesiden, jf. skema 3.  
 
Baggrund 
De grønne cykelruter omkring København er et sammenhængende net af cykel- og gangstier, der 
på lange strækninger løber gennem åbne, rekreative områder, fx parker og havnefronter. Ruterne 
går uden om de trafikerede veje, som nemt og trygt kan krydses undervejs, fx via stibro eller særlig 
signalregulering.  
 
Der er planlagt i alt 22 grønne cykelruter på tilsammen ca. 110 km. De første ca. 40 km er allerede 
anlagt, resten følger de kommende år. Ruterne bliver skiltet med standere, der både viser vej og 
angiver distancer.  
 
De grønne cykelruter er til rekreation, cykelmotion, løb, gåture, skateboard og anden leg på hjul. 
Samtidig er de et tilbud til alle, der cykler til arbejde og uddannelsessted om at lægge hele eller 
dele af den daglige cykeltur gennem rolige, grønne omgivelser uden busser og biler omkring sig. 
 
Nettet af grønne cykelruter bliver udbygget i den takt, politikerne bevilger penge til det. 
Rækkefølgen for, hvilke ruter der skal anlægges først, er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i 
Københavns Kommune i 2006. 
 
Cyklister holder sig sjældent inden for kommunens, regionens og landets grænser. Derfor er 
arbejdet med de grønne cykelruter koordineret med Den Grønne Sti i nabokommunen 
Frederiksberg og med de grønne hovedstier i Region Hovedstaden.  
 
Utterslevruten (den grønne cykelrute) forløber fra øst til vest fra Ryparken og Emdrup til 
Søborg og Husum-området. Ved Lundedalsvej bliver cykelruten afskåret fra den 
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resterende cykelrute af Søborghusrenden. Københavns og Gentofte kommuner foreslår at fjerne 
denne barriere ved at etablere en cykel-/gangbro samt resterende cykelsti på stedet. Projektet 
fremgår af Trafik- og Miljøhandleplanen 2011, pkt. 6. 
 
Projektet omhandler forslag til udformningen af ca. 50 m cykelsti i Københavns Kommune samt 
etablering af understøtning til en præfabrikeret stibro, som skal være en del af den planlagte 
grønne cykelrute, Utterslevruten. I Gentofte Kommune etableres ca. 10 m asfalteret sti. 
 
Der skal i alt anlægges ca. 50 m cykelsti (ca. 40 m i Københavns Kommune og ca. 10 m i 
Gentofte Kommune) og bygges en understøtning til en præfabrikeret bro på 7,5 m, som 
Københavns Kommune allerede har til opbevaring. 
 
Arbejdet forventes iværksat i marts – april måned 2012. 
 
Der skal søges dispensation for beskyttelseslinje § 65 stk. 2, i Naturbeskyttelsesloven. Denne 
dispensation behandles særskilt i begge kommuner. I Gentofte Kommune forventes 
dispensationen behandlet i Byplanudvalget den 2. februar 2012.  
 
Vurdering 
Teknik og Miljø vurderer, at den foreslåede bro over Søborghusrenden vil åbne op for et større 
sammenhængende cykelrutenet i eget tracé og på tværs af kommunegrænsen. 
 
Det er endvidere hensigtsmæssigt, at Gentofte Kommune ikke medvirker til finansiering af selve 
broen, da Københavns Kommune har denne til disposition i forvejen. 
 
Det forudsættes, at der gives dispensation for beskyttelseslinje § 65 stk. 2, i 
Naturbeskyttelsesloven, ved en behandling i Byplanudvalget den 2. februar 2012.  
 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges midler jf. skema 3 til etablering af brounderstøtning samt ca. 10 m asfalteret 
sti i forbindelse med Utterslevstien og broen over Søborghusrenden med finansiel dækning over 
det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafikhandleplanen i 2012 - under 
forudsætning af, at der dispenseres for beskyttelseslinje § 65 stk. 2, i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2012 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbetyrelsen. 

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 



  Side 17 af 17 
 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Oversigtskort 
 Detailkort 
 Skema 3 

 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
8  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Kunstgræsbane 
HIK/Maglegårdsskolen samt belysningsanlæg 
 
004875-2012 
 
 
Resumé 
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Kunstgræsbane 
HIK/Maglegårdsskolen samt belysningsanlæg. 

