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Side 2

1 (Åben) Meddelelser fra formanden
Sags ID: EMN-2019-00049

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer. Endelig
vedtagelse
Sags ID: EMN-2019-02301

Resumé
Forslag til Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer har været i
offentlig høring.
Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt.
Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 28. maj 2018, pkt. 4, at sende forslag til
Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer i offentlig høring.
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 13. juni til den 20. august 2018. Der
blev afholdt borgermøde om lokalplanen den 15. august 2018.
Formålet med lokalplanen er at undgå den bebyggelsesmæssige fortætning, der kan ske
ved etablering af bebyggelser, som i stueetagen opføres uden for beboelsesbygningernes
afgrænsning (fodaftryk), og som fremtræder massive (visuelt lukkede), herunder
fritliggende kældre og hævede opholdsarealer eller en kombination af begge dele.
Lokalplanen omfatter alle villaer. Lokalplanen omfatter endvidere alle rækkehuse, der ikke
i forvejen er omfattet af en lokalplan. For rækkehuse, som ikke er omfattet af en lokalplan,
fastsættes i lokalplan 405, at de omfattede bebyggelser kun må opføres efter
Kommunalbestyrelsens tilladelse, idet det ikke er muligt at udforme en ensartet regulering
for alle rækkehuse. Konkret regulering af det enkelte rækkehusområde, vil således ske i
kommende lokalplaner, der udarbejdes for de enkelte rækkehusområder.
Ved lokalplanens vedtagelse reguleres fritliggende kældre og hævede opholdsarealer ved
villaer, der fremstår som visuelt lukkede konstruktioner, hvis de er mere end 1 meter høje.
De omfattede bebyggelser må fremover højst opføres 1,80 m høje. Det samlede areal af
bebyggelserne må ikke overstige 25 % af boligens etageareal, dog ikke mere end 25 % af
det maksimale etageareal i henhold til den fastlagte bebyggelsesprocent for området og i
intet tilfælde mere end 150 m2.

Side 3

Der er modtaget 14 høringssvar i høringsperioden. Der er primært bemærkninger om, at
lokalplanen udgør en overregulering, ikke er nødvendig, og at det kan være svært at
afgrænse, om der er tale om visuelt lukkede konstruktioner. I enkelte høringssvar
anerkendes behovet for regulering, og der udtrykkes ønske om yderligere regulering.
Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer vedtages endeligt.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Høringsnotat - Lokalplan 405 (2946016 - EMN-2019-02301)
2. Samlede høringssvar (2945377 - EMN-2019-02301)
3. Forslag til lokalplan 405 - høringsversion (2332229 - EMN-2017-04706)

3 (Åben) Forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark. Offentlig høring
Sags ID: EMN-2019-02489

Resumé
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark og forslag til Tillæg 13
til Kommuneplan 2017.
Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring

Baggrund
Gentofte Kommune har modtaget ansøgninger om bygningsmæssige forandringer på
Palladiumkomplekset ved Hellerup Havn, der rummer klubfaciliteter for sejlklub, roklubber,
kajakklub og fægteklub, Ansøgningen omfatter udvidelse af fægteklubben og Hellerup Roklub samt
forbedring af adgang og tilgængelighed til bl.a. Hellerup Sejlklub.
Der har været afholdt tre møder med de nærmeste naboer i henholdsvis august 2015, december
2016 og onsdag den 3. april 2019.

Side 4

Formålet med forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark er at fastholde området
som et attraktivt, rekreativt og kulturhistorisk værdifuldt unikt bymiljø, herunder sikre anvendelse til
rekreativt formål, fritids- og idrætsformål.
I forbindelse med Palladiumkomplekset indeholder lokalplanforslaget mulighed for nybygninger til
fægteklubben og Hellerup Roklub samt forbedring af adgang og tilgængelighed til Hellerup
Sejlklub.
For at Lokalplan 369 kan vedtages, skal der vedtages et tillæg 13 til Kommuneplan 2017 med en
ny ramme for enkeltområde 1. F10, der omfatter Palladiumkomplekset, hvor der gives mulighed for
en udvidelse af Palladiumkompleksets etageareal inden for en bebyggelsesprocent på 100.
Der er gennemført en screening og høring af berørte myndigheder. Det er vurderet, at forslagene
ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=522
Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark vedtages til udsendelse i offentlig
høring.
3. At der ikke udarbejdes en miljørapport.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Lp 369 for Hellerup Havn og Strandpark (2967689 - EMN-2019-02489)
2. Forslag til KP-tillæg 13 (2967687 - EMN-2019-02489)

4 (Åben) Forslag til Lokalplan 408 for et område øst for Charlottenlund Station
Sags ID: EMN-2018-04363

Resumé
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 408 for et område øst for Charlottenlund Station og
forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2017. Planforslagene er ledsaget af en miljørapport.

Side 5

Der skal tages stilling til, om planforslagene med ledsagende miljørapport skal vedtages med
henblik på at ansøge Miljøstyrelsen om at meddele om styrelsen på baggrund af
lokalplanforslaget vil være sindet at henholdsvis reducere og ophæve de relevante
skovbyggelinjer, jf. Gentofte Kommunes ansøgning af 26. marts 2019, herom.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. marts 2019, pkt. 2, med 18 stemmer (C, A,
B, V og F) for og 1 (Ø) imod, at ansøge Miljøstyrelsen om en reduktion af skovbyggelinjen fra
Forstbotanisk Have, Charlottenlund Skov og fredskoven på arealet, og ophævelse af
skovbyggelinjen langs jernbanetracéet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station.
Dette blev besluttet med henblik på at udarbejde plangrundlag, der muliggør opførelse af nye
boliger, herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene familieboliger, på arealet øst for
Charlottenlund Station.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Reduktion af skovbyggelinjen øst for Charlottenlund
Station, tager ikke afsæt i en konkret lokalplan og den fremsendte ansøgning fra BONAVA vil
med den massive tætte bebyggelse og asfaltering op af en reduceret skovbyggelinje, være i
strid med de landskabelige og naturbeskyttelsesinteresser skovbyggelinjen har til formål at
beskytte”.
Miljøstyrelsen meddelte den 5. april 2019 at styrelsen i henhold til styrelsens praksis først vil
tilkendegive, hvorvidt styrelsen er sindet at reducere en bygge- eller beskyttelseslinje, efter
vedtagelse af et lokalplanforslag. Endvidere udtalte styrelsen, at den endelige afgørelse om
reduktion af en bygge- eller beskyttelseslinje først vil blive truffet, når den pågældende
lokalplan er endeligt vedtaget.
På den baggrund er der udarbejdet forslag til Lokalplan 408 for et område ved Charlottenlund
Station og forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2017. Planforslagene er ledsaget af en
miljørapport.
Såfremt Kommunalbestyrelsen vedtager planforslagene, vil Gentofte Kommune på ny ansøge
Miljøstyrelsen, om styrelsen vil være sindet at reducere skovbyggelinjerne, jf. Gentofte
Kommunes ansøgning af 26. marts 2019.
Såfremt Miljøstyrelsen meddeler, at styrelsen på baggrund af planforslagene er sindet at
reducere skovbyggelinjerne, vil sagen igen blive forelagt Kommunalbestyrelsen med indstilling
om at lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, med tilhørende miljørapport sendes i
offentlig høring.
Planforslagene indeholder bestemmelser, som muliggør opførelse af det byggeri, der blev vist
på borgermøde den 25. marts 2019, og som er vedlagt Kommunalbestyrelsens henvendelse af
26. marts 2019 til Miljøstyrelsen.
Planforslagene fastlægger områdets overordnede anvendelse til bolig i form af
rækkehusboliger og almene boliger som etagebebyggelse. Planerne muliggør opførelse af
6.000 m2 nyt etageareal, svarende til en bebyggelsesprocent for området på 40. Af den nye
bebyggelse skal 1.500 m2 opføres som almene boliger, jf. planlovens mulighed for at kræve, at
25 % af etagearealet i nye boligområder skal opføres som almene boliger.
Lokalplanen fastlægger 2 byggefelter, hvori der kan opføres henholdsvis rækkehuse i 2 etager
og almene etageboliger i 3 etager. Byggefelterne er placeret så langt ovre mod jernbanen som
muligt og ligger minimum 20 meter fra Forstbotanisk Have. For at beskytte træerne i
Forstbotanisk Have må der ikke etableres bygninger, herunder skure og lignende
småbygninger, eller nogen form for fast belægning, som eksempelvis vejanlæg, nærmere
haven end 10 meter.
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Forslag til Lokalplan 408 for et område ved Charlottenlund Station kan ses via dette link:
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=514
Miljørapport for planforslagene kan ses via dette link:
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=90

