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Side 3 

1 (Åben) Meddelelser fra formanden 
  
Sags ID: EMN-2021-08220 

 
 

 
 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
 
 
Beslutninger: 

• Der medtages et yderligere punkt på dagsordenen om Orientering om forhold vedrørende 
mulig tilstrømning af migranter og asylansøgere fra Ukraine. 

• Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget en udtalelse, der udtrykker sympati, støtte og 
opbakning til Ukraine. 

 
Bilag 

 
 

2 (Åben) Lokalplan 426 for Tuborg Haveby. Offentlig høring 
  
Sags ID: EMN-2021-03238 

 

Resumé 

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby.  
 
Der skal tages stilling, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring. 

 
Baggrund 

Ifølge bygningsreglementet forudsætter opførelse af og om- og tilbygninger til kolonihavehuse 
byggetilladelse, hvis ikke deres størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller 
tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed. 
 
Kolonihaveforeningen Tuborg Haveby er omfattet af Byplanvedtægt 8 fra 1949, der fastsætter 
bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er tilpasset områder med villaboliger. 
Bestemmelserne - herunder at der kun kan opføres en bygning på hver matrikel – er dels ikke i 
overensstemmelse med de faktiske forhold i Tuborg Haveby, dels uhensigtsmæssige i forhold til 
anvendelsen som kolonihaveområde. 
 
Da der i Tuborg Haveby allerede er opført flere bygninger på hver af de matrikler, som udgør 
haveforeningen, vil der i medfør af byplanvedtægten ikke kunne gives byggetilladelse til nye 
kolonihavehuse. 
 
Tuborg Haveby er den eneste private kolonihaveforening i Gentofte Kommune og består af 71 
kolonihaver og et fælleshus. Kolonihaverne er i Kommuneplan 2021 udpeget som værdifuldt 
kulturmiljø. 
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Plan og Byg har i dialog med kolonihaveforeningens bestyrelse udarbejdet forslag til Lokalplan 426 
for Tuborg Haveby for at skabe et plangrundlag der afspejler Gentofte Kommunes hensigt for 
området og muliggøre hensigtsmæssige ny- og ombygninger i området. 
 
Lokalplanforslaget fastsætter, at området udelukkende må anvendes til kolonihaveformål, og at 
kolonihaverne ikke må anvendes til overnatning mellem den 1. november og udgangen af februar, 
dog undtaget sidste weekend i henholdsvis november og januar samt skoleferierne. De 
eksisterende boliger i de gamle gårdbygninger midt i området må dog udelukkende anvendes til 
helårsbolig. 
 
Lokalplanforslaget tillader, at der på det enkelte kolonihavelod kan opføres bebyggelse svarende til 
25 % af loddets størrelse plus 5 m² svarende til loddets andel i fællesarealerne. Heraf må selve 
kolonihavehusene kun udgøre 20 % plus 5 m². Kolonihavehuse må kun opføres i 1 etage med en 
højde på 4,5 m. Derudover fastsætter lokalplanforslaget blandt andet bestemmelser om 
haveloddernes størrelse, hegning og terrænregulering. 
 
Plan og Byg har i henhold til miljøvurderingsloven foretaget en vurdering af lokalplanforslagets 
forventede miljøpåvirkning og vurderer på den baggrund, at der ikke skal laves en miljøvurdering. 
 
Lokalplanforslaget kan ses på dette link: 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=563 

 
Der holdes borgermøde i høringsperioden. 
 

Indstilling 

Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby vedtages til udsendelse i offentlig høring. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Byplanudvalget 
 
 Dato: 01-02-2022 
 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 21-02-2022 
 
 

Økonomiudvalget den 21. februar 2022. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022. 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=563
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Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
Bilag 

1. Forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby (BY) (4383678 - EMN-2021-03238) 

 
 

3 (Åben) Anlægsbevilling til Pulje til renovering mv. af legepladser på 
daginstitutioner 
  
Sags ID: EMN-2020-05422 

 

Resumé 

Der søges anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til renovering mv. af legepladser på kommunale og 
selvejende dagtilbud finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2022. 