 
Baggrund 
Kunstgræsbanen samt belysningsanlæget er etableret i perioden 2008-2011. Anlægsprojektet 
omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.  
 
Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 7.375.000 kr. og en indtægtsbevilling på 
1,0 mio. kr. fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond. Der aflægges hermed 
regnskab for bevillingen. 
 
For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4 der er vedlagt.  
 
Vurdering 
Regnskabet for Kunstgræsbane HIK/Maglegårdsskolen samt belysningsanlæg ser ud som følger: 

 

Anlægsbevilling 7.375.000 kr. 

Udgifter  7.133.670 kr. 

Mindreudgifter         241.330 kr. 

 

Regnskabet er underskrevet den 4. januar 2012. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke 
overholdt.  
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Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der 
konkluderer: ”Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de 
afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i 
overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring”. 
Revisionspåtegning er vedlagt som bilag. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1.  At anlægsregnskabet for Kunstgræsbane HIK/Maglegårdsskolen samt belysningsanlæg 
godkendes. 

2.  At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning. 

3.  At mindreforbruget på 241.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.  

 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 8. februar 2012 kl. 17.00 

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Logbog 
 Skema 2 
 Skema 4 
 Revisorerklæring 

 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
9  Åbent         Virtuel genoptræning 
 
005985-2012 



  Side 19 af 19 
 

 
 
Resumé 
Social & Sundhed har siden sommeren 2009 arbejdet med velfærdsteknologi på ældreområdet 
bredt set, herunder også træningsområdet. Som led i dette arbejde har Social & Sundhed 
identificeret en moden og relevant velfærdsteknologi, der kan anvendes som led i genoptræningen 
af brugere på Tranehaven. Teknologien kan både anvendes på træningscentret og i borgernes 
eget hjem. Teknologien leveres af to private virksomheder i en partnerskabskonstruktion i form af 
et projektforløb. Der søges om anlægsbevilling på kr. 540.000 fra puljen til velfærdsteknologi til 
gennemførelse af projektet. 
 
Baggrund 
Som led i arbejdet med velfærdsteknologi har Social & Sundhed arbejdet med et projekt, der 
fokuserer på at understøtte træningsopgaven med velfærdsteknologier, der sætter brugerne i 
stand til at varetage en del af træningen på egen hånd, og gør træningen mere fleksibel.  
Baggrunden for at sætte fokus på netop træningsområdet er, at der er tale om et område i vækst. 
Dette skyldes blandt andet kommunalreformen, der har skabt et øget fokus på behovet for 
genoptræning af patienter, der udskrives efter blandt andet operation. Eksempelvis har der været 
en betydelig vækst i patienter der udskrives med et lægeligt visiteret genoptræningsbehov efter 
endt hospitalsbehandling. Det er derfor relevant at arbejde med velfærdsteknologier, der kan 
bidrage til, at træningsydelserne i fremtiden kan leveres med et lavere ressourceforbrug.  
 
Social & Sundhed har i efteråret 2011 foretaget en grundig afdækning af markedet for at 
identificere relevante partnere og teknologier, der kan realisere de to spor ovenfor.  
Som led i denne afdækning har Social & Sundhed været i dialog med Welfare Denmark, der er et 
partnerskab bestående af blandt andet private og offentlige virksomheder. 
 
Konkret er der tale om et projekt, hvor Microsofts Kinect teknologi sammen med en fladskærm og 
software der indeholder fysioterapeutisk korrekte træningsøvelser anvendes i træningssituationen 
til interaktiv selvtræning (Kinect er den teknologi der anvendes i Microsofts X-Box). Kinect-
teknologien fungerer som den kendte Wii, men uden håndholdte controllere. Det betyder, at 
brugeren bevæger sig frit foran teknologien, der opfanger brugerens bevægelser. Dette anvender 
Microsoft til interaktive spil mens det i Welfare Denmarks setup anvendes til at understøtte en 
interaktiv genoptræningssituation, hvor brugerens bevægelser aflæses af kinect teknologien og 
vises på den skærm, brugeren står overfor og træner. Brugeren får via kinect teknologien og 
skærmen direkte feedback på om øvelserne foretages korrekt. 
 
