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1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Det internationale i Gentofte Kommune. 
Aflevering fra opgaveudvalg  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05062 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 9, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Det internationale i Gentofte. Opgaveudvalget er nu klar 
til at aflevere resultatet af sit arbejde. 
 
To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og 
næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere 
anbefalingerne på et fællesmøde den 28. oktober 2019 med henblik på, at 
Økonomiudvalget indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. november 
2019. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. januar 2019, pkt. 9, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Det internationale i Gentofte. Kommissoriet blev 
vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme. 
Kommissoriet er vedlagt som bilag. 
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019, pkt. 19, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget. 
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave: 
 

• Komme med anbefalinger til, hvor og hvordan det internationale perspektiv tydeligere 

kan bringes ind i Gentofte Kommune og dermed bidrage til udviklingen af Gentofte - 

fx i forbindelse med aktiviteter blandt borgerne, i foreninger, institutioner og i 

kommunen.   

• Som et led i ovenstående undersøge hvilke barrierer og muligheder, der er, for at 

udenlandske og danske borgere kan bidrage til at folde det internationale perspektiv 

mere ud i Gentofte. Samt komme med forslag til løsninger og aktiviteter, der kan 

imødekomme disse barrierer og muligheder.  

Opgaveudvalget har udarbejdet en vision for Det internationale i Gentofte samt tre fokusområder 
med strategiske tiltag, der er præsenteret i en digital plan. ”Det internationale i Gentofte” er 
udarbejdet i både en dansk og engelsk version. Derudover har opgaveudvalget udarbejdet en 
bruttoliste med ideér til konkrete initiativer og aktiviteter til  inspiration for både kommune og andre 
aktører.  
 
”Det internationale i Gentofte” kan ses ved at klikke på linket:  
 
Dansk: http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=102 

 
 
Engelsk: http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=105 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=102
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=105


 

Side 4 

 
Og er endvidere vedlagt som bilag. 

 
Opgaveudvalget har mødtes fire gange. Efter det første møde, der tog udgangspunkt i en 
kortlægning af det internationale i Gentofte, blev der nedsat en arbejdsgruppe, der 
udarbejdede et spørgeskema, og der blev afholdt et fokusgruppeinterview mhp. at 
afdække, hvilke forventninger og ønsker de 9.000 udenlandske borgere typisk har til deres 
ophold i Gentofte, samt hvilke barrierer og muligheder der i dag er, for at de kan bidrage til 
at folde det internationale perspektiv mere ud. Derudover indhentede opgaveudvalget 
erfaringer herom fra Den internationale skole. 
Der deltog 95 borgere i spørgeskemaundersøgelsen og fem borgere i 
fokusgruppeinterviewet.  
 
Opgaveudvalget har ligeledes indhentet inspiration fra virksomhederne Ørsted og Globally 
Local, fra Frivilligcenteret.  
 
Folkeoplysningsudvalget fik gennemgået kommissoriet for opgaveudvalget Det 
internationale i Gentofte på et møde den 20. februar 2019. Efterfølgende den 20. august 
2019 blev Folkeoplysningsudvalget præsenteret for et første udkast af opgaveudvalgets 
fokusområder, som de var positive overfor.  
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At anbefalingerne fra opgaveudvalget ”Det internationale i Gentofte” vedtages. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kommissorium Det internationale i Gentofte (3144851 - EMN-2019-05062) 

2. Bilag Det internationale i Gentofte DK (3164134 - EMN-2019-05062) 

3. Bilag Det internationale i Gentofte UK (3164135 - EMN-2019-05062) 
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