 
Baggrund 

Der er kontinuerligt fokus på, at de fysiske rammer for børnene i kommunens institutioner skal 
være tidssvarende og understøtte tryghed, leg og læring. En gennemgribende opdatering af alle 
daginstitutioners legepladser blev færdiggjort i 2013. 
 
Det er institutionerne, der skal stå for den løbende vedligeholdelse og udskiftning. Imidlertid er der 
opstået behov for en ekstraordinær indsats, idet flere institutioner har større legeredskaber, der 
står foran en udskiftning af legepladser, og det er vanskeligt for den enkelte institution at afholde 
en så stor omkostning, som en udskiftning af et større legeredskab er.  
 
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 25. januar 2021, punkt 3, en anlægsbevilling på 
2,5 mio. kr. til en pulje til renovering af legepladser på kommunale og selvejende institutioner – 
samlet set håndteres ca. 38-40 institutioners legepladser med den første del af bevillingen. Nu 
ansøges om frigivelse af sidste del af de budgetterede midler til håndtering af 25 institutioners 
legepladser. 
 
Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette projekt. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. til renovering mv. af legepladser på kommunale og selvejende 
dagtilbud finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2022. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 21-02-2022 
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Økonomiudvalget den 21. februar 2022. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022. 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
Bilag 

1. Skema 1 - Pulje til renovering mv. af legepladser på institutioner (3640683 - EMN-2020-
05422) 

 
 

4 (Åben) Anlægsbevilling til etablering og opgradering af lokaler til praksisfag 
  
Sags ID: EMN-2020-05417 

 

Resumé 

Der søges anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering og opgradering af skolernes lokaler til 
praksisfag finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb. 

 
Baggrund 

Den nye lov om praksisfaglighed indebærer, at alle elever i 7.-8. klasse skal tilbydes valgfag i 
håndværk og design. Det medfører, at kommunens skoler har behov for opgradering af lokaler til 
praksisfag.  
 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt, den 14. december 2020, pkt. 11, at bevilge 3,5 mio. kr. 
til etablering og opgradering af skolernes lokaler til praksisfag.  
 
Valgfagene er for skoleåret 2020/21 fuldt implementeret på både 7. og 8. klassetrin. Det giver et 
naturligt øget pres på skolernes faglokaler, da disse desuden er meget brugt af de andre klassetrin 
fra 2. til 6. klasse. Fra skoleåret 2021/22 har 3. klassetrin også håndværk og design, hvilket 
ydermere giver et pres på lokalerne. Behovet for opgradering er varierende for de enkelte skoler 
og man har prioriteret det mest presserende først. 
 
Foreløbig har man afsluttet opgraderingen af lokaler på Søgårdsskolen og Ordrup Skole og er – på 
forskellige stadier – i gang med planlægning og opgradering på Dyssegårdsskolen, Gentofte 
Skole, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tjørnegårdsskolen.  
 
Der udestår etablering og opgradering af lokaler på Bakkegårdsskolen, Skovgårdsskolen, 
Skovshoved Skole, Tranegårdskolen og Ungdomsskolen. 
 
Med frigivelsen af de 1,1 mio. kr. vil den resterende opgradering af skolernes lokaler blive 
iværksat. 
 

Indstilling 
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Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 1,1 mio. kr. til etablering og opgradering af lokaler til praksisfag finansieret 
over det afsatte rådighedsbeløb i 2022. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 21-02-2022 
 
 

Økonomiudvalget den 21. februar 2022. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022. 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
Bilag 

1. Skema 1 - Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler (3640628 - EMN-2020-05417) 

 
 

5 (Åben) Affaldsplan 2021-2032 til endelig godkendelse 
  
Sags ID: EMN-2021-08050 

 

Resumé 

Affaldsplan 2021-2032 har været i høring og forelægges til endelig vedtagelse.   
 

 
Baggrund 

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2021, pkt. 2, blev det enstemmigt vedtaget at 
sende forslag til ”Affaldsplan 2021-2032” i offentlig høring.  
 
Affaldsplanen har været i høring fra den 12. november 2021 – 7. januar 2022.  
 
Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar fra henholdsvis Danmarks 
Naturfredningsforening, Gentofte Afdeling, og en unavngiven borger.  
 