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At forslag til Lokalplan 408 for et område ved Charlottenlund Station og forslag til Tillæg 7 til
Kommuneplan 2017 vedtages med henblik på at ansøge Miljøstyrelsen om at meddele om
styrelsen på baggrund af lokalplanforslaget vil være sindet at henholdsvis reducere og ophæve
de relevante skovbyggelinjer, jf. Gentofte Kommunes ansøgning af 26. marts 2019, herom.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Forslag til Lokalplan 408 - maj 2019 (2969552 - EMN-2018-04363)
2. Miljørapport - forslag til Lokalplan 408 (2969622 - EMN-2019-01649)
3. Forslag til tillæg 7 til KP 2017 (2969735 - EMN-2018-04363)
4. Ansøgning om reduktion af skovbyggelinjer_mail (2969734 - EMN-2018-04363)
5. Miljøstyrelsens svar på Gentofte kommunes anmodning om reduktion af skovbyggelinjen
ved Charlottenlund station [DOK8835553] (2969725 - EMN-2018-04363)

5 (Åben) Anlægsbevilling til Digitalisering af folkeskoler 2019
Sags ID: EMN-2019-02137

Resumé
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. i 2019 til
digitalisering af folkeskoler. Anlægsbevillingen udmønter et rådighedsbeløb afsat i
budgetaftale 2019/20 til digitalisering af skoler. Målet er med en effektiv digital
understøttelse at øge eller fastholde kvaliteten af den service, som leveres til eleverne i
den daglige undervisning.

Side 7

Anlægsbevilling foreslås benyttet til finansiering af computere til elever, digitale læremidler,
digitalt arbejdsredskab for skolernes medarbejdere samt videns- og teknologikonkurrencen
First Lego League.

Baggrund
Til digitalisering af folkeskoler blev der i budget 2019/20 afsat et rådighedsbeløb på i alt 9,5 mio. kr.
i 2019 til finansiering af computere til elever, digitale læremidler, digitalt arbejdsredskab for
skolernes medarbejdere samt First Lego League.

Digitalisering af folkeskoler skal understøtte visionen ”Læring uden grænser” ved at skabe
og udnytte digitale muligheder, således at den enkelte elev kan lære mest muligt gennem
læringsforløb understøttet af digitale redskaber og læremidler.
Til digitalisering af folkeskoler i 2019 foreslås det, at geninvestere i ca. 1.700 computere til
elever, som ikke selv medbringer computer til undervisningen, at geninvestere i digitale
læremidler i alle fag på alle skoler, at fortsætte ordningen med løbende aftale om en
arbejdscomputer til ca. 900 medarbejdere på skolerne samt at investere i
teknologiprojektet First Lego League for ca. 1.400 elever på alle skoler.
De fire initiativer skal understøtte de overordnede politiske mål for digitalisering samt øge
eller fastholde kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.

Med udgangspunkt i kommunens overordnede mål om digitalisering stilles der forslag til
anlægsbevillingen, som indeholder følgende investeringer:
Computere til elever:
For at opfylde KL’s krav om, at hver elev i folkeskolen har sin egen personlige computer til
rådighed til skolearbejde, indførte Gentofte Kommune i 2014 ordningen Bring Your Own Device
(BYOD) for elever, som betyder, at den enkelte elev har mulighed for at medbringe sin private
computer til undervisningen. Dette gør i gennemsnit 50 % af eleverne, hvilket medfører, at Børn og
Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) ikke behøver at købe og servicere computere til disse
elever. BSKUF skal for den resterende del af eleverne, stille en computer til rådighed.
Ved opstart af BYOD 2014 indkøbte Gentofte Kommune ca. 1.700 computere til elever, som ikke
medbringer deres egen computer. Med en afskrivningstid på fem år skal disse computere udskiftes
med nye computere i 2019.

Digitale læremidler:
Digitale læremidler skal som en central del af folkeskolernes digitalisering understøtte elevernes
læring i alle fag.
I 2012 afsatte Undervisningsministeriet en central pulje til indkøb af digitale læremidler. Med den
statsfinansierede pulje har BSKUF via medfinansiering kunne indkøbe digitale læremidler til alle
skoler i 2012 - 2018. Målet med statstilskuddet har været at bidrage til en udbredelse af digitale
læremidler på alle landets skoler.
På alle Gentoftes skoler er digitale læremidler i dag blevet en vigtig forudsætning for den daglige
undervisning, og for at holde en høj kvalitet i undervisningen, ønsker BSKUF i 2019 at
geninvestere i digitale læremidler og få dækket den del af udgiften til digitale læremidler, der
tidligere har været dækket af statstilskuddet.
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skolerne:

Alle pædagogiske medarbejdere på skolerne har siden august 2013 fået stillet et
personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed af BSKUF gennem ordningen Choose Your
Own Device – CYOD.