Målet er, at Virtuel Genoptræning med de pågældende funktionsøvelsesmoduler kan indgå i og 
understøtte Gentofte kommunes genoptræningsydelser. Det er desuden målet at indhente 
konkrete erfaringer med anvendelse af virtuel træning for borgere med henblik på at understøtte 
egen mestring. Desuden indgår der et element af uddannelse og kompetenceudviklingsaktiviteter 
for de medarbejdere, der skal instruere brugeren i at anvende teknologien. Træningsøvelserne 
skal således udvikles i projektet i samarbejde mellem fagfolk og teknikere, og det skal derfor i 
projektforløbet afprøves og afklares præcist i, hvilket omfang og udstrækning den virtuelle 
genoptræningsløsning gør brugeren i stand til at træne på egen hånd vha. teknologien. 
 
Det vederlag hver kommune skal betale for at indgå i projektet som dækker opgaver i forbindelse 
med analyser, specifikationer, design og udvikling af træningsøvelserne og licenser er aftalt til kr. 
285.000 ex. moms. Dette rammebudget kan ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale 
mellem parterne. Aftalen indgås konkret med de to virksomheder Idisplay og Virtuel Lab der 
leverer selve projektforløbet og den tekniske løsning. Ud over vederlaget på kr. 285.000 er der 
udgifter til hardware på kr. 100.000, uforudsete udgifter på kr. 50.000 og projektledelse på kr. 
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104.000. Den samlede projektøkonomi beløber sig således til ca. kr. 540.000 for den 2-årige 
periode. 

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at projektet kan bidrage med en direkte anvendelig 
velfærdsteknologisk løsning, der forventeligt vil bidrage til at træningsydelser kan leveres mere 
fleksibelt med samme eller bedre kvalitet og med lavere ressourceforbrug. Det er samtidig 
vurderingen, at Welfare Denmark er en professionel partner, der leverer en sammenhængende 
forretningsmodel for den virtuelle genoptræningsløsning, og det er vurderingen, at de anvendte 
teknologier er fuldt ud anvendelsesklar og meget relevante til formålet. Det er desuden 
vurderingen, at projektet inden for en rimelig økonomisk ramme vil give konkrete erfaringer med 
implementering og anvendelse af velfærdsteknologi i opgaveløsningen på sundhedsområdet. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller  
 
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
1. At der af Økonomiudvalgets afsatte rådighedsbeløb til velfærdsteknologi på 10 mio. kr. på 
investeringsoversigten for 2012 overføres 540.000 kr. til Socialudvalget, 
 
2. At der til projektet om virtuel genoptræning gives anlægsbevilling på kr. 540.000 med finansiel 
dækning over det overførte rådighedsbeløb jfr. pkt. 1, 
 
3. At Social & Sundhed bemyndiges til at indgå kontrakt med Idisplay og Virtuel Lab om deltagelse 
i projektet om virtuel genoptræning. 
 
Tidligere beslutninger 

Socialudvalget den 9. februar 2012 kl. 17.15 

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Virtuel genoptræning 
 



  Side 21 af 21 
 

 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
10  Åbent         Bredde- og idrætspolitik 2012 
 
004649-2012 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid præsenterer en plan for indsatser under bredde- og idrætspolitik for 2012. 
Midlerne til denne søges bevilliget.  
 
Baggrund 
Evalueringen af breddeidrætskommuneprojektet foreligger og på baggrund af erfaringerne fra de 
10 projekter, har Børn, Unge og Fritid en plan for hvilke projekter, der med fordel kan foresættes 
og videreudvikles i 2012, se vedlagte bilag.  
Evalueringen viser stor tilslutning og opbakning til breddeprojekterne fra kommunens borgere, 
institutioner og foreninger, og fra alle parter er der et stort ønske om, at fortsætte og videreudvikle 
på flere af projekterne. Eksempelvis kan nævnes, at hovedparten af de foreninger der har været 
arrangør af en ”kom og vær med aktivitet,” ønsker at gentage succesen i 2012 og der er også 
henvendelser fra nye foreninger, som ønsker at etablere en ”kom og vær med aktivitet”.   
 
Endvidere viser det vedlagte bilag også, hvordan de øvrige bevilligede midler fordeler sig på 
idrætsaktiviteter og -projekter.  
 