Danmarks Naturfredningsforening anfører i sit høringssvar, at Affaldsplan 2021-2032 indeholder en 
række gode initiativer til affaldsminimering, og Naturforeningsforeningen udtrykker anerkendelse af 
planens ambitiøse skridt hen mod en cirkulær omstilling med vægt på affaldsforebyggelse og 
genbrug. Foreningen kommer samtidig med ideer til en række konkrete initiativer til kommunens 
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overvejelse og ser frem til en konstruktiv ideudveksling og dialog om flere af disse. Foreningen 
bemærker, at den ser frem til et udbytterigt samarbejde med kommunen, andre NGO´er og 
virksomheder om initiativer, der kan fremme cirkulær økonomi i virksomheder, institutioner og 
familiernes hverdag. Forvaltningen vil tage initiativ til et møde med Naturfredningsforeningen til 
drøftelse af deres ideer, og hvorledes disse kan indgå i det videre arbejde med den cirkulære 
omstilling.  
 
Den unavngivne borger har kommentarer til antal beholdere ved husstande og hilser muligheden 
for at samle flere fraktioner i én beholder velkommen, ligesom borgeren nævner valgfrihed mellem 
flere beholderstørrelser som ønskeligt.  
 
De indkomne 2 høringssvar vedlægges sammen med et opsummerende høringsnotat med 
kommunens bemærkninger. 
 
De indkomne forslag giver ikke anledning til ændring af affaldsplanen.  
 
 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Affaldsplan 2021-2032 vedtages endeligt. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget 
 
 Dato: 08-02-2022 

 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 21-02-2022 
 
 

Økonomiudvalget den 21. februar 2022. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022. 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd, Karen Riis Kjølbye, Kristine Kryger 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget, idet forvaltningen løbende samarbejder med Danmarks 
Naturfredningsforening om implementeringen af affaldsplanen. 
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Bilag 

1. Bilag 1 Høringsnotat (4366365 - EMN-2021-08050) 

2. Bilag 2 Gentofte Affaldsplan 2021-2032 (4368678 - EMN-2021-08050) 
3. Bilag Affaldsplanen Gentofte Kommune okt 2021 (4413218 - EMN-2021-08050) 
4. Bilag 3 Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (4366154 - EMN-2021-08050) 
5. Bilag 4 Høringssvar fra borger (4366360 - EMN-2021-08050) 

 
 

6 (Åben) Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-01863 

 

Resumé 

Kommunens regnskab for 2021 foreligger i en foreløbig udgave til Økonomiudvalgets orientering.  
 
Der udestår nogle få afsluttende driftsmæssige, finansielle og tekniske posteringer, som kun 
forventes at påvirke det endelige regnskabsresultat marginalt, hvorfor der nu kan gives et 
foreløbigt overblik.  
 
Det foreløbige regnskab er baseret på bogføringer frem til og med udgangen af 
supplementsperioden i januar 2022. 
 
Kommunens endelige regnskab forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 
2022. Det endelige regnskab vil indeholde uddybende forklaringer til regnskabsresultatet på de 
enkelte bevillingsområder.   
 
Baggrund 

Serviceudgifter 
Der er oprindeligt udmeldt en serviceramme for 2021 på 3.594,5 mio. kr. Den udgør som 
udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Som en 
del af økonomiaftalen m.v. er servicerammen forøget med 13,4 mio. kr. til 3.607,9 mio. kr. 
Forøgelsen sker som følge af nye opgaver m.v. Hvis kommunerne samlet set overskrider den 
reviderede serviceramme, kan det medføre en sanktion.  
 
Derudover har Gentofte Kommune modtaget 11,4 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede 
udgifter i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi. Kommunernes kompensation for 
coronarelaterede udgifter indgår ikke i den reviderede serviceramme.  
 
Der forventes et foreløbigt regnskab på 3.585,4 mio. kr. for serviceudgifter inkl. coronarelaterede 
udgifter. Det svarer til 21,4 mio. kr. under den reviderede serviceramme. Ultimo september var 
forventningen et merforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til den reviderede serviceramme. 
 
