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1 (Åben) Forslag til bæredygtighedsstrategi fra opgaveudvalget Bæredygtigt 
Gentofte
 
Sags ID: EMN-2015-18038

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. november 2015, dagsordenens punkt 10, at 
nedsætte opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte mhp. på at udarbejde en strategi for et 
bæredygtigt Gentofte.

Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere strategien Sammen om et bæredygtigt 
Gentofte på et fællesmøde den 27. marts 2017 med henblik på, at Teknik- og Miljøudvalget 
indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i april.

Baggrund
Kommissoriet for opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens 
møde den 30. november 2015, punkt 10.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave:

 At udarbejde forslag til ny strategi for et bæredygtigt Gentofte med målsætninger for 
Gentofte Kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling, herunder skabe gode 
livsbetingelser for borgerne og sikre de fælles værdier, miljø og natur på en økonomisk 
forsvarlig måde.

 Arbejdet med bæredygtighed skal ske gennem en bred inddragelse af borgere, 
virksomheder, interesseorganisationer og foreninger.

Der er anført i kommissoriet, at:

 Strategien skal tilvejebringes som en digital plan.

Opgaveudvalget har mødtes 7 gange og har derudover afholdt temamøder om udvalgte emner 
inden for bæredygtighed.

Som led i processen har der været gennemført dialogmøder om udvalgets foreløbige oplæg med 
en lang række interessenter: Handicaprådet, Seniorrådet, Cyklistforbundet, Fællesrådet for 
grundejerforeninger i Gentofte, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte, Foreningen til 
Gentofte kommunes udvikling og forskønnelse, boligselskaber, bibliotekerne, 
daginstitutionsområdet, skoleområdet, FOF, IKEA og Irma, Handelsstandsforeningen, DONG, 
NOVO NORDISK, Gentofte Sygehus, Frivillighedsrådet, Byttemarked, Igenbrug, Lions, JAC, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og 
Grøn Guide.

Forslag til strategien Sammen om et bæredygtigt Gentofte har efterfølgende været i høring i 
Handicaprådet og Seniorrådet. Seniorrådet har ikke bemærkninger til strategien. Handicaprådets 
bemærkninger er imødekommet i forslag til strategi. Høringssvarene er vedlagt. 



Side 4

Forslag til en strategi for et bæredygtigt Gentofte - Sammen om et bæredygtigt Gentofte - er 
vedlagt. Strategien som digital plan kan læses via dette link: Sammen om et bæredygtigt 
Gentofte

Strategien tillægger samskabelse central betydning med fokus på, hvordan borgere, foreninger, 
virksomheder og Gentofte Kommune kan supplere hinanden, og dermed styrke arbejdet med 
bæredygtighed, ved at de mange parter kan sætte deres forskelligartede ressourcer i spil sammen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og tage stilling til forslag til strategien Sammen om et bæredygtigt Gentofte.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Forslag til strategien Sammen om et bæredygtigt Gentofte anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Forslag til strategi - Sammen om et bæredygtigt Gentofte (1721739 - EMN-2015-18038)
2. Høring Seniorrådet_16_marts_2017 (1721952 - EMN-2015-18038)
3. Høringssvar Handicaprådet_22_marts_2017 (1721955 - EMN-2015-18038)

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=49
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=49
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