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Side 3

1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Unges Sundhed og 
Trivsel
 
Sags ID: EMN-2018-05407

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel forelægges Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget.

Kommissoriet behandles i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, 
Børneudvalget og Skoleudvalget på et fællesmøde den 17. december 2018 og derefter på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. oktober 2018, dagsordenens punkt 9, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel.

Andreas Weidinger og Michael Fenger blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Andreas Weidinger og Michael Fenger har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

De unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet - og andelen af unge, 
der har prøvet hash og andre euforiserende stoffer er stigende. Der er ligeledes en for stor gruppe 
unge, der mistrives. 

Gentofte Kommune ønsker at ændre denne udvikling ved at formulere konkrete forslag, der kan 
skabe gode rammer om ungelivet og motivere de unge hen imod en adfærd og kultur med mindre 
røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.

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 april 2019 og afsluttet juni 2020.

Indstilling
Andreas Weidinger, Michael Fenger, Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
indstiller 

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget 
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At udkast til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast - Kommissorium opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel (2568488 - EMN-2018-
05407)
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2. Identifikation af interesserede borgere - Unges Sundhed og Trivsel (2568489 - EMN-2018-
05407)

2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Byens Hus - vi 
skaber sammen 
 
Sags ID: EMN-2018-05127

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen forelægges Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget. Kommissoriet behandles i Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget og Skoleudvalget på et fællesmøde den 17. december 2018 og derefter på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2019.

Baggrund
Baggrunden for at nedsætte opgaveudvalget er Kommunalbestyrelsens beslutning 18. juni 2018, 
dagsordenens punkt 3 om at udvikle ejendommen Hellerupvej 22-26 til et nutidigt og moderne sted 
– kaldet BYENS HUS – vi skaber sammen. 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. oktober 2018, dagsordenens punkt 10, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen.

Katja Johansen og Ulrik Borch blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Katja Johansen og Ulrik Borch har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet 
vedlagte udkast til kommissorium.

Opgaveudvalget skal i forlængelse heraf komme med forslag til, hvordan man skaber en 
organisering, der sikrer en høj udnyttelse af faciliteterne på Hellerupvej, hvor forskellige 
brugergrupper kan sameksistere og mødes på nye måder. Herunder hvordan man skaber de bedst 
mulige rammer for en klar og effektiv ansvarsfordeling mellem husets forskellige brugere. På 
denne baggrund skal opgaveudvalget:

 Udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for BYENS HUS – vi skaber 
sammen 

 Udarbejde principper for daglig drift og brug af BYENS HUS – vi skaber sammen, som kan 
sikre et levende hus med høj udnyttelse og fælles brug og adgang til alle relevante 
faciliteter

 Komme med anbefalinger til en økonomisk model for BYENS HUS – vi skaber sammen

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 i fjerde kvartal 2019.

Indstilling
Katja Johansen, Ulrik Borch og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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At udkast til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast - Kommissorium for opgaveudvalg for BYENS HUS - vi skaber sammen (2567593 - 
EMN-2018-05127)
2. Identifikation af interesserede borgere - BYENS HUS - vi skaber sammen (2559886 - EMN-
2018-05127)

3 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget FN's 17 Verdensmål i 
Gentofte
 
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.
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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

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)
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET

Unges Sundhed og Trivsel

1. BAGGRUND OG FORMÅL

De unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet - og andelen af unge, der har prøvet hash 

og andre euforiserende stoffer er stigende. Der er ligeledes en stor gruppe unge, der mistrives. Kommunalbestyrelsen 

ønsker, at opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel formulerer konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om 

ungelivet i Gentofte Kommune og kan motivere de unge til en adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere 

trivsel.

Alkohol, rygning og andre rusmidler

Unge i Gentofte Kommune drikker alkohol og ryger cigaretter oftere end andre unge i Danmark. Det hyppige 

alkoholforbrug ses særligt blandt unge i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser.  På de gymnasiale uddannelser 

drikker 15 % af unge i Gentofte Kommune 10 dage eller mere om måneden. På landsplan er det 7,6 %.  11,2 % af de 15-

19 årige kvinder ryger dagligt i Gentofte Kommune – landsgennemsnittet er 6,4%. Og 60% af de unge kvindelige 

dagligrygere røg første gang før de fyldte 15 år – altså FØR de kom på en ungdomsuddannelse. 

