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Side 3

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
 
Sags ID: EMN-2019-04506

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget FN’s 
verdensmål i Gentofte efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.

Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles

Til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og
Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte status september (3105295 - EMN-2019-
04506)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Vi Skaber Sammen
 
Sags ID: EMN-2019-04272

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Vi Skaber 
Sammen efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.

Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles 



Side 4

Til Økonomiudvalget: 

At orienteringen fra opgaveudvalget Vi Skaber Sammen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Vi Skaber sammen Status september 2019  (3110977 - EMN-2019-04272)

3 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Det Grønne Gentofte
 
Sags ID: EMN-2019-04520

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Det grønne 
Gentofte efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.

Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles

Til Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget Det grønne Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag OU Det grønne Gentofte status september 2019 (3117391 - EMN-2019-04520)
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Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt d. 9. april 2019. Seneste møde blev afholdt 3. september 2019.
Udvalget har holdt 3 møder. 
Udvalget forventer at aflevere til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Er-
hvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2020. 

Udvalgets opgave
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. 

Status
Opgaveudvalget har på de seneste to møder haft fokus på at udarbejde anbefalinger i forhold til hvilke 
verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt i Gentofte. På det seneste møde samlede opgaveudvalget 
sig om fire overordnede verdensmålstematikker, som der arbejdes videre på at justere ift. indhold og 
navngivning:

1) Sammen om verdensmålene i Gentofte
Vi omsætter verdensmålene til bæredygtig politikskabelse og konkrete, lokale initiativer

2) Bæredygtig opvækst og livsførelse
Bæredygtig dannelse i alle livsfaser

3) Bæredygtig by
Sammen skaber vi en sund og bæredygtig by

4) Bæredygtigt forbrug
Vi reducerer vores forbrug af naturressourcer, forebygger affald, køber mindre og mere 
bæredygtigt 

Opgaveudvalget er begyndt drøftelserne af, hvordan vi bedst former en engagerende og motiverende 
fortælling om verdensmålene i Gentofte, og om hvordan vi omsætter de abstrakte, globale mål til 
konkrete, lokale handlemuligheder for borgerne i Gentofte.

Opgaveudvalget afholder d. 20. november 2019 innovationssprinten ”Gentofte sprinter for 
verdensmålene”, hvor verdensmål bliver omsat til konkrete, lokale initiativer i Gentofte. Temaet er 
bæredygtig adfærd og forbrug og alle borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende og foreningsaktive i 
Gentofte er inviteret.

Opgaveudvalgets næste møde finder sted d. 30. oktober 2019.
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Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 18. januar 2019.
Udvalget har holdt fem møder.
Udvalget forventer at aflevere sine anbefalinger til Økonomiudvalget i 4. kvartal 2019.

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal: 

 Udarbejde forslag til principper, der kan guide både kommune og borgere i det videre arbejde 
med borgerinitierede - og borgerdrevne - tiltag i at skabe sammen.

 Anbefale nye veje og metoder, som yderligere vil styrke borgerinitierede - og borgerdrevne -
tiltag i Gentofte Kommune med afsæt i den eksisterende politiske arbejdsform. 

Status
Formålet med opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen” er at bygge videre på gode erfaringer med at 
skabe sammen borgere, politikere og medarbejdere. 

Udvalget har holdt fem møder og har næste møde 21. oktober 2019. Udvalget er i den afsluttende 
fase, hvor udvalget skal forholde sig til de samlede anbefalinger.

Udvalget har på det seneste møde drøftet andet udkast til principper for at skabe sammen. 
Medlemmerne i udvalget er optaget af, at de seks principper: gøre det nemt, lytte først, skabe 
tydeligere rammer, bygge bro, fasholde virkelyst og sikre fremdrift, skal gælde både for borgere og 
kommune. 

Udvalget skal pege på nye former for dialog, som det vil anbefale, at Kommunalbestyrelsen gør forsøg
med. Udvalget er optaget af, at der skabes flere anledninger, hvor borgere og politikere kan være i 
dialog og, at dialogen gerne må foregå i en uformel atmosfære. 