Side 8

CYOD-ordningen er siden 2013 årligt blevet finansieret af anlægsmidler, som har været
afsat til digitalisering af folkeskolerne.
Arbejdscomputeren skal understøtte skolernes pædagogiske medarbejdere i arbejdet med
digitalisering af skolen, således at eleverne får mulighed for at udnytte sine potentialer bedst
muligt og udvikle sine faglige og sociale kompetencer.
FLL – First Lego League:
FLL er en videns- og teknologi konkurrence for børn, som har fundet sted i Gentofte Kommune
siden 2006. Formålet er at øge børns og unges interesse for naturvidenskab og teknologi, og give
dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen.
FLL har et tværfagligt indhold, der tager udgangspunkt i fælles mål med hovedvægt på dansk,
matematik og naturfag. Alle elever arbejder med projektarbejdsformen, teknologiforståelse og
stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring. Alle
elever arbejder med programmering gennem Legos undervisningsmaterialer Wedo og Lego
Mindstorms.
I FLL er forældre og det lokale samfund vigtige samarbejdspartnere. De kan bidrage til elevernes
arbejde med at finde løsninger på årets udfordring samt være dommere eller hjælpe til på den
store finaledag, hvor projektet afsluttes med en stor konkurrence i årets tema.I 2019 har BSKUF
besluttet at FLL skal omfatte alle elever i 3. eller 4. klasse samt alle elever i 6. eller 7. klasse på
alle folkeskoler.

Den overordnede fordeling af rådighedsbeløbet:
Indsatsområde:
Computere til elever
Digitale læremidler
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skolerne
First Lego League
I alt

Økonomi
5,8 mio.kr.
1,5 mio.kr.
1.5 mio.kr.
0.7 mio.kr.
9.5 mio.kr.

Indsatsområder, konsekvenser, afskrivning og geninvestering er beskrevet i tilhørende bilag.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der godkendes anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. jf. skema 1 til digitalisering af folkeskoler i 2019
finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
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Bilag
1. Skema 1 - Digitalisering af folkeskoler 2019 (2935618 - EMN-2019-02137)
2. Bilag - Indsatsområder digitalisering af skoler 2019 (2939787 - EMN-2019-02137)

6 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger
Sags ID: EMN-2019-01132

Resumé
Der søges om en anlægsbevilling på 9 mio. kr. til opgradering af brandtekniske installationer og
anlæg i kommunens plejeboliger.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 25. marts 2019, pkt.12, at opgradere
brandsikkerheden i alle plejeboliger mv. til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger,
idet der forud gennemføres en dialog med de berørte institutioner herom.
Det blev samtidig besluttet at anlægsbevilge 5 mio. kr. til rådgivning og projektering af løsninger,
der vil bringe brandsikkerheden op på det ønskede niveau, samt at ansøgning om bevilling til
udførelse af de projekterede tiltag forelægges i takt med, at løsninger projekteres/udbydes.
Der ansøges nu om anlægsbevilling på 9 mio. kr. til en tværgående entreprise vedrørende
brandtekniske installationer såsom opgradering af detektorer, etablering af samt opgradering af
automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og røgventilationsanlæg/mekanisk udsugning.
På kommende møder forelægges bevillingsansøgninger vedrørende øvrige tiltag i takt med, at der
tilvejebringes grundlag herfor gennem projektering/udbud

Indstilling
Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der anlægsbevilges 9 mio. kr. til opgradering af de brandtekniske installationer og anlæg i
kommunens plejeboliger med finansiering over likvide aktiver

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
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Bilag
1. Skema 1. Opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger (2784604 - EMN-2019-01132)

7 (Åben) Danmarkskort 2018 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet
Sags ID: EMN-2019-01430

Resumé
Folketinget vedtog i maj 2018 en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område, der trådte i kraft den 1. juli 2018. Lovændringen indebærer, at Børne- og
Socialministeriet hvert år inden 1. juli skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort
med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i
klagesager efter Lov om social service. Lovændringen indebærer endvidere, at
Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det
år, hvor danmarkskortet offentliggøres.
Baggrund
Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den,
der har klaget.
Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og
ændrer/ophæver den.
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og
Ankestyrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til
myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal
genoptage sagen og afgøre den på ny.
Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens
afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis
betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager,
der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.
Børne- og Socialministeriet har - ligesom i 2017 - udarbejdet 3 danmarkskort for
omgørelsesprocenter i 2018: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og for
særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet
og for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår i kortet for det
samlede socialområde. Kortene kan ses på ministeriets hjemmeside.
På kortet for hele socialområdet indgår alle bestemmelser i lov om social service.
For Gentofte Kommune viser danmarkskortet over hele socialområdet i 2018, at
Ankestyrelsen behandlede 81 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 44 %. Heraf var 7
% ændrede/ophævede og 37 % hjemviste afgørelser. I 2017 blev der behandlet 87
afgørelser. Omgørelsesprocenten var 53 %. Heraf var 20 % ændrede og 33 %
hjemviste afgørelser.
Som det fremgår af Tabel 1 i vedlagte notat, er omgørelsesprocenten i 2018 for
Gentoftes socialområde således faldet med faldet med 9 procentpoint i forhold til 2017,
hvilket skyldes et fald i ændrede/ophævede sager på 13 procentpoint, mens antallet af
hjemviste sager er steget med 4 procentpoint.
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I kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er der sket fald i omgørelsesprocent på
henholdsvis 7 og 11 procentpoint. I Lyngby-Taarbæk Kommune er
omgørelsesprocenten steget med 4 procentpoint.
På kortet for børnehandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social
service:
 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)


Merudgiftsydelse (§ 41)



Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43)



Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)

Gentofte Kommune træffer årligt ca. 600 afgørelser på børnehandicapområdet. Som
det fremgår af Tabel 3 i vedlagte notat, er 42 af disse afgørelser påklaget til
Ankestyrelsen mod 27 afgørelser i 2017. Omgørelsesprocenten var 64 %. Heraf var 10
% ændrede/ophævede og 55 % hjemviste afgørelser. I 2017 var omgørelsesprocenten
70 %. Heraf var 44 % ændrede afgørelser og 26 % hjemviste afgørelser.
Omgørelsesprocenten for Gentoftes børnehandicapområde er i 2018 faldet med 6
procentpoint i forhold til 2017. Dette skyldes et fald i ændrede/ophævede sager på 34
procentpoint, mens antallet af hjemviste sager er steget med 29 procentpoint.
I kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der i 2018 sket fald i
omgørelsesprocenten på henholdsvis 5, 9 og 6 procentpoint i forhold til 2017.
Supplerende kan oplyses:
- At de 4 ændrede/ophævede afgørelser alle omhandler tabt arbejdsfortjeneste jf.
servicelovens § 42. Dette kan ses som et udtryk for, at reglerne i forhold til tabt
arbejdsfortjeneste er mere præcise, mens de øvrige paragraffer i højere grad er et
udtryk for en skønsmæssig vurdering.
- At de 23 hjemviste afgørelser er jævnt fordelt på merudgifter jf. § 41, tabt
arbejdsfortjeneste jf. § 42 og aflastning i eller uden for hjemmet jf. § 44.
- At de stadfæstede afgørelser ligeledes er jævnt fordelt.
Børn og Familie har de senere år befundet sig i en genopretningsfase. Der er foretaget
systematisk opfølgning i sager, som ikke var reguleret i en årrække. Det har ført til en
stigning i antallet af klagesager. I forbindelse med genopretningen blev identificeret en
særlig problematik. I flere af de ændrede sager forelå ikke dokumentation for den
oprindelige bevilling. Det kunne således ikke dokumenteres, at der i 2017 var et mindre
behov for hjælp end tidligere.
Med faldet i Gentofte Kommunes omgørelsesprocent ses de første tegn på, at den
omfattende kompetenceudvikling af medarbejderne bærer frugt. Gentofte Kommune er
fortsat et stykke fra den politiske målsætning om, at ligge på eller under
landsgennemsnittet, og der arbejdes målrettet på at bringe omgørelsesprocenten
yderligere ned. Det fremgår ligeledes af oplysningerne fra Ankestyrelsen, at der er en
sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen fra 170-300 dage, hvilket betyder, at de fleste
kommunale afgørelser i datagrundlaget er truffet 5-10 måneder før Ankestyrelsens
afgørelser.
I 2018 har billedet ændret sig. Få sager ændres, flere sager stadfæstes og flere sager
hjemvises til fornyet behandling. Det er den generelle tendens på landsplan.
Kommunerne er udfordrede på at aflæse de skærpede krav fra Ankestyrelsen, og det
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er vanskeligt at rekruttere medarbejdere med erfaring på området. Børn og Familie har
1. november ansat en leder med særlig ekspertise på dette område, og det seneste år
er iværksat særlig kompetenceudvikling i forhold til omgørelsessagerne. Det er
forventningen, at det fulde gennemslag af kompetenceudviklingen vil kunne ses i 2019.
På kortet for voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social
service:
 Kontante tilskud (§ 95)