Der er sket en generel stigning i andelen af unge, der har prøvet hash og andre euforiserende stoffer i hele Region 

Hovedstaden. I Gentofte Kommune er denne stigning dog betydelig større. Andelen af unge i Gentofte Kommune,

der har prøvet andre euforiserende stoffer end hash er steget fra 5% i 2013 til 15% i 2017, og andelen af unge,

der har et højt forbrug af stoffer (8,2%) er højere end regionsgennemsnittet (6,6%).

Forekomsten af samtlige risikofaktorer (daglig rygning, storforbrug af alkohol, usikker sex, dårligt selvvurderet 

helbred og højt stressniveau) er højere blandt unge med stofforbrug end blandt alle unge i kommunen.

Samlet set er der et behov for at sætte ind overfor rygning, alkohol- og rusmiddelindtag blandt unge i Gentofte 

Kommune. 

Sammenhæng mellem dårlig trivsel og brug af rusmidler 

De fleste unge i Gentofte Kommune lever et travlt ungeliv og for mange oplever, at der er et stort præstations- og 

forventningspres, som både kommer indefra og fra omgivelserne. De unge i Gentofte Kommune er generelt gode til at 

håndtere presset og formår at navigere i ungdomslivet, men der er ikke desto mindre for mange unge, især kvinder, der 

har fysiske- og psykiske symptomer på at være under pres.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er god mental sundhed og trivsel beskyttende faktorer i forhold til at starte et forbrug af stoffer 

og andre rusmidler. Unge, som mistrives, har en mere ekstrem og risikovillig ruskultur end unge, der trives. Således vil 

indsatser, der fremmer børn og unges trivsel samt mental sundhed og forebygger brug af alkohol og tobak, også have 

en stofforebyggende virkning.

Hvis vi vil lykkes med at forebygge brug af alkohol, tobak og stoffer, er det derfor også nødvendigt at fremme børn og 

unges trivsel. En bred og sammenhængende tilgang i arbejdet med unges rusmiddelforbrug vil derfor give god mening. 

Det er dog væsentligt at fremhæve, at langt fra alle unge har en problematisk og vidtgående rusadfærd. Der er altså 

også en stor positiv ressource blandt unge i Gentofte Kommune.
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Erfaringer fra andre kommuner og lande 

For at sikre de ønskede adfærdsændringer blandt Gentofte Kommunes unge skal opgaveudvalget tage udgangspunkt i 

erfaringer og evidens på området. 

I en nordisk sammenhæng er der fx opnået mærkbare adfærdsændringer med en tilgang, hvor det politisk er blevet 

besluttet at arbejde med en bred og sammenhængende tilgang. Der arbejdes fx med unges trivsel og sundhed på både 

et overordnet politisk niveau, i institutioner og lokalsamfund og blandt unge og deres forældre. Hér tages udgangspunkt 

i forskningsbaseret viden, på at nå de unge før de begynder at indtage rusmidler samt engagement af lokalsamfundet. 

Erfaringerne viser samtidig, at positive adfærdsændringer i forhold til unges ryge-, alkohol- og stofadfærd kræver en 

lang, grundig og vedholdende indsats, hvor flere forskellige arenaer arbejder sammen.

2. UDVALGETS OPGAVER

Kommunalbestyrelsen er bekymrede over ryge-, alkohol- og stofadfærden blandt unge i Gentofte Kommune og finder 

samtidig den stigende andel af unge med symptomer på mistrivsel alarmerende. Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen, 

at opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel formulerer konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i 

Gentofte Kommune og kan motivere de unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere 

trivsel. Det er en ambition, der kræver innovative og markante løsninger og som ønskes afspejlet i opgaveudvalgets 

anbefalinger.

Opgaveudvalgets arbejdsopgaver er således at:

 Udarbejde anbefalinger til konkrete initiativer, der kan skabe gode rammer og støtte og motivere de unge til en 

ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.

o De konkrete anbefalinger skal være baseret på en bred og sammenhængende tilgang og således forholde 

sig til, hvad der kan gøres på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og lokalsamfund og blandt 

unge og deres forældre.

Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i eksisterende evidens og erfaringer fra andre kommuner og 

lande som fx Norge og Island, samtidig med at Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker inddrages.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge og 

Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 

 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune.

 10 borgere fordelt således:

o 2 borgere, som er elever på en folkeskoles udskolingstrin i Gentofte Kommune med kendskab til 

problematikkerne vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål. 

o 2 borgere, som er elever på en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune med kendskab til 

problematikkerne vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål. 

o 1 borger, som har erfaring med livet som forældre til en elev i en folkeskoles udskolingstrin i Gentofte 

Kommune. 



