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1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber

Sags ID: EMN-2020-06538

Resumé
Formålet med det 5. møde i opgaveudvalget er, at deltagerne får input fra flere interessenter.
Udvalget får også lejlighed til at kvalificere et første udkast til produkt af opgaveudvalgets arbejde 
med byens rum som rammer om fællesskaber. Desuden skal det drøftes, hvordan formidling og 
realisering af anbefalingerne kan ske.

Baggrund
Dagsorden

 Velkommen og siden sidst – input fra diverse interessenter
 Opgaveudvalgets kommentarer til input
 Pause
 Hvordan anbefalinger fra et opgaveudvalg bruges i praksis
 Fremlæggelse af 1. udkast til produkt
 Drøftelser og kvalificering af indholdet
 Opsamling af drøftelser
 Afrunding

Opgaveudvalget vil på sit 5. møde få lejlighed til at høre og kommentere de input, der er kommet 
fra borgere på Gentofte Mødes, i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Opgaveudvalget vil få mulighed for dialog med fagfolk om, hvordan anbefalinger fra et 
opgaveudvalg bliver til strategier og i sidste ende realiseres i praksis.

Den sidste del af mødet skal bruges på drøftelser af produktet af opgaveudvalgets arbejde. Der vil 
inden mødet blive fremsendt et første udkast til produktet. Efter en fælles gennemgang af 
materialet vil mødedeltagerne få lejlighed til at drøfte og kvalificere indholdet.

Desuden skal deltagerne overveje, hvorledes digitale værktøjer kan bruges i forbindelse med 
formidling af udvalgets anbefalinger og komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte 
Kommune kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Indstilling
Det indstilles

Til opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber:
1. At drøfte input fra andre interessenter
2. At bidrage til kvalificering af produktet 
3. At overveje hvordan teknologiske muligheder kan bruges i forbindelse med formidling
4. At komme med forslag til hvordan borgere kan bidrage til realisering af anbefalinger

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Ad. 1
Udvalgets deltagelse på Gentofte Mødes, hvor Viktoria deltog, blev drøftet. Der blev fremlagt 
kommentarer fra de borgere, der besøgte teltet. Udvalget bemærkede, at unge også er almindelige 
mennesker, der har forskellige behov. Unge skal ikke behandles som en samlet gruppe med éns 
behov.
Udvalgets foreløbige fokusområder og anbefalinger er blevet forelagt hhv. Handicaprådet og 
Seniorrådet, der havde følgende kommentarer til udvalget:

 Skriv forståeligt
 Vær konkrete i forhold til Gentofte Kommune
 Tilslutter sig principperne i ’Brugbare byer for seniorer’ fra Sundhedsstyrelsen, som er vist i 

opgaveudvalget
 Lægger vægt på tilgængelige stier, fortove og vejkryds

Forvaltningen redegjorde for det kommende produkts kobling til kommende planer og strategier om 
byrum. Der blev taget udgangspunkt i Grøn Strukturplan som eksempel på en plan, der kan blive 
inspireret af udvalgets anbefalinger. Der er tydelige sammenhænge med de berørte temaer om ex. 
tilgængelighed, aktivitet, bynatur, ro og fordybelse, multifunktionalitet mv.

Ad. 2
Det første udkast til et produkt fra opgaveudvalget blev drøftet. Betydningen af hvert enkelt af de 8 
temaer, som udvalget har fokuseret på gennem forløbet, blev diskuteret og uddybet. Der blev lagt 
vægt på, at beskrivelsen af de valgte temaer er umiddelbart forståelige. For hver enkelt person kan 
et tema, som fx tryghed, tilgængelighed eller aktivitet, have forskellig betydning. Det blev anført, at 
der skal være en kort angivelse af, hvad der ligger i temaet.

Dernæst blev hvert tema kort gennemgået, og udvalget kom med konkrete ændringsforslag og 
bemærkninger til ordlyden i produktet. Bemærkningerne vil blive indarbejdet og drøftet en sidste 
gang på næste møde. Det blev aftalt, at produktet vil blive udsendt til medlemmerne ca. 1 uge 
inden det sidste møde i udvalget d. 27. oktober, så der er tid til gennemlæsning og forberedelse.

Temaerne er blevet ændret til:

 Tryghed i byens rum
 Aktivitet i byens rum
 Ro og fordybelse i byens rum
 Bæredygtighed og natur i byens rum 
 Tilgængelige byrum
 Multifunktionelle byrum
 Byrum til midlertidighed 
 Adfærd i byens rum 

- og af mødedeltagerne italesat som principper.

Præmissen for opgaveudvalgets aflevering er, at netop disse principper og tilhørende veje til at 
opnå den ønskede oplevelse, er vigtige for at skabe livskvalitet i byens rum – både i forhold til 
nuværende og i forhold til fremtidige byrum. Principperne er ikke nødvendigvis egnede alle steder, 
men bruges der, hvor de giver mening.

Produktet er tiltænkt som inspiration til de interessentgrupper, planlæggere eller andre aktører, der 
beskæftiger sig med indretning af byens rum i fremtiden. Det er en fortælling om, hvilke værdier, 
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der er særlig vigtige når vi er sammen i byens rum, og hvordan vi konkret gennem handlinger kan 
skabe rammer for fællesskaber i byens rum.

Ad. 3
Medlemmerne drøftede, hvordan man kan videreformidle arbejdet. Der blev både foreslået brug af 
virtuelle platforme og videreudvikling af allerede eksisterende kommunikationsveje, som fx 
kommunens hjemmeside. Desuden blev der foreslået en skiltning med temaerne i de forskellige 
byrum.

Der var enighed om, at det er et stort arbejde at kortlægge hele kommunens byrum på en gang. 
Der kan derfor afsøges mulighed for, at dette arbejde kan være borgerdrevet. Gehls digitale 
platform e.l. kan evt. bruges. Derudover blev det foreslået, at der også kan bruges analoge 
adfærdsløsninger, hvor man ex. skilter med, hvad du gerne må i byrummet. Rent kommunikativt, 
kan der med fordel illustreres eksempler fra kommunens byrum, der rummer de forskellige 
principper, så læseren kan forbinde tekst med illustrationer.

Bilag


