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1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Trafik - sikker i byen"

Sags ID: EMN-2015-13156

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg vedrørende ”Trafik – sikker i byen” forelægges hermed 
Teknik- og Miljøudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium for 
opgaveudvalg om ”Trafik – sikker i byen” drøftes på møde i august i Teknik- og Miljøudvalget med 
henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august. 

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Trafik – sikker i byen” forelægges til drøftelse i 
Teknik- og Miljøudvalget med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om 
vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015.

Med afsæt i trafikpolitikken er vedtaget en trafiksikkerhedsplan 2012-2018, der danner grundlaget for 
Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsarbejde i perioden. 
Der er i perioden indtil nu gennemført et betydeligt antal trafiksikkerhedsprojekter, og der er 
udarbejdet nye trafiksikkerhedsanalyser, ligesom der er foretaget en evaluering af de gennemførte 
projekter. 

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 13. januar 2015, punkt 1 og 2 drøftet evalueringen af de 
gennemførte trafiksikkerhedsprojekter og skolevejsprojekter, og på møde den 6. maj 2014 drøftede 
udvalget en foretaget mobilitetsanalyse af cykling til skole og fritid. På møde den 3. februar 2015, 
punkt 1, havde Teknik- og Miljøudvalget en temadrøftelse om trafik, børn og forældre og om 
”Fremtidens Trafikant”. 

I drøftelserne har der været fokus på, at trafiksikkerhedsarbejdet hviler på 2 ben, henholdsvis 
infrastrukturprojekter og påvirkning af trafikadfærd, og der har været peget på, at der er behov for 
fremadrettet at fokusere mere på indsatser i forhold til trafikadfærden.     

Med afsæt i drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget er udarbejdet forslag til kommissorium for 
opgaveudvalg vedrørende ”Trafik – sikker i byen”. I kommissoriet er anført, at opgaveudvalget skal 
komme med forslag til en ny trafiksikkerhedsplan 2017-2020, således at indhøstede erfaringer og nye 
perspektiver bringes i spil. Opgaveudvalget skal gennem sit arbejde have fokus på at understøtte 
trafikanternes adfærd, gensidige respekt og hensyn til medtrafikanter, herunder med hensyn til 
hastighed, valg af transportmiddel og parkering.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer 
der afspejler forskellige grupper af borgere med interesse for forhold vedrørende trafik og sikkerhed; 
herunder bilister, cyklister, fodgængere, brugere af den kollektive transport, ”skolevejs-interessenter” 
og borgere med særlige behov. 

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i september 2015 og afsluttet i maj 2016.
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Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Trafik – sikker i byen” drøftes med henblik 
på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 31. august 2015.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Trafik – sikker i byen” vedtages, og

3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om ”Trafik – sikker i byen”, herunder 5 medlemmer 
fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt 3 i forslag til kommissorium.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1 vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, ”idet det fortsat er usikkert, hvordan 
udvalget politisk skal sammensættes.”

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Trafik - sikker i byen (591758 - EMN-2015-13700)

2 (Åben) Proces for strategi for bæredygtig udvikling 2016-2019

Sags ID: EMN-2015-12638

Resumé
Teknik og Miljøudvalget skal drøfte fokusområder for udarbejdelse af Strategi for bæredygtig udvikling 
2016-2019, samt drøfte proces for strategiens udarbejdelse gennem samskabelse med borgere, 
interesseorganisationer samt erhvervsliv.

Baggrund
Strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 udløber ved årets udgang. Ifølge Planlovens § 33a skal 
Kommunalbestyrelsen hvert fjerde år offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig 
udvikling. 
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Der skal udarbejdes en ny strategi gældende fra 2016-2019. Strategien skal indeholde Gentofte 
Kommunes visioner, indsatsområder, mål og delmål for en bæredygtig udvikling.

I tråd med den nye politiske struktur samt Planlovens forudsætning om inddragelse af befolkning og 
erhvervsliv i det lokale agenda 21-arbejde, skal der ved udarbejdelse af Strategi for bæredygtig 
udvikling 2016-2019 sikres et tæt samspil og involvering af borgere og erhvervsliv. Arbejdet med 
borgerinvolvering skal ske tidligt i processen og skal sikre, at politikere, borgere og andre 
interessenter kan inspirere hinanden og sammen identificere de indsatsområder og tiltag, der skal 
danne grundlag for en ny strategi

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget:

1. At drøfte hvilke emner, der skal have fokus i Strategi for bæredygtig udvikling 2016-2019

2. At drøfte tilrettelæggelse af processen med henblik på, at strategien udarbejdes i en 
involverende samskabelse mellem politikere, borgere, erhvervsliv, interessenter med flere. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1: Drøftet.

Pkt. 2: Det anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der nedsættes et 
opgaveudvalg vedrørende udarbejdelse af strategi for bæredygtig udvikling 2016-2019.

Bilag
1. Notat Strategi for Bæredygtig Udvikling 2016-2019 (496935 - EMN-2015-12638)

3 (Åben) Årsplan for Teknik og Miljøudvalget

Sags ID: EMN-2015-13359

Resumé
Administrationen har udarbejdet forslag til en årsplan for de kommende tre møder i Teknik- og 
Miljøudvalget fra august 2015 til maj 2016. Årsplanen fremlægges til udvalgets drøftelse og 
beslutning.

Baggrund
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Temaerne i årsplanen tager afsæt i udvalgets tidligere arbejde og temadrøftelser, og peger 
samtidig fremad, således at de kommende drøftelser i udvalget kan tilvejebringe rammene og 
grundlaget for det videre arbejde inden for Teknik og Miljøs område, med fokus på at sikre en 
tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af området. 

Det anbefales, at udvalget drøfter, om temaerne i årsplanen er dækkende for udvalgets arbejde 
det kommende år, og om der eventuelt skal tilføjes andre temaer.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At den fremlagte årsplan drøftes og vedtages med eventuelle ændringer

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, ”idet tilsidesættelsen af styrelseslovens § 20, 
note 4 i forbindelse med aflysning af møder i Teknik- og Miljøudvalget er uacceptabel.”

Bilag
1. Årsplan for TMU 2015-2016 (550314 - EMN-2015-13359)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/Forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-00032

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Lisbeth Winther orienterede om invitation fra BIOFOS vedrørende genanvendelse af affald.
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Jeanne Toxværd stillede spørgsmål om forhold vedrørende borgerdialog om Gentofterenden.

Bilag

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/Forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-00032