Det er hensigtsmæssigt fortsat at afsætte midler til foreningsudvikling af kommunens 
spejdergrupper og idrætsforeninger. Idrættens Analyseinstitut har i samarbejde med Syddansk 
Universitet netop udgivet en større undersøgelse omkring frivillighed i foreninger. En af rapportens 
hovedresultater viser, at kun 8,5 % af de undersøgte foreninger har en strategi for, hvordan 
foreningen skal rekruttere og fastholde frivillige trænere og ledere.  
 
Der skal i 2012 udarbejdes nye mål og indsatser til kommunens idræts- og bevægelsespolitik og 
der er stadig enkelte indsatser for den indeværende periode, som skal prioriteres. Indenfor søjlen 
”idræt, bevægelse og motion for særlige målgrupper” skal der bl.a. arbejdes på at skabe øget 
mulighed for begynderidræt for alle i alle aldre.  
 
Flere af kommunens spejdergrupper ønsker istandsættelse og forbedringer af deres hytter og 
derfor er der afsat midler til en ”spejderrumspulje” i lighed med klubrumspuljen, som grupperne kan 
ansøge. 
 
Endelig er der afsat midler til at kunne ”gribe den gode idé”. På 
breddeidrætskommunekonferencen, som Gentofte er vært for, præsenterer de øvrige 
breddekommuner deres projekter og måske er der her et rigtigt godt projekt, som vil være relevant 
at få afprøvet i Gentofte kommune.  
 
Bredde- og idrætspolitikken dækker indsatser i forhold til idræts- og bevægelsespolitikken samt en 
særlig indsats i forhold til breddeidrætstiltag. Puljens størrelse er i 2012 på 2.523.000 kr.  
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer at den vedlagte prioriteringer af indsatser for bredde- og idrætspolitik 
2012, understøtter de igangsatte initiativer og udviklingen på området. 
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Der har i de sidste to år været fokus på breddeidrætten i kommunen og rigtig mange spændende 
tiltag har set dagens lys til fordel for borgere, institutioner og foreninger i kommunen. Tiltag, som er 
vigtige at videreføre og videreudvikle, så Gentofte Kommune også fremadrettet udmærker sig ved 
alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud.  
 
Idrættens Analyseinstituts rapport viser vigtigheden af konstant at understøtte foreningernes 
arbejde i, at rekruttere og fastholde frivillige træner og ledere. Rapporten peger også på 
relevansen af, at kommunerne ”gør det nemt” at være forening i den pågældende kommune. 
 
Børn, Unge og Fritid ønsker, at inddrage borgere og foreninger i arbejdet med at udarbejde nye 
mål- og indsatser til idræts- og bevægelsespolitikken og vurderer, at det er hensigtsmæssigt at få 
en ekstern konsulent til at facilitere denne proces.   
 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at der med fordel kan oprettes en ”spejderrumspulje” som 
spejdergrupperne kan ansøge, da flere af spejdernes hytter er i meget dårlig stand.  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Kultur og Fritidsudvalget: 
  
1. At de præsenterede indsatser under bredde- og idrætspolitik vedtages.  
  
Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
2. At der til gennemførelse af tiltag under bredde- og idrætspolitikken anlægsbevilliges 2.523.000 
kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til bredde- og idrætspolitikken jf. 
investeringsoversigten.  
 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 8. februar 2012 kl. 17.00 

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

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
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Bilag 

 Bredde- og Idrætspolitikpuljen 2012 
 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
11  Åbent         Måltal til Beskæftigelsesplan 2012 
 
051326-2010 
 
 
Resumé 

Jobcenter Gentofte udarbejder hvert år en strategiplan for årets samlede beskæftigelsesindsats. 
Planen er tidligere godkendt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, men uden måltal. På 
baggrund af den seneste prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt de 
lokale beskæftigelsesforhold i Gentofte fremlægges Jobcenter Gentoftes forslag til måltal nu til 
godkendelse. 

 
Baggrund 
 

Social & Sundhed fremlægger hvert år inden 15. oktober en beskæftigelsesplan, der indeholder 
jobcentrets strategi og indsatsområder for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen tager 
afsæt i det seneste års udvikling og i de officielle prognoser, der fremlægges om udviklingen på 
området.  

Da Beskæftigelsesplan 2012 blev fremlagt i september 2011 indstillede Social & Sundhed, at 
måltallene først blev indføjet efter en ny prognose på beskæftigelsesområdet, der forventedes 
januar 2012. Baggrunden var, at de daværende prognoser afveg væsentligt fra den udvikling, som 
kunne konstateres i Gentofte. Indstillingen blev enstemmigt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 
29. september 2011, pkt. nr. 13.  

