
 

Retningslinjer for information om Gentofte Kommunes virksomhed  
 
Det fremgår af offentlighedslovens § 17, stk. 1 og 2 at:  

Stk. 1. ”En forvaltningsmyndighed skal på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin 
virksomhed”.  

Stk. 2. ”En forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den informationspligt, der følger 
af stk. 1”.  

Det følger heraf at Gentofte Kommune skal offentliggøre information om kommunens virksomhed på 
kommunens hjemmeside og fastsætte retningslinjer herfor.  

Gentofte Kommunes officielle hjemmeside er gentofte.dk.  

Formålet med hjemmesiden er at informere om Gentofte Kommunes virksomhed og give adgang til 
selvbetjening døgnet rundt.  

”Retningslinjer for information om Gentofte Kommunes virksomhed” giver et overblik over, hvilken 
information Gentofte Kommune efter offentlighedslovens § 17 gør tilgængelig for borgerne på kommunes 
hjemmeside. Retningslinjerne understøtter opfyldelsen af Gentofte Kommunens informationspligt og 
bidrager til klarhed og åbenhed omkring Gentofte Kommunens virksomhed.  

På gentofte.dk skal følgende typer information i henhold til offentlighedslovens § 17 offentliggøres:  

• Information om kommunens organisatoriske sammensætning - organisationsdiagram  
(https://gentofte.dk/om-kommunen/organisation-og-job/organisationsdiagram/)  

• Information om kommunens organisatoriske forhold, herunder kommunalbestyrelsens 
sammensætning, politiske udvalg, opgaveudvalg, politisk arbejdsform, forretningsorden og 
styrelsesvedtægt, (https://gentofte.dk/politik/#Politiske-udvalg)  

• Information om de i kommunen nedsatte råd og nævn (https://gentofte.dk/politik/#Rad-og-naevn)  
• Information om dagsordener og referater (https://gentofte.dk/politik/politiske-udvalg/dagsordner-

og-referater/)  
• Information om kommunens økonomiske forhold, herunder årsberetning, Gentofte-Plan og budget 

samt halvårsregnskab (https://gentofte.dk/politik/#Budget-planer-og-politikker)  
• Information om kommunens opgaver og services: 

o https://gentofte.dk/boern-og-unge/ 
o https://gentofte.dk/aeldre/ 
o https://gentofte.dk/sundhed-og-omsorg/ 
o https://gentofte.dk/arbejdsliv/ 
o https://gentofte.dk/fritid/ 
o https://gentofte.dk/bolig-og-by/ 
o https://gentofte.dk/erhverv/ 
o https://gentofte.dk/borgerservice/ 

 
• Information om erhverv og arbejde (https://gentofte.dk/erhverv/ og 

https://gentofte.dk/arbejdsliv/)  
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• Information om og adgang til kommunens selvbetjeningsløsninger (https://gentofte.dk/emne-og-
selvbetjeningsoversigt/)  

• Opdateret liste over ledige stillinger i hele kommunens organisation (https://gentofte.dk/om-
kommunen/organisation-og-job/ledige-stillinger-i-gentofte-kommune/)  

• Information om brugen af hjemmesiden, herunder privatlivspolitik, cookies, tilgængelighed og 
lovpligtige retningslinjer (https://gentofte.dk/om-hjemmesiden/)  

• Information om kommunens personalepolitik (https://gentofte.dk/om-kommunen/#Organisation-
og-job-)  

 
Der må ikke i forbindelse med information på Gentofte.dk offentliggøres dokumenter, der indeholder 
fortrolige eller tavshedsbelagte oplysninger, herunder følsomme personoplysninger.  

Retningslinjerne er senest opdateret 26. april 2021 og revideres én gang årligt af Kommunikation og Jura i 
samarbejde.  

Har du spørgsmål til retningslinjerne, kan du kontakte kommunikationsafdelingen på 
kommunikation@gentofte.dk 
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