I forhold til coronarelaterede udgifter forventes et forbrug på 39,0 mio. kr. I forbindelse med 
økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 blev der givet tillægsbevillinger for 37,0 mio. kr. mens 
0,6 mio. kr. i mindreforbrug bliver håndteret i forbindelse med årsafslutningen. Baggrunden for 
merudgifterne i slutningen af året er den stigende smitte og den stigende testindsats, som blev 
iværksat primært på skoleområdet, jf. nedenfor.   
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Der forventes mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på flere målområder; Børn og 
Skole, Social og Sundhed og Politiske ledelse og administration. Det bemærkes, at en del af 
mindreforbruget vil blive genbevilget til 2022. 
 
På Børn og Skole forventes et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Der forventes et samlet 
mindreforbrug på Skole og fritid på 10,3 mio. kr. som primært skyldes lavere udgifter på 
folkeskolerne inkl. GFO og Fritidsklub og udsatte kursusaktiviteter. Dertil kommer lavere udgifter til 
det samlede specialundervisningsområde. Modsat har der været øgede udgifter til COVID-19 på 
2,5 mio. kr. mere end forudsat som følge af test-indsats på skolerne i 2. halvår 2021. Endelig har 
der været et mindreforbrug på Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge på 8,1 mio. kr. 
Det vedrører primært lavere udgifter til foranstaltninger m.v. under Børn og Familie. For de øvrige 
områder forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. 
     
På Social og Sundhed forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat 
af et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. for Borgere med handicap og et merforbrug på 5,5 mio. kr. på 
Forebyggelse, rehabilitering og pleje. Baggrunden for mindreforbruget på Borgere med handicap 
er primært færre udgifter til længerevarende botilbud end forudsat ved budgetlægningen, lavere 
udgifter til misbrugsområdet og kvindekrisecentre. Dertil kommer øgede refusionsindtægter i 
forbindelse med en ekstern gennemgang af refusionerne for 2018-2021. Modsat forventes et 
merforbrug på 5,5 mio. kr. på Forebyggelse, rehabilitering og pleje, som er sammensat af flere 
modsatrettede bevægelser. Den primære forklaring er, at udbetaling af statslige puljemidler på 
17,2 mio. kr. ikke er overført til Gentofte Kommune inden regnskabsafslutningen på trods af rettidig 
anmodning. Derudover forventes merudgifter på de selvejende plejeboliger, mindreudgifter på 
hjemmeplejen som følge af rekrutteringsudfordringer samt mindreforbrug på 
forebyggelsesindsatser som følge af COVID-19. 
 
På Politisk ledelse og administration forventes et samlet mindreforbrug på 17,4 mio. kr. som kan 
henføres mindreudgifter på 20,6 mio. kr. på løn- og administrationskonti samt mindreforbrug på 
generelle reserver. Der forventes merudgifter på Gentofte ejendomme på 3,2 mio. kr. 
 
Overførselsudgifter 
Det korrigerede budget for overførsler udgør 843,4 mio. kr. Der forventes et regnskab på 841,3 
mio. kr. Forskellen på 2,1 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug under Børn og Skole og Social 
og Sundhed som følge af færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og øgede refusioner end 
forventet. 
 
Anlæg 
Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og 
anlægsindtægter) forventes at udgøre 297,4 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 170,7 mio. 
kr. i forhold til det korrigerede budget på 468,1 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til 
tidsforskydninger i anlægsprojekterne. 
 
Finansiering 
De forventede samlede finansieringsindtægter forventes at blive 10,5 mio. kr. lavere end korrigeret 
budget. Baggrunden for mindreindtægterne er primært lavere skatteprovenu fra forskerskatten.  
 
Gennemsnitslikviditet ultimo 2021 
Gennemsnitslikviditeten (dvs. likviditeten efter kassekreditreglen, som er gennemsnittet af 
kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder) pr. 31. december 2021 kan 
opgøres til 458 mio. kr. Skønnet i Økonomisk rapportering pr. 30. september 2021 var på 460 mio. 
kr. Den lavere gennemsnitslikviditet skal ses i sammenhæng med at sammenlægningen af 
investeringsbeholdningen med kassebeholdningen er sket senere end forudsat.  
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Der pågår fortsat enkelte afsluttende driftsmæssige, finansielle og tekniske posteringer vedr. 2021, 
hvilket kan medføre mindre ændringer frem til det endelige regnskab forelægges Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen i april 2022. Det endelige regnskab vil indeholde uddybende forklaringer 
til regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.   
 