På baggrund af den nye prognose fra januar 2012 har Jobcenter Gentofte udarbejdet forslag til 
måltal for 2012. Måltallene er baseret dels på baggrund af den nye prognose, dels på baggrund af 
det seneste års beskæftigelsesudvikling i Gentofte. Måltallene er samtidig justeret i forhold til 
Gentoftes beskæftigelsesstruktur og ledighedssammensætning. 

Jobcenter Gentoftes forslag til måltal for 2012 er som følger: 

Beskæftigelsesmål 

1.  Antallet af personer i arbejdskraftreserven skal begrænses til 944 personer i december 
2012, svarende til en stigning på 9,1 pct. i perioden fra december 2010 til december 2012. 

2.  Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og 
førtidspension) skal begrænses til 138 personer i 2012, svarende til et fald på 15,3 pct. fra 
december 2010 til december 2012 
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3.  Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 570 personer i 
december 2012, svarende til en stigning på 9,4 pct. fra december 2010 til december 2012  

4.  Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal 
begrænses til 493 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, 
svarende til en stigning på 5,6 pct. fra december 2010 til december 2012  

 

Den virksomhedsrettede indsats 

5.  Antallet af virksomhedsrettede tilbud skal øges med 10 pct. i 2012 fra 615 
virksomhedsrettede tilbud i 2011 til 677 virksomhedsrettede tilbud i 2012 

6.  Antallet af annoncerede job i Jobnet skal øges med 25 pct. fra 130 job i december 2010 til 
162 job i december 2012 

 
Vurdering 

Måltallene for 2012 er udtryk for en balanceret afvejning mellem prognosen på den ene side og 
Gentoftes specifikke forhold og udvikling på den anden side. Det er Social & Sundheds vurdering, 
at de fremlagte måltal er realistiske og ambitiøse. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen: 
 
At de fremlagte måltal, jf. pkt. 1-6, godkendes. 

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
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Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
12  Åbent         Copenhagen International School - fremtidig anvendelse. 
 
005238-2012 
 
 
Resumé 

Copenhagen International School anmoder om ændring af plangrundlaget for Hellerupvej 22-26. 
Byplanudvalget og Økonomiudvalget skal drøfte ejendommens fremtidige anvendelsesmuligheder.  

 
Baggrund 

Økonomiudvalgets blev på mødet den 14. december 2011 orienteret om, at Copenhagen 
International School (CIS) har rettet henvendelse til kommunen med oplysning om, at CIS agter at 
flytte til Nordhavn og ønsker at få ændret anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen for 
ejendommen Hellerupvej 22-26. Det blev på mødet oplyst, at der forelægges en sag i 
Byplanudvalget. 

CIS oplyser, at det nuværende plangrundlag ønskes suppleret med mulighed for bolig- og 
erhvervsformål. 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 299, der blev vedtaget i 2008. I forbindelse med vedtagelsen 
af lokalplanen, blev der også vedtaget et tillæg til den dagældende Kommuneplan 2005, der øgede 
bebyggelsesprocenten fra 80 til 90. Tillægget er siden indarbejdet i Kommuneplan 2009. 

Ejendommen må i henhold til lokalplanen kun anvendes til offentlige formål, 
uddannelsesinstitutioner. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af tilbygninger på i alt ca. 2.400 
m² samt anlæggelse af nye friarealer, boldbaner, legepladser og parkeringspladser. 
Byggemulighederne i Lokalplan 299 er ikke udnyttet. 

 
Vurdering 

Anvendelse af ejendommen Hellerupvej 22 -26 til andet end uddannelsesinstitutioner vil 
forudsætte vedtagelse af ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget og Økonomiudvalget: 

At det drøftes, hvorvidt plangrundlaget skal ændres således, at Hellerupvej 22-26 udover offentlige 
formål også kan anvendes til bolig- og erhvervsformål. 

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2012. 
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Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 20. februar 2012 kl. 16.59 

Byplanudvalget møde den 20. februar 2012. 
 
Vedtaget at fastholde det gældende plangrundlag med offentligt formål, 
uddannelsesinstitutioner. 