Borgerstyret personlig assistance (§ 96)



Ledsageordning (§ 97)



Merudgifter (§ 100)

Gentofte Kommune træffer årligt over 700 afgørelser på voksenhandicapområdet. Som
det fremgår af Tabel 5 i vedlagte notat, er 5 af disse afgørelser i 2018 påklaget til
Ankestyrelsen mod 9 i 2017. Omgørelsesprocenten var 40 %. Heraf skyldtes 20 % en
ændret/ophævet afgørelse, og 20 % en hjemvist afgørelse. I 2017 var
omgørelsesprocenten 22 %. Heraf var 0 % ændrede/ophævede og 22 % hjemviste
afgørelser.
Omgørelsesprocenten for Gentoftes voksenhandicapområde er i 2018 steget med 18
procentpoint i forhold til 2017. Dette skyldes en stigning i ændrede/ophævede
afgørelser på 20 procentpoint, mens antallet af hjemviste sager er faldet med 2
procentpoint. Som nævnt ovenfor skyldes disse ændringer 2 sager.
I Gladsaxe Kommune kan der ses et fald i omgørelsesprocenten på 10 procentpoint.
Omvendt ses en stigning i omgørelsesprocenten for kommunerne Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal på 35 henholdsvis 9 procentpoint.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag.
Danske Handicaporganisationers medlemmer af Handicaprådet afgav den 23. april
2019 høringssvar til sagen. Det fremgår af høringssvaret, at det er medlemmernes
klare holdning, at borgerne i Gentofte kommune skal kunne regne med, at den
afgørelse, kommunen træffer, er både grundigt oplyst og korrekt. Derfor mener
medlemmerne det ikke er tilfredsstillende, når Ankestyrelsen igen i 2018 ændrer eller
hjemviser så stor en del af afgørelserne om ansøgninger om en handicapkompenserende ydelse truffet af Gentofte Kommune. Medlemmerne mener det er vigtigt at
retssikkerheden sikres, således at personer med handicap altid får de ydelser og den
behandling, som de har krav på ifølge loven, og at alle har ret til lige beskyttelse og til
at få samme nytte af loven. Danske Handicaporganisationers medlemmer vil derfor
opfordre Gentofte Kommune til fremover at opprioritere borgernes retssikkerhed i
sagsbehandlingen.
Seniorrådet, der behandlede sagen på møde den 24. april 2019, tog høringen
vedrørende danmarkskortet til efterretning.
Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social & Sundhed indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
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At orienteringen om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2018
tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 07-05-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget
Dato: 08-05-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Notat om danmarkskort 2018 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet (2782874 EMN-2019-01430)

8 (Åben) Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2019 og
Politik for tilsyn 2019
Sags ID: EMN-2018-05800

Resumé
Kvalitetsstandarden for pleje- og sundhedsområdet, gældende for 2019 er uændret i forhold til
2018. Politik for tilsyn 2019 er ligeledes uændret.

Baggrund
Kvalitetsstandarden for 2018 blev godkendt på Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den
2. maj 2018, i Økonomiudvalget den 22. maj 2018 og i Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2018. I
forlængelse af den nye politiske arbejdsform godkender Ældre-, Social – og Sundhedsudvalget
ikke længere alle kvalitetstandarder, og der er derfor fastlagt principper, der er retningsgivende og
styrende for administrationens arbejde med justering af disse. Der er imidlertid i Lov om Social
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Service et krav om, at kvalitetstandarder for praktisk hjælp og pleje (§83), genoptræning (§86) og
forebyggende hjemmebesøg (§179) skal godkendes hvert år.
Pleje & Sundhed har i 2018 arbejdet med og arbejder fortsat i 2019 med indførelsen af
dokumentations- og sagsbehandlingsmetoden "Fælles Sprog III".
Serviceniveauet og hjælpen hos den enkelte borger er uændret, men indsatserne vil være
benævnt anderledes, når "Fælles Sprog III" er implementeret i Pleje & Sundhed. Dette vil dog først
afspejles i kvalitetsstandarden for 2020.
Serviceloven fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik
for tilsyn med tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske
i tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden for § 83.
Kvalitetsstandarden og politik for tilsyn har været forelagt Handicaprådet den 18.marts 2019 og
Seniorrådet den 24. april 2019. Handicaprådet og Seniorrådet havde ingen bemærkninger.
Kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken publiceres på kommunens hjemmeside.
Efter ønske fra udvalgsformanden forelægges kvalitetsstandarderne i en udgave, hvor det fremgår,
hvilke ændringer der sket i kvalitetsstandarden (ved korrekturfunktion).
Vurdering
Det er Social & Sundheds vurdering, at den forelagte kvalitetstandard og politikken for tilsyn lever
op til formålet med at beskrive kommunens tilbud på en måde, så det kan danne grundlag for en
forventningsafstemning mellem borger og kommune.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At ”Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2019” godkendes.
2. At ”Politik for tilsyn 2019” godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget
Dato: 08-05-2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
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Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kvalitetsstandarder §§ 83, 83a, 86 og 79a Gentofte Kommune 2019 (2597748 - EMN-201805800)
2. Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2019 (2597740 - EMN-2018-05800)

9 (Åben) Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
Sags ID: EMN-2019-01902

