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1 (Åben) Møde 7 i opgaveudvalg bæredygtigt Gentofte
 
Sags ID: EMN-2015-18038

Resumé
På 7. og sidste møde i opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte præsenteres udvalget for den 
endelige bæredygtighedsstrategi. Målet med mødet er at få tilpasset afsnittet om formidling og 
forankring af strategien og at få udvalgets sidste bemærkninger til den samlede strategi med 
henblik på, at strategien kan afleveres til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. Mødet afsluttes med en kort mundtlig evaluering af opgaveudvalgets 
arbejde.

Baggrund
På 6. møde i opgaveudvalget den 17. januar 2017 blev udvalget præsenteret for et samlet udkast 
til en strategi. Udvalget arbejdede primært med at få kvalificeret de seks udvalgte indsatsområder. 
Med baggrund i udvalgets bemærkninger er der foretaget tilpasninger og tilføjelser til strategien. 

Målet med det 7. møde i opgaveudvalget er at få beskrevet den sidste del af strategien om 
formidling og forankring samt tage stilling den samlede strategi med henblik på aflevering til 
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget vil samtidig blive præsenteret for et idekatalog, der samler de konkrete ideer til 
handlinger, som er opstået i opgaveudvalgets arbejdsproces. Idekataloget er ikke en del 
opgaveudvalgets opgave i.h.t. kommissoriet, men kan give inspiration til det efterfølgende arbejde 
med bæredygtighedsløsninger.  

Mødet afsluttes med en kort mundtlig evaluering af opgaveudvalgets arbejde. Udvalgets 
medlemmer vil i dagene efter sidste møde modtage et mere dybtgående digitalt evalueringsskema.

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde vil blive præsenteret på et fællesmøde forud for 
Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2017 med deltagelse af Teknik- og Miljøudvalget og 
Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget forventes 
forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april. 

Strategien sendes forud til høring i henholdsvis Seniorråd og Handicapråd. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte:

1. At drøfte og beslutte den sidste del af strategien om formidling og forankring af strategien.

2. At godkende, at forslaget til en strategi for Bæredygtigt Gentofte afleveres til Teknik- og 
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet strategien forud sendes til 
høring i Seniorråd og Handicapråd. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Mødet indledtes med formandens velkomst og opsummering af opgaveudvalgets arbejde frem til 
nu. Herefter gennemgik Søren mødets tre dagsordenspunkter, der skulle føre strategien i mål.

Første punkt var en præsentation af to specifikke bæredygtighedsinitiativer som Gentofte 
Kommune senest har været katalysator for. Det første projekt ’Madspild’ har skabt bro mellem 
dagligvarebutikker og skoler mhp. udnyttelse af varer med overskredet holdbarhedsdato. 
Erfaringen viser at børn er gode som bæredygtighedsambassadører.
Det andet projekt ’Bæredygtig bundlinje’ har til formål at fremme grøn omstilling ved at skræddersy 
grønne forretningsmodeller for mindre virksomheder. For begge initiativer gælder at kommunen 
har igangsat forløbene og efterfølgende har aktørerne været i stand til at videreføre 
netværket/initiativet.

Andet punkt var en gennemgang og drøftelse af strategiens som helhed og særligt den sidste del 
om formidling og forankring. Der var få kommentarer til strategiens overordnede formuleringer og 
indhold, som det besluttedes at fastholde med få specificeringer. Der var ønske om en tydeligere 
beskrivelse af strategiens nybrud for samskabelse på tværs af aktører, ligesom ansvars- og 
rollefordelingen mellem aktørerne ønskedes tydeliggjort. Afsnittet ’formidling og forankring’ 
ønskedes tilføjet eksempler på kommunalt og privat igangsatte initiativer.
Det besluttedes, at sekretariatet tilpasser strategien i henhold til ønskerne i muligt omfang, og 
indenfor rammerne af den eksisterende struktur.

Til sidst stillede deltagerne forslag til supplering af idékataloget, der skal samle de konkrete idéer til 
mulige fremtidige handlinger. Der blev nævnt følgende emner; inspirationshistorier, læring på 
tværs af generationer, en fælles platform, samt kommunikationsstrategi med alternative kanaler.

Mødet afsluttedes med formandens tak til deltagerne for deres store indsats.

Bilag
1. Sammen om et bæredygtigt Gentofte, strategien til 7. møde (1570623 - EMN-2015-18038)
2. Udkast til Idekatalog (1570624 - EMN-2015-18038)
3. Program 7. OU møde (1570621 - EMN-2015-18038)

2 (Åben) Eventuelt
 
Sags ID: EMN-2016-01855

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ingen.



Side 5

Bilag


	1 (Åben) Møde 7 i opgaveudvalg bæredygtigt Gentofte
	2 (Åben) Eventuelt