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Vedtaget at fastholde det gældende plangrundlag med offentligt formål, 
uddannelsesinstitutioner. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
13  Åbent         Frikommuneforsøg - status februar 2012 
 
007555-2011 
 
 
Resumé 
Økonomiudvalget blev den 23. januar 2012 orienteret om status på frikommuneforsøget. Venstre 
fremsatte i forbindelse hermed ønske om, at sagen blev forelagt Kommunalbestyrelsen i februar 
2012. Hermed foreligger status til orientering. 

 
Baggrund 
I juni 2011 sendte Gentofte og Gladsaxe kommuner de endelige ansøgninger om 
frikommuneforsøg til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ansøgningerne var drøftet i 
Økonomiudvalget den 14. juni 2011 pkt. 9 og vedtaget i Kommunalbestyrelsen på mødet den 20. 
juni 2011 pkt. 10 (vedtaget med 15 stemmer for (C, A og F) og 3 stemmer i mod (V og B)). 
Ansøgningerne fordeler sig i tre spor 1) Et ungespor, 2) Et psykiatrispor, 3) Et administrations- og 
regelforenklingsspor. 
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På grund af Folketingsvalget blev ministeriernes behandlinger af ansøgningerne sat i bero. Den 
nye regering har genoptaget arbejdet med Frikommuneforsøget. Godkendelsesprocessen er i 
gang i de berørte fagministerier med Økonomi- og Indenrigsministeriet som tovholder. 
Ministerierne giver hurtigst muligt tilsagn om, hvilke forsøg, der umiddelbart kan iværksættes og 
hvilke, der administrativt kan godkendes. De resterende forsøg skal indgå i en kommende 
frikommunelov, som forventes fremsat midt på foråret med henblik på vedtagelse inden sommer 
2012. I almindelighed vil gælde, at det én kommune får lov til, får alle kommuner lov til, men der 
kan være undtagelser.  

 

Den 23. december 2011 modtog frikommunerne en oversigt over, hvilke forsøg der umiddelbart 
kunne godkendes administrativt. Gentofte og Gladsaxe kommuners forsøg på 
beskæftigelsesområdet og psykiatrien var ikke med. Forsøg på ungeområdet og skoleområdet var 
noget uklart formuleret.  

 

Den 31. januar 2012 modtog frikommunerne udkast til bekendtgørelse på 
beskæftigelsesministeriets område. Bekendtgørelsen rummer i stort omfang de frihedsgrader 
Gentofte og Gladsaxe kommuner har søgt om. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft d. 5. 
marts 2012.  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet afholdt d. 30. januar 2012 workshop for fagfolk fra 
frikommunerne for at afklare, hvad der skal indgå i en kommende frikommunelov. Workshoppen 
handlede om emnerne beskæftigelse, digitalisering, civilsamfundet og sundhed. På 
beskæftigelsesområdet forventer frikommunerne at gennemføre langt flere forsøg end dem, der i 
første omgang er søgt om. Gerne 3-6 forsøg, som alle frikommuner sætter i værk for at sikre 
tiltrækkelig volumen til en egentlig evaluering. Emnet digitalisering tog afsæt i obligatorisk 
digitalisering for borgerne. Barrierer og muligheder blev drøftet, herunder forsøg i frikommuneregí 
med for forskellige incitamenter, der kan få borgerne til at bruge de digitale kanaler. Under emnet 
civilsamfundet udvekslede frikommunerne konkrete idéer til, hvordan pårørende og frivillige kan 
inddrages i opgaveløsningen. En del af forslagene kræver ikke lovændringer. På 
sundhedsområdet satte frikommunerne blandt andet fokus på vigtigheden af at organisere 
opgaveløsningen på nye måder på tværs af sektorgrænser for at kunne håndtere de langt tungere 
sundhedsopgaver, kommunerne forventes at løfte i fremtiden.  

 

Referencegruppen (Gentofte og Gladsaxes fælles politiske styregruppe) mødtes den 7. februar 
2012 for at drøfte det videre forløb. Her blev truffet beslutning om at: 

 Gladsaxe og Gentofte kommuner arbejder i fællesskab videre med beskæftigelsesområdet 
indenfor rammerne af bekendtgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet.  

 Direktør for Børne og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune og direktør for Børn, Unge 
og Fritid i Gentofte Kommune udarbejder i fællesskab et konkret forslag til forsøg med 
udgangspunkt i de to kommuners forsøgsansøgninger på skoleområdet.  