 

Indstilling 

Økonomi og Personale indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At orienteringen om kommunens foreløbige regnskab for 2021 tages til efterretning.  
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 21-02-2022 
 
 

Økonomiudvalget den 21. februar 2022. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022. 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Vedtagelse: Taget til efterretning med 17 stemmer (C, A, B, V) for og 1 stemme (Ø) imod, mens 1 
(F) undlod at stemme.  
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Det er uhørt at der tilbageholdes informationer om 
kommunens økonomi for kommunalbestyrelsens medlemmer! I forvejen gør udvalgsstrukturen i 
Gentofte Kommune det stort set umuligt at have et økonomisk overblik, hvorfor det er uholdbart 
kun at få forelagt overordnede tal. For at kunne udføre vores politiske hverv er vi nødt til, at have et 
tilbundsgående overblik af økonomien.” 

 
Bilag 

 
 

7 (Åben) Orientering om forhold vedrørende mulig tilstrømning af migranter og 

asylansøgere fra Ukraine 
  
Sags ID: EMN-2022-02107 

 

Resumé 
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Gentofte Kommune har, ligesom landets øvrige kommuner, modtaget brev af 24. februar 2022 fra 
Udlændingestyrelsen, hvori styrelsen varsler alle kommuner om, at der vurderes snarligt at kunne 
opstå en situation med tilstrømning til Danmark grundet situationen i Ukraine.  
 
Kommunalbestyrelsen orienteres herved om nogen af de opgaver, også udover en mulig 
indkvarteringsopgave, som en flygtningestrøm fra Ukraine kan medføre for kommunen. 
 
Baggrund 

Ukraineres indrejse i DK 
Ukrainske statsborgere kan visumfrit rejse ind i EU-lande omfattet af Schengen-aftalen, herunder 
Danmark, og lovligt opholde sig i 90 dage inden for 180 dage. De skal herefter sikre sig et lovligt 
opholdsgrundlag, fx arbejde eller studier. Alternativt kan de søge om asyl ift. 
udlændingelovgivningens regler. 
 
Ukrainske statsborgere (og andre på flugt fra krigen i Ukraine) kan søge om asyl i Danmark efter 
de samme regler som andre flygtninge. 
 
Asyl 
Behandlingen af asylansøgere varetages af de statslige myndigheder (Udlændingestyrelsen), og 
mens deres asylansøgninger behandles, vil de opholde sig på statslige flygtningecentre.  
 
Med brev af 24. februar 2022 (vedlagt som bilag) oplyser Udlændingestyrelsen alle kommuner om, 
at hvis der sker en betydelig stigning i indrejsen af ukrainere til Danmark, kan kommunerne efter 
udlændingelovgivningen blive pålagt at tilvejebringe offentlig ejendom til brug for indkvartering for 
at sikre tilstrækkelig indkvarteringskapacitet, ligesom kommunerne kan pålægges at drive sådanne 
indkvarteringssteder, hvilket ellers – under ”normale omstændigheder” – er Udlændingestyrelsens 
ansvar. 
 
Udlændingestyrelsen har aktuelt sat behandlingen af asylansøgninger fra Ukraine i bero pga. 
udbruddet af krigshandlinger i Ukraine. På den korte bane vil der derfor ikke blive visiteret flere 
ukrainske asylansøgere, der har opnået asyl, til Gentofte Kommune. 
 
Boligplacering i Gentofte Kommune 
Når asylansøgningen er blevet behandlet, vil de asylansøgere, der har opnået asyl, blive fordelt til 
landets kommuner efter en særlig fordelingsnøgle, der fordeler asylansøgerne mellem landets 
kommuner baseret på en række objektive kriterier. Denne fordelingsnøgle træder dog kun i kraft, 
hvis kommunerne ikke bliver enige indbyrdes om en anden fordeling. Hvis der er kommuner, der 
siger ja til at modtage flere flygtninge end hvad deres kvote tilsiger, vil dette i givet fald medføre, at 
de andre kommuners kvote bliver forholdsmæssigt mindre.  
 