GENTOFTE KOMMUNE Udkast

3

o 1 borger, som har erfaring med livet som forældre til en elev på en ungdomsuddannelse i Gentofte 

Kommune.

o 2 borgere med erfaring fra en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune – enten via bestyrelsesarbejde, 

ledelse eller undervisning.

o 2 borgere med erfaring fra en folkeskole i Gentofte Kommune – enten via bestyrelsesarbejde, ledelse eller 

undervisning.

Opgaveudvalget inviterer eksperter ad hoc og gør undervejs brug af trykprøvninger, drøftelser og prøvehandlinger både 

internt blandt relevante medarbejdere og Kommunalbestyrelsen og eksternt blandt fx unge, forældre, videnspersoner, 

rektorer, lærere, skoleledere, bestyrelser, aktører på ungeområdet m.fl.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbistand til opgaveudvalget koordineres af direktøren for Social & Sundhed.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget 

i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages yderligere 

relevante interessenter. 

Opgaveudvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter og personer med særlig viden eksempelvis gennem 

afholdelse af workshops, offentlige møder m.v. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 

de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt 

hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes anden kvartal 2019 og afsluttes i tredje kvartal 2020.

Opgaveudvalget påtænker at inddrage ad hoc personer som fx relevante medarbejdere, videnspersoner, unge, forældre 

m.fl til at trykprøve og gennemføre prøvehandlinger, der kan kvalificere opgaveudvalgets anbefalinger.
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Opgaveudvalget præsenterer Ældre-, Social og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge og Fritidsudvalget, Børneudvalget samt 

Skoleudvalget for opgaveudvalgets arbejde ultimo 2019, første kvartal 2020 og præsenterer den endelige aflevering 

tredje kvartal 2020.

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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Identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel vil der, såfremt 

kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 

2016 vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på 

muligheden for at melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil 

blive lavet opslag på gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. 

Der suppleres med brug af netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, 

pressemeddelelser og plakater - alt efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets 

arbejde.

Unges sundhed og trivsel

Annonce i Villabyerne Fælles annonce for seks opgaveudvalg

Pressemeddelelse til 
Villabyerne

Fælles pressemeddelelse for alle seks udvalg

Gentofte Lige Nu Fælles annonce (GLN februar)

Hjemmesider Gentofte.dk

Sociale medier
Gentofte Kommunes Facebook side,
SkoleIntra, Facebook DeltagGentofte, 

Gentofte Platformen Forside nyhed

Nyhedsbreve Skolenyt

Netværk
Diverse netværk i tilknytning til fx grundskoler, ungdomsuddannelser, 
skolebestyrelser, foreninger mfl. målrettet de ønskede kompetencer.
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET

BYENS HUS – Vi skaber sammen

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Kommunalbestyrelsen traf den 18. juni 2018 beslutning om at udvikle ejendommen Hellerupvej 22-26 til et nutidigt og 

moderne sted – kaldet BYENS HUS – vi skaber sammen. Med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 besluttede

Kommunalbestyrelsen, at der oprettes et opgaveudvalg til at løfte opgaven med at udvikle et forslag til en fremtidig

organisering af og rammer for BYENS HUS – vi skaber sammen. Visionen for BYENS HUS – vi skaber sammen er at 

gentænke ’byens samlingssted’, så der er plads til mange brugergrupper og højt til loftet. 

Ejendommen på Hellerupvej, som tidligere har rummet Copenhagen International School, blev overtaget af Gentofte 

Kommune den 1. februar 2017. Siden overtagelsen af skolen har der været en række aktiviteter på adressen. Det er 

besluttet, at der også fremover skal være reserveret plads til midlertidig boligplacering af flygtninge, Frivilligcenter & 

Selvhjælp Gentofte, ’Unges Frie Tid’ og ’Fremtidens Udskoling’ på matriklen.  Der er derudover diverse aktiviteter så 

som fællesspisninger, kunst og kultur, workshops, rådgivning, idræts-, undervisnings- og mødeaktiviteter m.v.  

Kommunalbestyrelsen har defineret følgende visioner for BYENS HUS – vi skaber sammen: 

 BYENS HUS – vi skaber sammen skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker 

om fælles interesser på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion. 

 BYENS HUS – vi skaber sammen skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling er i fokus 

til gavn for kommunens borgere i alle aldersgrupper.

 I BYENS HUS – vi skaber sammen tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af 

traditionelle skel mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune.

Opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen skal udfolde disse visioner for ejendommen på Hellerupvej ved at 

komme med konkrete forslag til, hvordan vi skaber en organisering, der sikrer en høj udnyttelse af faciliteterne på 

Hellerupvej og skaber synergi og sameksistens mellem husets brede gruppe af brugere, bestående af borgere, 

foreninger, frivillige samt private og kommunale aktører. Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan 

der kan skabes en økonomisk model for BYENS HUS – vi skaber sammen, der sikrer, at vi har et hus fuld af liv, hvor der 

samtidig er kræfter til at understøtte en fortsat udvikling af stedet. 

I opgaveudvalgets arbejde inddrages tanker og ideer, der er udviklet i samarbejde med borgere i opgaveudvalgene  

Kulturpolitik og En ny udskoling – MIT Campus Gentofte samt i kommunalbestyrelsens beslutning om udvikling af ’Unges 

Frie Tid’.

På ovenstående baggrund ønsker kommunalbestyrelsen at nedsætte opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen. 

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan man skaber en organisering, der sikrer en høj udnyttelse af 

faciliteterne på Hellerupvej, hvor forskellige brugergrupper kan sameksistere og mødes på nye måder. Herunder 

hvordan man skaber de bedst mulige rammer for en klar og effektiv ansvarsfordeling mellem husets forskellige brugere.
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Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i ovenstående:

 Udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for BYENS HUS – vi skaber sammen 

 Udarbejde principper for daglig drift og brug af BYENS HUS – vi skaber sammen, som kan sikre et levende hus 

med høj udnyttelse og fælles brug og adgang til alle relevante faciliteter

 Komme med anbefalinger til en økonomisk model for BYENS HUS – vi skaber sammen

I opgaveudvalgets arbejde inddrages og udfoldes relevante tanker og forslag, der er udviklet i opgaveudvalgene 

Kulturpolitik og En ny udskoling – MIT Campus Gentofte samt i Kommunalbestyrelsens beslutning om udvikling af ’Unges 

Frie Tid’. På samme måde sørges der for en kontinuerlig koordinering og sparring med opgaveudvalget Vi skaber 

sammen og de kommende opgaveudvalg Det internationale i Gentofte og ’FN’s verdensmål i Gentofte. 

Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i en innovativ tilgang, hvor digitale løsninger indtænkes fra en start.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget i henhold

til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 medlemmer fordelt således:

 To borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter i et foreningsbaseret tilbud, fx en folkeoplysende 
forening

 Tre borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter, som dyrkes i et ikke-formaliseret fællesskab/gruppe
eller i individuelt regi. Borgerne skal have erfaringer og interesser indenfor eksempelvis fællesspisninger, 
kunst og kultur, workshops eller idræts- og undervisningsaktiviteter

 To borgere, der har erfaring med at udvikle og drive kulturinstitutioner, medborgerhuse, kirker eller lignende

 To borgere under 25 år, der har erfaring med aktiviteter for, med eller af unge

 En borger, der er medlem af en skolebestyrelse på en folkeskole i Gentofte Kommune og er, eller har været,
forælder til et barn i udskolingen i Gentofte Kommune

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg, herunder særligt opgaveudvalgene Vi skaber sammen, Fremtidens udskoling, Kulturpolitik og de stående 

udvalgs arbejder.

Opgaveudvalget skal tage afsæt i og inddrage erfaringer med at udvikle, organisere og drive moderne medborgerhuse, 

som benyttes af mange brugergrupper, og arbejde med modeller for sameksistens både i og udenfor Gentofte 

Kommune. Udvalget skal arbejde med ideer og modeller, for hvordan foreninger, borgere, virksomheder, kommunale 

aktører og andre kan sameksistere i fremtidens BYENS HUS – vi skaber sammen, som kan danne udgangspunkt for, at 

opgaveudvalget kan komme med sine anbefalinger til principper for brug af BYENS HUS – vi skaber sammen. 
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Opgaveudvalget skal tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, foreninger, videnspersoner, kommunale aktører

mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i opgaven. Herunder skal opgaveudvalget tage højde for de aktører, aftaler og 

aktiviteter, som allerede er knyttet til lokalerne på Hellerupvej 22-26. Opgaveudvalget skal desuden søge rådgivning hos 

og inddrage eksterne samarbejdspartnere, hvor det kan bidrage til opgaveløsningen. Ligeledes skal udvalget have et 

internationalt perspektiv og indhente indspil fra opgaveudvalget Det internationale i Gentofte samt inddrage 

udenlandske borgere i sit arbejde. Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune 

aktivt kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt 

hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.  

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes andet kvartal 2019 og afsluttes i fjerde kvartal 2019. 

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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Identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen vil der, såfremt 

kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016
vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at 
melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på 
gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af 
netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt 
efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets arbejde.