Resumé
Gentofte Kommune har d. 26. april 2019 modtaget det endelige forslag til Sundhedsaftale 20192023 fra Sundhedskoordinationsudvalget. Aftalen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Baggrund
Gentofte Kommune modtog den 20. december 2018 høringsudkast vedr. Sundhedsaftale 2019-23
mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen med henblik på afgivelse af høringssvar.
Administrationen udarbejdede et høringssvar, som blev godkendt enstemmigt på møder i
Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget i februar 2019 og i
Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019 – dagsordenens pkt. 11 – med 18 stemmer (C, A, B, V
og F) for og 1 stemme (Ø) imod.
Gentofte Kommune har den 26. april 2019 modtaget det endelige forslag til Sundhedsaftale 20192023 med henblik på kommunens godkendelse. Aftalen skal være godkendt inden d. 1. juli 2019 af
kommunerne i regionen og Region Hovedstaden.
I høringssvaret bemærkede Gentofte Kommune, at kommunen er enig i de tre højst prioriterede
fokusområder i sundhedsaftalen, men at kommunen ønskede, at aftalen blev tilføjet et mål om, at
alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb. Andre kommuner
har ønsket det samme og i det nye forslag til sundhedsaftale har Sundhedskoordinationsudvalget
valgt at sætte endnu større fokus på udviklingen af samarbejdet mellem region og kommune om
borgere med psykisk sygdom og der er således tilføjet et nyt mål under fokusområdet ”Sammen
om borgere med psykisk sygdom”. Det endelige forslag til sundhedsaftalen består derfor af 3
fokusområder og 6 mål, herunder det nye mål ”Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et
koordineret udskrivningsforløb”.

Indstilling
Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

Tidligere beslutninger:
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Udvalg: Børneudvalget
Dato: 07-05-2019

Sundhedsaftalen anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget
Dato: 08-05-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Følgebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023 (2940083 - EMN-2019-01902)
2. Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023 (2940084 - EMN-2019-01902)

10 (Åben) Forslag til ny folkeoplysningspolitik
Sags ID: EMN-2018-02441

Resumé
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder frem til og med
2024. Politikken bygger på en 12-årig vision, hvortil kendetegn og målsætninger skal revideres i
2018.

Baggrund
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger,
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til
borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Gentofte Kommunes opgave
er at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende
voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.
Foreløbige proces:
 4. september 2018: Folkeoplysningsudvalget godkendte procesplan for revideringen.
 4. oktober 2018: Brugerseminar blev afholdt, og bidrog med inputs til kendetegn og
målsætninger for den reviderede politik.
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31. oktober 2018: Folkeoplysningsudvalget blev fremlagt første forslag til
folkeoplysningspolitik til drøftelse. Drøftelsens kommentarer blev efterfølgende indarbejdet i
et andet forslag.
12. december 2018: Folkeoplysningsudvalget blev fremlagt andet forslag til
folkeoplysningspolitik.
30. januar 2019: Andet forslag blev drøftet på dialogmødet mellem
Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. Drøftelsernes kommentarer
blev indarbejdet i et tredje forslag til folkeoplysningspolitik.
Februar 2019: Tredje forslag til Folkeoplysningspolitik var i høring hos brugerne (svarfrist d.
1. marts 2019). Høringsrunden har givet to svar, som er vedhæftet i bilag 1.
Høringssvarene kommer fra henholdsvis seniorrådet i Gentofte Kommune og Karl Gaub,
som er borger i kommunen. Fritid vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til
ændring i folkeoplysningspolitikken.

Tredje forslag til folkeoplysningspolitik samt tilhørende idekatalog er vedhæftet (bilag 2 og 3), og
indstilles hermed til godkendelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At forslag til ny folkeoplysningspolitik godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 10-04-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Dato: 01-05-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
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1. Høringssvar til folkeoplysningspolitikken (2773565 - EMN-2018-02441)
2. 3. forslag til folkeoplysningspolitik (2773566 - EMN-2018-02441)
3. Idékatalog til 3. forslag til folkeoplysningspolitikken (2773590 - EMN-2018-02441)

11 (Åben) Partnerskabsaftale om drift af iværksætterklub for børn og unge
Sags ID: EMN-2019-00322

Resumé
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at Gentofte Kommune som et forsøg indgår i et
tidsafgrænset partnerskab med Foreningen for Kunst og Iværksætteri om drift af en
iværksætterklub for børn og unge på 4.-6. klassetrin. Skoleudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til principper og ramme for partnerskabsaftalen samt det
kommunale driftstilskud.

Baggrund
Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2018 og budgetaftalen blev det besluttet, at det skal vurderes,
om partnerskaber kan bidrage til udvikling af ungeområdet. Økonomiudvalget vedtog enstemmigt
på sit møde den 23. april 2018, punkt 3, at give en midlertidig dispensation i 3 år fra Lokalplan 212
til at anvende ejendommen Adolphsvej 59 til iværksætterklub for unge i lokaler.
Gentofte Kommune modtog herefter i maj måned 2018 en ansøgning fra Foreningen for Kunst og
Iværksætteri om at indgå et samarbejde omkring drift af en iværksætterklub for børn og unge i
skolealderen 4.-6. klasse på Adolphsvej under navnet ”Skaberiets Iværksætterklub”, herunder at
modtage et kommunalt tilskud til drift af klubben. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at
indgå et partnerskab om drift af en iværksætterklub for børn og unge og indstiller nu, at der som et
forsøg indgås en partnerskabsaftale med Foreningen med udgangspunkt i dagtilbudslovens § 52,
stk. 5 om drift af private fritidshjem.
Foreningen ønsker at etablere et fritidsklubtilbud for 4.-6. klasseelever, som har åbent dagligt på
hverdage kl. 14-17 (fredage kl. 14-16). Som personale i iværksætterklubben ansættes bl.a. en
uddannet pædagog med kunstnerisk baggrund og erfaring med undervisning i iværksætteri.
Professionelle kunstnere vil ligeledes blive inddraget løbende for at højne det kunstneriske niveau.
Et væsentligt element i partnerskabet er at flere gentoftebørn og unge udvikler deres kreative
evner og iværksætterkompetencer, herunder også børn og unge, som benytter kommunale
fritidstilbud og ikke er medlem af iværksætterklubben. Som en del af partnerskabet vil ledere og
medarbejdere fra kommunens GFO’er og fritidscentre derfor indgå i kompetenceudvikling drevet af
Foreningen. Formålet er de bliver klædt metodisk og fagligt på til at inspirere til kreativ og innovativ
tænkning og lyst til at føre ideer ud i livet (iværksætte).
Iværksætterklubben er indholdsmæssigt en ny type tilbud på fritidsområdet. Gentofte Kommune
vurderer, at iværksætterklubben vil kunne videreudvikle kvaliteten på fritidsområdet, fordi der
indholdsmæssigt er tale om en ny type tilbud, og fordi der via tilbuddet også investeres i
kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i FC’ere og GFO’ere. Samtidig kan
iværksætterklubben appellere til nogle af de børn og unge, som ikke i forvejen benytter et
fritidstilbud.
Det anbefales, at partnerskabsaftalen gøres midlertidig med en forsøgsperiode fra den 1. august
2019 til den 22. april 2021. Med en tidsbegrænset aftale kan det afprøves, om der er interesse for
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en iværksætterklub, og der kan indhentes erfaringer i forhold til at løfte kommunale
velfærdsopgaver i partnerskaber med civile aktører.
Partnerskabsaftalen finansieres af tilskud fra Gentofte Kommune og forældrebetaling. Gentofte
Kommunes udgifter til iværksætterklubben over den samlede periode forventes at være 1,1 mio.
kr. Udgifterne dækker faste udgifter til lokale og vedligeholdelse samt et variabelt tilskud pr. tilmeldt
barn pr. måned til dækning af lønudgifter, rengøring, administration og materialer/transport. De
faste udgifter udgør 0,23 mio. kr. og det variable tilskud udgør 0,85 mio. kr., under forudsætning af,
at 40 børn tilmelder sig iværksætterklubben.
Finansieringen af Gentofte Kommunes udgifter er todelt:
1. 0,6 mio. kr. findes ved tilpasning af budgettet på FC-området. Såfremt nogle af de
indmeldte i iværksætterklubben ikke tidligere har været indskrevet i et FC-tilbud vil der
være tale om en aktivitetsforøgelse. Denne vil blive finansieret via den normale
demografikorrektion.
2. Fra Gentofte Kommunes centrale kompetenceudviklingspulje er der søgt og bevilget 0,5
mio. kr.
Aftalen indgås under forudsætning af:
 At kommunen kan godkende vedtægter for Foreningen, vedtægter for fritidshjemmet og
administrationsaftale mellem Foreningen og det sekretariat, der administrerer driften af
fritidshjemmet.
 At de endelige bygningsmæssige godkendelser foreligger
 At Kommunalbestyrelsen kan godkende aftalen.
Det er en forudsætning for aftalens gennemførelse, at der senest den 31. december 2019 er
opnået et økonomisk bæredygtigt tilbud med minimum 20 indmeldte.
Ved udløb af aftaleperioden i april 2021 forelægges Kommunalbestyrelsen opnåede erfaringer
med partnerskabet på baggrund af en evaluering gennemført af Gentofte Kommune med bidrag fra
Foreningen. Evalueringen vil til dels blive tilrettelagt som en brugertilfredshedsundersøgelse blandt
børn og forældre om emner som kreativitet og innovationskompetencer mv. Evalueringen vil også
forholde sig til, hvordan partnerskabet har bidraget til udvikling af børn- og ungeområdet i bredere
forstand.