Udlændingestyrelsen har d.d. telefonisk oplyst, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at 
angive, hvor stort et antal asylansøgere der må forventes at blive visiteret til Gentofte Kommune og 
hvornår.  
 
Det vides naturligvis endnu ikke, hvor mange ukrainere, der vil søge om asyl i Danmark. 
 
Dertil kommer, at mange ukrainere muligvis i første omgang vil søge privat indkvartering hos 
familie eller venner og søge arbejde, se tiden an mens de lovligt opholder sig visumfrit i landet, og 
om muligt rejse tilbage til Ukraine, hvis sikkerhedssituationen tillader det.  
  
Gentofte Kommune har iværksat en afdækning af mulige boliger, hvori ukrainske flygtninge vil 
kunne indkvarteres, herunder som midlertidige boligplaceringer.  
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Borgere med mulighed og interesse for at hjælpe kan allerede nu via en formular på kommunens 
hjemmeside tilkendegive dette. Mange borgere har allerede på anden vis henvendt sig til 
kommunen herom. 
 
Investeringer og Indkøb 
Gentofte Kommune har ingen investeringer med relation til Rusland. 
  
Gentofte Kommunes finansielle styring, herunder formuepleje, er politisk bestemt og beskrevet i 
kommunens ’Principper og retningslinjer for Økonomistyring’.  
  
Iht. regelsættet placerer Gentofte Kommune aktiver på en sådan måde, at det ikke medfører 
betydelig risiko for tab. Derfor anbringes midler (udover bankindestående) udelukkende i danske 
stats- og realkreditobligationer, investeringsforeninger baseret på danske stats- og 
realkreditobligationer og aftaleindskud. 
 
Indkøbsafdelingen i Gentofte Kommune har ikke registreret aftaler med russiske leverandører. 
Kommunen kan ikke trække data i systemer, der viser, om vi køber varer produceret i Rusland, 
eller om der anvendes russiske underleverandører.  
Hverken SKI eller regeringen har meldt noget ud omkring russiske indkøb. KL oplyser at SKI har 
bedt alle leverandører oplyse, om de anvender russiske underleverandører eller produkter. 
 
Det undersøges, om vi fremadretten kan udelukke russiske leverandører/underleverandører fra at 
byde på kommunens opgaver. 
 
KL oplyser, at de væsentligste risikoudsatte kontrakter vurderes at være træmøbler, IT-
programmører og enkelte fødevarer. Dertil må regnes olie, gas og kul. 
 
Cybersikkerhed 
I takt med situationen i Ukraine, udvikler der sig et øget trusselsbillede for cyberangreb i Danmark. 
 
I lighed med andre offentlige arbejdspladser, har Gentofte Kommune derfor skærpet fokus på 
cybersikkerhed og iværksætter relevante tiltag. 
 
Kultur- og idrætsarrangementer 
Forvaltningen gennemgår alle arrangementer for at sikre at vi ikke gennemfører kultur- eller 
idrætsarrangementer med russisk deltagelse. 
Der tilbydes indenfor den nærmeste månedstid 3 kulturelle arrangementer om forholdet mellem 
Ukraine og Rusland på Gentofte Hovedbibliotek:  
 
Sympatitilkendegivelse med Ukraine 
Ved mail af 25. februar 2022 har KL videreformidlet opfordring fra Det Europæiske Regionsudvalgs 
formand og Den europæiske kommuneforening (CEMR) om at udvise støtte til Ukraines regioner 
og kommuner ved at flage med det ukrainske flag på officielle bygninger og/eller oplyse disse i det 
ukrainske flags farver. 
 
For at markere Gentofte Kommunes sympati, støtte og opbakning til Ukraine vil Gentofte Rådhus 
på Bernstorffsvej 161 blive oplyst med farverne i det ukrainske flag fra mandag den 28. februar og 
en uge frem til og med søndag den 6. marts. Der vil i perioden ligeledes blive flaget ved rådhuset 
med det ukrainske flag. 
 

Indstilling 

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen: 
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At orienteringen tages til efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022. 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 
 
Bilag 

1. Orientering til kommuner om risiko for tilstrømning af migranter og asylansøgere fra 
Ukraine (4440743 - EMN-2022-02107) 
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