BYENS HUS – vi skaber sammen

Annonce i Villabyerne Fælles annonce for seks opgaveudvalg

Pressemeddelelse til Villabyerne
Fælles pressemeddelelse for alle seks
udvalg

Gentofte Lige Nu Fælles annonce (GLN februar)

Hjemmesider Gentofte.dk

Sociale medier (PAH)
Gentofte Kommunes Facebook side, 
Gentofte bibliotekernes Facebook sider 
m.m.

Gentofte Platformen (PAH) Forside nyhed

Nyhedsbreve
Nyhed i relevante nyhedsbreve på kultur-, 
idræts-, folkeoplysnings- og skoleområdet

Netværk (PAH/ATJ) Diverse netværk
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET

FN’s verdensmål i Gentofte

1. BAGGRUND OG FORMÅL

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 2030-dagsordenen og de tilhørende 17 verdensmål for en bæredygtig 
udvikling. Visionen er en verden i balance – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Verdensmålene indeholder både en 
international, national og lokal dimension og spænder bredt. De handler om fx uddannelse, sundhed og trivsel, klima, 
ansvarligt forbrug og produktion, og der er derfor også tale om en dagsorden, der appellerer til mange forskellige 
aktører.

I Gentofte arbejder vi med at skabe lokal bæredygtig udvikling i godt samspil mellem kommune, virksomheder, 
organisationer og borgere i alle aldre. Og vores konkrete handlinger i hverdagen – store som små – har tilsammen stor 
betydning for bæredygtig udvikling, både lokalt i vores egen kommune og globalt.

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.

For at skabe et fælles afsæt for opgaveudvalgets drøftelser kortlægges, hvordan Gentofte Kommune allerede i dag 
bidrager til verdensmålene. Kortlægningen kvalificeres med perspektiver fra opgaveudvalget og vil være et 
udgangspunkt for opgaveudvalgets arbejde. 

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal:

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

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.
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Opgaveudvalget skal ikke opstille nye konkrete målsætninger eller kataloger med konkrete handlinger for opfyldelse af 
hvert enkelt verdensmål. Sådanne målsætninger er og vil løbende være en del af de planer, politikker og strategier, der 
gælder for de enkelte områder, fx inden for bæredygtighedsstrategi, klimaplan, sundhedspolitik, uddannelse mv.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget,

Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-,

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes 

styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5  medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

 4 borgere med lyst til aktivt at arbejde med at udbrede kendskabet til verdensmålene og skabe mere 
bæredygtig udvikling lokalt i Gentofte, herunder 2 unge.

 2 borgere med erfaring fra virksomheders arbejde med bæredygtig udvikling.

 2 borgere med erfaring fra arbejdet for bæredygtig udvikling – fx i forenings- og skoleregi.

 2 borgere med erfaring med at skabe engagement og netværk på tværs af organisationer og borgergrupper.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af vicekommunaldirektøren.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalgets arbejde er i sig selv et skridt på vejen til at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål, og udvalgets 

medlemmer forventes at have en væsentlig og aktiv rolle i arbejdet med at skabe handling, engagement og nye 

partnerskaber.

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de 
øvrige opgaveudvalg herunder opgaveudvalget ’Det internationale i Gentofte’ og de stående udvalgs arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af 
udvalget. Udvalget kan endvidere særligt overveje, hvordan det kan inddrage børn og unge i arbejdet.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, 
samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.

5. TIDSPLAN 
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Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2020. Denne periode kan forlænges ved 

behov og efter forelagt opsamling, evaluering og beskrivelse af opgaveudvalgets næste skridt.

6. ØKONOMI

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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Gentofte Kommune, Opgaveudvalg FN’s verdensmål i Gentofte                                                    december 2018

Side 1 af 1

Identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte vil der, såfremt kommissoriet

godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016

vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at 

melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på 

gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af 

netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt 

efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets arbejde.

FN’s verdensmål i Gentofte

Annonce i Villabyerne Annonce

Pressemeddelelse til 
Villabyerne

Pressemeddelelse

Gentofte Lige Nu Fælles annonce for seks opgaveudvalg i Gentofte Lige Nu (februar)

Hjemmesider Gentofte.dk, baeredygtigtgentofte.dk

Sociale medier
Gentofte Kommunes Facebook side, Gentofte Kommunes LinkedIn side, 
Gentoftes Kommunes Facebook side - Bæredygtigt Gentofte.

Gentofte Platformen Gentofte Platformen forside nyhed

Plakater Plakater på fx biblioteker

Netværk
Diverse netværk – fx på skoler, foreninger, virksomheder mfl. målrettet 
kompetencerne.
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