Indstilling
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At Gentofte Kommune bemyndiges til at indgå en partnerskabsaftale med Foreningen for
Kunst og Iværksætteri om drift af en iværksætterklub for børn og unge i skolealderen 4.-6.
klasse for perioden den 1. august 2019 til den 22. april 2021 med udgangspunkt i
ovenstående rammer.
2. At der i aftaleperioden findes 0,6 mio. kr. til drift af Skaberiet Iværksætterklub, ved
tilpasning af budgetter for indskrevne på FC-området.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 06-05-2019
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Pkt. 1-2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Bilag 1 Ansøgning om etablering af iværksætterklubtilbud i Gentofte Kommune (2636071 EMN-2019-00322)
2. Bilag 2 Præsentation af Skaberiet (2636072 - EMN-2019-00322)
3. Bilag 3 Formål og principper for partnerskabsaftale (2642075 - EMN-2019-00322)

12 (Åben) Retningslinjer for samarbejdet mellem Dagtilbud og Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning (PPR)
Sags ID: EMN-2019-01582

Resumé
Dagtilbud og PPRs professionelle samarbejde omkring tilrettelæggelsen af en
inklusionsfremmende pædagogisk praksis, der både understøtter udviklingen af et velfungerende
fællesskab og det enkelte barn tydeliggøres. Samarbejdet er beskrevet ved fire principper, som
står på ’best practice’ og Strategi for fællesskaber. Principperne og strategien danner tilsammen
fundamentet for Kommunalbestyrelsens fastsættelse af retningslinjer for samarbejdet mellem
dagtilbud og relevante aktører, jf. Dagtilbudslovens §3a, stk.3.

Baggrund
I august 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Strategi for fællesskaber. Strategien prioriterer bl.a.
indsatser omkring at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud.
Endvidere følger det af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen som led i fastsættelse af rammer
for dagtilbuddene skal vedtage retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og relevante
aktører. På kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2019 (punkt 13.) blev
retningslinjerne for samarbejdet mellem Dagtilbud og skoler og mellem Sundhedsplejen og
Dagtilbud vedtaget.
Nærværende punkt vedrører samarbejdet mellem dagtilbuddene og PPR.
Retningslinjerne for samarbejdet, som er defineret som principper, er udarbejdet af en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to områder. Gruppen har kortlagt, videreudviklet og
udbredt allerede eksisterende ’best practice’. Principperne er præsenteret og drøftet på
forretningsudvalget i Dagtilbud den 21. marts 2019 og på PPRs personalemøde den 27. marts
2019.
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Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og PPR er:





Fælles indsatser tilrettelægges i tæt samarbejde med forældrene.
Dagtilbud og PPR samarbejder om at understøtte alle børns generelle trivsel og udvikling.
Dagtilbud og PPR har et udvidet samarbejde, der understøtter børn i sårbare og udsatte
positioner.
Dagtilbud og PPR har en sammenhængende praksis.

For hvert princip er der udarbejdet eksempler på konkrete aktiviteter eller handlingsanvisninger for
såvel Dagtilbud som PPR. Aktiviteterne tilpasses i takt med, at Dagtilbud eller PPR måtte opleve
ændrede behov.
Der henvises til Bilag - Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og PPR.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At ovenstående fire principper for samarbejdet mellem Dagtilbud og PPR godkendes som
retningslinjer for samarbejdet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 07-05-2019

De fire principper anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Bilag - Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og PPR (2800298 - EMN-2019-01582)

13 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne. Aflevering fra
opgaveudvalg
Sags ID: EMN-2019-01865

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2018, pkt. 16, at
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Tryghed for borgerne. Opgaveudvalget vil
efter sit sidste møde torsdag den 25. april 2019 være klar til at aflevere resultatet af sit
arbejde.
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To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og
næstformanden for opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere
anbefalingerne på et fællesmøde den 29. april 2019 med henblik på, at Økonomiudvalget
indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på mødet 27. maj 2019.
Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 17. december 2018, pkt.
16, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Tryghed for borgerne. Kommissoriet er
vedlagt som bilag.
På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2019, pkt. 11, udpegede
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at komme med anbefalinger og
konkrete forslag til, hvordan kommunen og borgerne, herunder i samarbejde med politiet,
kan:



Bekæmpe indbrudstyvenes muligheder for at gennemføre indbrud i boliger, biler, både, butikker og
virksomheder, fx ved at foreslå metoder, der stresser indbrudstyven, når uheldet er ude, og
indbrudstyvene forsøger at begå indbrud eller tricktyverier.
Forebygge indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier.

