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Side 3 

1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget FN's 17 Verdensmål i 
Gentofte  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05432 

 

Resumé 
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte forelægges Teknik- og 
Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget.  
 
Kommissoriet behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, 
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget på et fællesmøde den 
17. december 2018 og derefter på Kommunalbestyrelsens møde 28. januar 2019. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 29. oktober 2018, dagsordenens 
12, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget FN’s 17 Verdensmål i Gentofte.   
 
Kristine Kryger og Karen Riis Kjølbye blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Kristine Kryger og Karen Riis Kjølbye har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium. 
  

Med opgaveudvalget vil Kommunalbestyrelsen skabe større kendskab, engagement og 
handling i forhold til FN’s verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til 
endnu mere bæredygtig udvikling. 
 
Kommunalbestyrelsen ønsker med fokus på verdensmålene, at: 

 skabe dialog om og forståelse for, hvordan vi hver især konkret kan bidrage mere til 
en bæredygtig udvikling lokalt og dermed også globalt. 

 engagere en bred gruppe af interessenter og skabe yderligere handling, engagement 
og partnerskaber lokalt. 

 sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og løbende tænkes ind i 
kommunens konkrete aktiviteter, politikker, strategier, mv. 

 
Opgaveudvalgets opgaver er at: 

1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og 

komme med anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt. 

 

2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret 

og lokalt i Gentofte, fx ved at: 

 identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt 

potentiale  

 udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene  

 afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale 

bæredygtige resultater i Gentofte 
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3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus 
på at tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, 
planer mv.  

 
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 2. kvartal 2019 og afsluttet 2. kvartal 2020. 
 

Indstilling 
Kristine Kryger, Karen Riis Kjølbye og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og 
Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til kommissorium vedtages.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Udkast kommissorium FNs verdensmål i Gentofte (2546503 - EMN-2018-05432) 

2. Identifikation af interesserede borgere - FN's verdensmål i Gentofte (2563065 - EMN-2018-

05432) 

 

2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Det internationale i 
Gentofte  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05430 

 

Resumé 
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Det internationale i Gentofte forelægges 
Økonomiudvalget. Kommissoriet behandles i Økonomiudvalget på et fællesmøde den 17. 
december 2018 og derefter på Kommunalbestyrelsens møde 28. januar 2019. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 29. oktober 2018, dagsordenens 8, 
at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Det internationale Gentofte.   
 
Morten Løkkegaard og Katarina Ammitzbøll blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Morten Løkkegaard og Katarina Ammitzbøll har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium. 
 



 

Side 5 

Med opgaveudvalget Det internationale i Gentofte ønsker Gentofte Kommune at udforske, 
hvordan de internationale perspektiver i endnu højere grad kan bidrage til nye vinkler og 
løsninger konkret og strategisk, blandt andet ved at gøre det endnu mere attraktivt for 
udenlandske borgere og internationale virksomheder at være en aktiv del af fællesskabet i 
Gentofte. Som fælles afsæt for opgaveudvalgets arbejde udføres en kortlægning af, 
hvordan det internationale allerede i dag er en del af Gentofte. Herudover undersøges det 
blandt andet, hvilke forventninger og ønsker de 9.000 udenlandske borgere i Gentofte 
typisk har til deres ophold i Gentofte. På baggrund heraf skal opgaveudvalget: 

 komme med anbefalinger til, hvor og hvordan det internationale perspektiv tydeligere 

kan bringes ind i Gentofte Kommune og dermed bidrage til udviklingen af Gentofte - 

fx i forbindelse med aktiviteter blandt borgerne, i foreninger, institutioner og i 

kommunen.  

 som et led i ovenstående undersøge hvilke barrierer og muligheder, der er, for at 

udenlandske og danske borgere kan bidrage til at folde det internationale perspektiv 

mere ud i Gentofte. Samt komme med forslag til løsninger og aktiviteter, der kan 

imødekomme disse barrierer og muligheder. 

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 andet kvartal 2019 og afsluttet fjerde kvartal 
2019.  
 

Indstilling 
Morten Løkkegaard, Katarina Ammitzbøll og Tværgående Funktioner indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til kommissorium vedtages. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Udkast kommissorium Det internationale i Gentofte (2564519 - EMN-2018-05430) 

2. Identifikation af interesserede borgere - Det internationale i Gentofte (2563066 - EMN-

2018-05430) 
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