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1 (Åben) Velkomst og præsentation
Sags ID: EMN-2015-18038
Resumé
På første møde i opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte bydes deltagerne velkommen, og gives en
introduktion til baggrund og rammesætning for det forestående arbejde.

Baggrund
Udvalget præsenteres for baggrund og formål for nedsættelsen af opgaveudvalget Bæredygtigt
Gentofte.
På mødet fremlægges oplæg til tids- og procesplan, samt en rammesætning for opgaveudvalgets
arbejde.
Deltagerne præsenteres og der foretages en forventningsafstemning af arbejdet i opgaveudvalget.
Status for bæredygtighed i Gentofte 2012-2015 vedlægges som bilag. Den giver et overblik over
hidtidige indsatser og aktiviteter på bæredygtighedsområdet i kommunen.
Der vil være et oplæg om ”Bæredygtig omstilling” af ekstern konsulent, Michael Søgaard, lektor på
Ålborg Universitet, Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling.
Udvalget skal derudover drøfte og afdække fokusområder.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte:
At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Opgaveudvalget blev introduceret til den forestående opgave, præsenterede sig for
hinanden, og delte deres motivation for at deltage i opgaveudvalget.
Udvalget fik et oplæg om ”Bæredygtig Omstilling” ved lektor Michael Søgaard (MS) fra
Aalborg Universitet. Budskabet var, at Gentofte Kommune allerede har en bred tilgang til
bæredygtighed. Der arbejdes både med kommune, med borger og virksomheder. Der er
mange igangværende eksperimenter, derfor er der potentiale for at opsamle og indarbejde
erfaringerne i det daglige arbejde gennem omstillingsprocesser.
Udvalget bør ifølge MS have opmærksomhed på:


At holde fast i det nuværende brede fokus – og at forankre erfaringer fra
eksperimenter
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At få flere gode historier med omstillingsprocesser. Fra test til ny daglig praksis
At forstærke fokus på forankring og spredning af bæredygtige initiativer
At gå fra, at måle på tilstand til at måle på indsats.
At udvikle synergi gennem samarbejder: f.eks. skoler, dagligvarehandlen og
borgerne i kommunen.

Herefter afholdtes en workshop, hvor opgaveudvalget idégenererede og prioriterede en
række bæredygtighedstemaer.
Udvalget pegede på, at der bl.a. bør arbejdes videre med følgende, idet der på næste
møde vil komme yderligere inspiration fra eksperter med henblik på nedsættelse af
arbejdsgrupper:








Cirkulær og lokal økonomi
Kommunikation og branding
Grønne ressourcer og transport
Samskabelse
Muligheder for borgere, samt den sociale kobling
Kommunikation og partnerskaber
Deleøkonomi

Bilag
1. Status for bæredygtig udvikling i Gentofte Kommune (1088143 - EMN-2015-18038)

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Intet.
Bilag
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