Opgaveudvalgets anbefalinger eftersendes, idet opgaveudvalgets sidste møde er torsdag
den 25. april 2019.
Opgaveudvalget har mødtes 4 gange. På møderne har flere eksperter, som politiet, Det
Kriminalpræventive Råd og Trygfonden, bidraget med faglig viden om udvalgt statistik og
viden om bekæmpelse og forebyggelse af indbrud og tyveri fra boliger, biler, både,
butikker og virksomheder samt tricktyveri. Derudover har flere opgaveudvalgsmedlemmer
suppleret med egne erfaringer med bekæmpelse og forebyggelse af indbrud og tyveri.
Oplæggene fungerede som en del af vidensgrundlaget og fundamentet for
opgaveudvalgets videre arbejde med at kvalificere udfordringerne med indbrud og tyveri.
På opgaveudvalgets 3. møde var interesserede borgere, repræsentanter fra Seniorrådet
og relevante eksperter inviteret til at kvalificere udvalgets foreløbige idéer og tanker til
anbefalinger. De inviterede gæster gav udtryk for opbakning til opgaveudvalgets arbejde.
Særligt ideen om nabohjælp og aktivt medborgerskab blev fremhævet.
Gentofte Kommune vil sikre at borgere, erhvervsdrivende og relevante aktører som
politiet, branche- og interesseorganisationer m.fl. vil blive inddraget i realiseringen af
opgaveudvalgets anbefalinger.
Indstilling
Det indstilles
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At anbefalingerne fra opgaveudvalget vedtages.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 29-04-2019

Økonomiudvalget den 29. april 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg Tryghed for borgerne (2939753 - EMN-2019-01865)
2. Gentofte - Fri for tyveri (2939751 - EMN-2019-01865)

14 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget En Times Motion
Dagligt
Sags ID: EMN-2019-01858

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget En Times Motion Dagligt forelægges Kultur-, Ungeog Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget samt Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.
Kommissoriet behandles i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre, Social- og Sundhedsudvalget på et fællesmøde den 29. april 2019 og derefter på
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2018, dagsordenens punkt 17, at
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for
opgaveudvalget En Times Motion Dagligt.
Brigitta Rick og Pia Nyring blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet.
Brigitta Rick og Pia Nyring har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til
kommissorium.
Motion og bevægelse er en væsentlig del af et godt liv. Det er fundament for et sundt liv og
bidrager til fysisk, socialt og mentalt velbefindende.
Gentofte Kommune vedtog i 2012 en politisk vision om, at alle børn og unge mellem 0 og 18 år
skulle være fysisk aktive en time om dagen. Denne blev i 2017 udvidet til at gælde alle borgere
uanset alder.
Undersøgelser viser, at 75% af de voksne borgere i Gentofte Kommune er fysisk aktive, dog ikke
alle en time om dagen. Udfordringen er at motivere de sidste 25% af borgerne til at integrere fysisk
aktivitet i hverdagen, samt at øge aktivitetsniveauet blandt de allerede aktive.

Side 24






Opgaveudvalget skal bidrage til at styrke Gentofte Kommunes indsats med en times motion
dagligt.
Opgaveudvalget skal levere indsigt og viden om de væsentligste faktorer, der kan motivere
de mindst aktive borgere i at bevæge sig en time om dagen.
Opgaveudvalget skal identificere de væsentlige aktører, der kan hjælpe med, at Gentofte
Kommune når målet om en times motion dagligt.
Opgaveudvalget skal formulere innovative og praktisk realiserbare projekter, der kan
afprøve nye tilgange til at skabe bevægelse en time om dagen for udvalgte målgrupper.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere.
Udkast til kommissorium samt identifikation af interesserede borgere er vedlagt som bilag.
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 3. kvartal 2019 og afsluttet 4. kvartal 2020.

Indstilling
Brigitta Rick, Pia Nyring samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget,
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Dato: 29-04-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 29-04-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 29-04-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget
Dato: 29-04-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Kommissorium, En Times Motion Dagligt (2915674 - EMN-2019-01858)
2. Identifikation af interesserede borgere (2909653 - EMN-2019-01858)

15 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Det grønne
Gentofte
Sags ID: EMN-2019-01353

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Det grønne Gentofte forelægges Bygningsog Arkitekturudvalget, Teknik – og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.
Kommissoriet behandles i Bygnings - og Arkitekturudvalget, Teknik - og Miljøudvalget og
Økonomiudvalget på et fællesmøde den 29. april 2019 og derefter på og
Kommunalbestyrelsens møde i maj 2019.
Med baggrund i drøftelser på fællesmødet d. 29. april 2019 er der tydeliggørelser et par
steder i kommissoriet, som er markeret med kursiv i det vedlagte kommissorium.
Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2018 dagsordenens
punkt 19, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af
kommissoriet for opgaveudvalget Det grønne Gentofte.
Louisa Schønnemann Bøttkjær og Bente Frimodt-Møller blev enstemmigt udpeget til at
indgå i forberedelsen af kommissoriet. Louisa Schønnemann Bøttkjær og Bente FrimodtMøller har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.
Formålet med opgaveudvalget er, at der formuleres en række ideer og anbefalinger til,
hvordan det samlede æstetiske og grønne helhedsindtryk af området, hvor villahaverne
møder vejene, kan bevares og udvikles som grønne strøg. Ideerne og anbefalingerne skal
tage udgangspunkt i et overordnet hensyn om, at Gentofte bevares og udvikles som en
grøn kommune, hvor der er fokus på bæredygtighed og borgernes livskvalitet.
Med udgangspunkt i et overordnet mål om at Gentofte bevares og udvikles som en grøn
kommune, skal udvalget komme med ideer og anbefalinger til:





Hvordan villaområdernes æstetiske og grønne helhed kan bevares og udvikles, således at
villakvartererne også i fremtiden kan bidrage til bæredygtighed og borgernes livskvalitet
Hvordan villaområdernes grønne kvaliteter i området, hvor villahaverne møder vejene, kan bevares
og udvikles
Hvordan træer i villahaver og på villavejene mest hensigtsmæssigt kan spille en rolle i det
bevaringsværdige helhedsindtryk af villaområderne som et vigtigt element i det grønne Gentofte
Hvordan udvalgets anbefalinger kan fremmes i en konstruktiv dialog mellem borgere og kommunen
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Ideerne og anbefalingerne skal tjene til inspiration og som dialogredskab for borgere og
kommune. I udvalgets arbejde kan det inddrages, hvordan de historiske alleer og anden
træplantning på vejarealer kan indgå i kommunens grønne struktur.
Udvalget skal ikke forholde sig til større offentlige naturområder, såsom parker, skove,
moser, sportsarealer og kirkegårde.
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10
borgere.
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 3. kvartal 2019 og afsluttet 3. kvartal 2020.
Indstilling
Louisa Schønnemann Bøttkjær, Bente Frimodt-Møller og Teknik og Miljø indstiller
Til Bygnings - og Arkitekturudvalget, Teknik - og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At udkast til kommissorium vedtages.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Bygnings- og Arkitekturudvalget
Dato: 29-04-2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Dato: 29-04-2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 29-04-2019