 Digitalisering tages ind som nyt emne. Dels med forsøg med forskellige incitamenter, der 
kan få borgerne til at bruge de digitale kanaler. Dels med forsøg med en fuldmagt hvor de 
borgere, der ikke selv kan bruge de digitale kanaler, kan give pårørende og andre mulighed 
for at agere digitalt på deres vegne. 

 Der rettes henvendelse til de respektive fagministerier for at få en tilbagemelding 
vedrørende det psykiatriske spor. 
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 For at sikre professionel evidensbaseret evaluering af forsøgene søges samarbejde med et 
universitet/CBS eller AKF/KREVI. Det undersøges om KL har afsat midler til evaluering. 
Alternativt arbejdes på at samle alle frikommunerne om at søge ressourcer til evaluering. 

 
Indstilling 
Kommunaldirektøren indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, og sagen går ikke videre til 
Kommunalbestyrelsen. 

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

 Godkendte frikommuneforsøg 23.dec.2011 
 Resume af møde med Økonomi og Indenrigsministeren 13 december 2012 
 Høring af frikommunerne - Frikommunebekendtgørelse 31012012 
 Udkast til frikommuneforsøgsbekendtgørelse 30012012 

 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
14  Åbent         Foreløbigt regnskab 
 
005882-2012 
 
 
Resumé 
Kommunens regnskab for regnskabsåret 2011 forelægges i en foreløbig udgave til orientering.  

På nuværende tidspunkt mangler der stadig en række afsluttende finansielle og tekniske 
posteringer, men de væsentligste elementer i regnskabsresultatet for 2011 ændres ikke, hvorfor 
der nu kan gives et foreløbigt overblik til orientering. 

Kommunens endelige regnskab for 2011 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i 
april måned 2012. 

 
Baggrund 
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Det foreløbige regnskab for 2011 er første element i en ændret økonomistyringsproces fra 2012.  

I 2012 forelægges budgetopfølgninger som kvartalsrapporteringer hvert kvartal, d.v.s. pr. 
31.3.2012, 30.6.2012 og 30.9.2012 samt et foreløbigt regnskab primo 2013. 

Den ændrede økonomistyringsprocedure er en konsekvens dels af lovkravet om 
halvårsregnskaber, og dels et ønske om en hyppigere opfølgning på den økonomiske udvikling, 
set i lyset af de skærpede styringskrav fra statens side (regnskabssanktioner, budgetlov m.m.). 

For uddybning om de ændrede kvartalsrapporteringer henvises til dagsordenpunktet om Proces for 
Gentofte-Plan 2013. 

 
Vurdering 
I vedlagte notat er foretaget en overordnet gennemgang af regnskabsresultatet i forhold til det 
oprindelige budget for 2011.  

Det foreløbige regnskab har et finansieringsoverskud på 249 mio. kr.  

Det meget betydelige overskud medfører at kommunens kassebeholdning ultimo 2011 udgør 420 
mio. kr., hvilket er en solid kommunal likviditet. I kommunens økonomiske politik er 
minimumsbeholdningen (ultimo) fastlagt til ca. 80 mio. kr.   

Vurderingen af likviditen ultimo året skal dog foretages i sammenhæng med størrelsen af 
tidsforskydninger i kommunens betalingsstrømme og udskudte eller forsinkede anlægsprojekter 
mv.  

Finansieringsoverskuddet som, sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 13 
mio. kr. er meget markant, skyldes en række konkrete forbedringer/positive forhold i kommunens 
økonomi, men skyldes også i en vis udstrækning ud- og indbetalingsstrømme i kommunens 
løbende virksomhed. 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller  
 
Til Økonomiudvalget: 

At orienteringen om kommunens foreløbige regnskab tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Orienteringen taget til efterretning.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Bilag 
 Foreløbigt regnskab 2011 

 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
15  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058963-2011 
 
 
Beslutninger 

Økonomiudvalget, den 20. februar 2012 
 
Økonomidirektøren orienterede om status for flytning af opgaver til Udbetaling Danmark.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
16  Lukket         Proces for Gentofte-Plan 2013 
 
005886-2012 
 
 
Beslutninger 
 
Processen for Gentofte-Plan 2013 blev vedtaget. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 



  Side 31 af 31 
 

Møde i Økonomiudvalget den 20. februar 2012 
 
17  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058963-2011 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelelser. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


