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1 (Åben) 1. møde i opgaveudvalget Fremtidens Transport den 25. juni 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02982 

 

Resumé 
Opgaveudvalget Fremtidens Transport holder første møde tirsdag den 25. juni 2019 kl. 17.00-
19.30.  
 
Formålet med mødet er at skabe et godt fundament for det videre arbejde. På mødet skal 
opgaveudvalgets medlemmer præsenteres for hinanden, opnå fælles afsæt for at løse 
opgaveudvalgets opgaver, orienteres om mødeplan, beslutte procesplan for det kommende 
arbejde i opgaveudvalget samt stille skarpt på de udfordringer og behov på transportområdet, som 
opgaveudvalget skal sigte på at løse.  
 
Baggrund 
På kommunalbestyrelsens møde d. 25. marts 2019 blev opgaveudvalget Fremtidens Transport 
nedsat. Formålet med opgaveudvalget Fremtidens Transport er at skabe rammer og retning for 
udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad 
af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge.  
Opgaveudvalget skal jf. kommissoriet levere:  

 en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den 

teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står 

overfor på transportområdet 

 pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport 

 anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i 

kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandlinger  

Den 25. juni 2019 kl. 17.00-19.30 afholdes det første møde i opgaveudvalget, som har til formål at 
skabe et godt fundament og fælles fokus for det videre arbejde. Dagsordenen for mødet er:  
 

1. Velkomst 
Formanden byder velkommen og præsenterer formålet med opgaveudvalget. 
 

2. Hilse på hinanden 
Hvert udvalgsmedlem har forud for mødet givet bidrag til eget ’visitkort’, som udveksles med 
de andre opgaveudvalgsmedlemmer. 
 

3. Udvalgets mål, proces, roller og rammer 
Tovholder præsenterer opgaveudvalgets formål og leverancer, procesplan for det videre 
arbejde samt roller og rammer for arbejdet.   
 

4. Skærp udfordringen 
Udvalgsmedlemmerne udvælger billeder og formulerer ord på nutidens udfordringer og 
fremtidsdrømme inden for tre temaer; nem og bekvem transport, sund og sikker transport 
samt klimavenlig transport. Derefter præsenteres en række fakta inden for hvert tema, og 
udvalgsmedlemmernes pointer opsummeres.  
 

5. Opsamling 
Udvalgsmedlemmerne giver input til det videre forløb. 

 

Kommissorium for opgaveudvalget er vedlagt som bilag til denne dagsorden. 
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Indstilling 
Til opgaveudvalget Fremtidens Transport: 
 

1. At orienteringen om opgaveudvalgets opgaver tages til efterretning. 

2. At opgaveudvalgets procesplan godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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