Økonomiudvalget den 29. april 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. KOMMISSORIUM Opgaveudvalget Det grønne Gentofte (2911199 - EMN-2019-01353)
2. Bilag til godkendelse - rekrutteringsplan (2909436 - EMN-2019-01353)

16 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Fremtidens Transport
Sags ID: EMN-2019-02347
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Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. marts 2019, dagsordenens punkt 15, et
kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport.
Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer
af Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde.
Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 25. marts 2019, dagsordenens
punkt 15, et kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport.
Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Fremtidens Transport skal påbegynde sit
arbejde i 2. kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer:
• 2 borgere i alderen 15-25 år, som har interesse for fremtidens trafikløsninger
• 1 borger som er forælder med hjemmeboende børn med behov for fleksibel
transport
• 1 borger som har erfaring med transportbehov relateret til en mobilitetsbegrænsning
• 1 borger der som arbejdsgiver i en større virksomhed i Gentofte Kommune har
erfaring med medarbejderes/kunders transportbehov
• 1 borger som er bruger af samkørsels- eller deleordninger
• 1 borger som er bruger af el- eller hybridkøretøjer
• 1 borger som anvender bilen som primært transportmiddel
• 1 borger som anvender cyklen som primært transportmiddel
• 1 borger som anvender tog og/eller bus som primært transportmiddel
Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 25. marts 2019, dagsordenens punkt 15,
orienteret om metode til rekruttering til opgaveudvalget.
Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering: annoncering i
Villabyerne, Gentofte Lige Nu, Gentofte.dk, Facebook, LinkedIn, Forældreintra og
BørneGenvej, informationsmail til elevrådsformænd, grundejerforeninger og relevante
foreninger samt plakater/flyers på udvalgte steder i kommunen fx genbrugsstationen,
biblioteker og idrætsfaciliteter.
30 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er
borgere inden for alle kompetenceområder.
En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen 21. maj
2019.
Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege
de 10 borgere til opgaveudvalget.
En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende
opfylder kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet.
Alle borgere skal enten være bosiddende i kommunen eller skal have anden relevant
tilknytning til kommunen.
Indstilling
Det indstilles
Til Kommunalbestyrelsen:
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At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Fremtidens Transport, herunder 5
medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget,
jfr. pkt. 3 i kommissoriet.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport (2974380 - EMN-2019-02347)

17 (Åben) Udpegning af medlem til opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel
Sags ID: EMN-2019-02551

Resumé
Et medlem af opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel ønsker at trække sig fra
opgaveudvalget.
Baggrund
Maria Dorph-Jensen har meddelt, at hun ønsker at trække sig fra opgaveudvalget Unges
Sundhed og Trivsel.
Når et medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelseslovens §28, stk. 1.
anvendelse. Det betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal
udpege et nyt medlem.
Den valggruppe, der har udpeget Maria Dorph-Jensen, er valggruppe CABVF.
Pladsen i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel skal ifølge kommissoriet besættes
med en person, der har erfaring fra en folkeskole i Gentofte Kommune – enten via
bestyrelsesarbejde, ledelse eller undervisning.
Valggruppen har i stedet udpeget Julie Rühmann Cerkez.
Indstilling
Det indstilles
Til Kommunalbestyrelsen:
At udpegelsen af Julie Rühmann Cerkez til opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel
tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Side 29

Bilag

18 (Åben) Økonomisk Rapportering 1. kvartal 2019
Sags ID: EMN-2019-02311

Resumé
Økonomi forelægger rapportering for 1. kvartal – i form af en komprimeret status for økonomien til godkendelse.
Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til
Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

Baggrund
Formålet med økonomisk rapportering er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige
tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske
situation/udvikling.
De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:
Finansiering – merindtægt på 7,8 mio.kr. vedr. overgangsordning for beregning af udgifter til
ældre og voksne med handicap.
Serviceudgifter- den samlede serviceramme for Gentofte Kommune forventes overholdt i 2019.
Økonomi har i samarbejde med relevante bevillingsområder på grundlag af den demografiske
udvikling i Gentofte Kommune og det generelle udgiftspres på de specialiserede områder
igangsat en række analyser for 2019 og frem. Analyserne er under udarbejdelse og der er derfor
ikke medtaget mulige tillægsbevillingsansøgninger vedrørende driftsudgifterne i denne økonomiske
rapportering. En prognose for det enkelte bevillingsområdes forventede regnskab afventer
resultatet af analysearbejdet. En mere detaljeret opgørelse af økonomien på de enkelte

bevillingsområder herunder tillægsbevillingsansøgninger vil være indarbejdet i den
økonomiske rapportering pr. 30. juni.
Samlet set kan de enkelte bevillingsområder rubriceres i tre blokke:

1. De specialiserede områder (voksenhandicap, specialundervisning samt Børn
og Familie) som generelt oplever et udgiftspres. Disse områder fik i løbet af 2018
tilført ekstra midler, men alene for 2018. De igangværende analyser skal klarlægge
i hvilken udstrækning områderne har brug for at få yderligere midler tildelt på kort
og mellemlang sigt.
2. Områder, hvor demografiudviklingen skaber et økonomisk råderum (Dagtilbud
og almen skoleområdet). Dagtilbud oplever et fortsat fald i populationen og lidt
større end forudset ved fastlæggelsen af budget 2019. På skoleområdet forventes,
når indskrivningstallene pr. 1.8.2019 er endelig gjort op i tredje kvartal, at der også
her vil kunne skabes et vist råderum.
3. Øvrige områder som samlet set forbrugsmæssigt normalt repræsenterer et mindre
forbrug og som på nuværende tidspunkt følger dette mønster, hvorfor disse
områder samlet set også kan bidrage til at medfinansiere en del af det
specialiserede områdes udgiftspres.
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Overførselsudgifter - Budgettet på 802,4 mio. kr. forventes overholdt dog med flere
modsat rettede bevægelser, som nærmere vil blive gennemgået i den økonomiske
rapportering pr. 30. juni.
Anlæg - Anlægsforbruget på det skattefinansierede område forventes samlet at blive netto
397,7 mio. kr. sammensat af bruttoanlægsudgifter på 323,2 mio. kr. og 74,5 mio. kr.
vedrørende øvrige anlægsudgifter.
Mindre forbruget på bruttoanlægsrammen forventes at andrage 121,4 mio. kr. og er
sammensat af større og mindre tidsforskydninger på en lang række projekter.
Genbevillinger af serviceudgifter fra 2019 til 2020 vurderes at ville andrage 28 mio. kr.
samlet set.
Anlægsforbruget på det takstfinansierede område forventes at andrage 93,0 mio. kr.
svarende til korrigeret budget.
Likviditeten ultimo 2019 forventes at andrage 226,2 mio. kr.
Indstilling
Økonomi indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 20-05-2019

Økonomiudvalget 20. maj 2019
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Økonomisk rapportering 1. kvartal 2019 (2966172 - EMN-2019-02311)
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