Opgaveudvalget har fokuseret på, hvordan kommunen kan fastholde borgernes ejerskab og virkelyst, 
når kommunen møder borgere, som har ideer til at forbedre kommunen. Udvalget har peget på, at 
det skal være nemt for borgerne at komme i kontakt med kommunen, og at de medarbejdere,
borgerne møder, skal være parate til at lytte og sparre med borgeren. Medarbejderne må gerne være 
fysisk tilstede, hvor borgerne er, fx Byens Hus eller på bibliotekerne.

Opgaveudvalget har drøftet ovenstående på baggrund af input fra arbejdsgrupper med deltagelse af 
borgere fra udvalget og borgere, som ikke blev udpeget til opgaveudvalget.

På mødet i oktober vil udvalget arbejde med den samlede anbefaling, der vil indeholde principper for
at skabe sammen samt forslag til nye dialogformer, som styrker dialogen mellem borgere og 
kommune.  
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Opgaveudvalget Det grønne Gentofte
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde bliver afholdt i oktober 2019
Udvalget har været på en indledende ekskursion.
Udvalget forventer at aflevere anbefalinger til Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget og Økonomiudvalget august 2020.

Udvalgets opgave
Udvalget skal komme med ideer og anbefalinger til, hvordan villaområdernes æstetiske og grønne 
helhed kan bevares og udvikles, således at villakvartererne også i fremtiden kan bidrage til 
bæredygtighed og borgernes livskvalitet. Der vil være særligt fokus på området, hvor villahaven 
møder vejen, herunder bevaringsværdige træer, forhavens indretning, hække og hegn. Desuden 
undersøges hvordan, anbefalingerne kan fremmes i dialog mellem borgerne og kommunen.

Status
Opgaveudvalgets arbejde er ikke begyndt endnu, men som en opvarmning til forløbet var 11
medlemmer af opgaveudvalget d. 19. september på en ekskursion i Gentofte Kommune og Østerbro 
for i fællesskab, at danne sig et indtryk af hvilke udfordringer og behov de ser i relation til emnet.
Undervejs blev deltagerne introduceret til villakvarterernes grønne historiske træk og udvikling, og 
turen bød på bevaringsværdige bymiljøer og villaveje med toneangivende grønne træk. Der var
mulighed for at se eksempler på forhavernes diversitet og variation med eksempler på hegn, garager 
og beplantning i skel. Der blev fortalt om lokalplaners mulighedsrum for regulering af det grønne og 
eksempler på vejens indretning med vejtræer, rabatter og lignende grønne elementer, som blev 
udpeget undervejs. Turen gik også til Sankt Kjelds Plads på Østerbro, hvor deltagerne havde lejlighed 
til at se et eksempel på et projekt, hvor borgere og kommune i fællesskab har skabt grundlag for et 
kvarterløft og klimaprojekt. Pladsen, der er med til at understøtte de lokale beboeres sociale liv, 
fremstår som en grøn bypark på et sted, som ellers har været karakteriseret ved bymæssig bebyggelse 
med meget trafik og ingen natur. Turen gik via Dyssegårdsområdet gennem Vangede til 
Mosegårdskvarteret og Nymosen, hvor deltagerne så og hørte om et af Gentofte Kommunes 
klimaprojekter. Derefter afsluttedes ekskursionen ved rådhuset.

Opgaveudvalgets medlemmer gav udtryk for, at det var en god og informativ tur, og at de glæder sig 
til at komme i gang med arbejdet.

På opgaveudvalgets første egentlige møde d. 2. oktober vil deltagerne få lejlighed til at reflektere over 
oplevelserne på turen, samt at videreformidle gennem billeder og dialog til de der ikke deltog.

  

Fotos: Medlemmer af 

opgaveudvalget Det 

grønne Gentofte på 

indledende ekskursion.

Her besøger deltagerne 

Mosegårdskvarteret.
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