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1 (Åben) 6. møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport den 27. februar 2020
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-03698
Resumé
Opgaveudvalget Fremtidens Transport holder sjette møde torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.0019.00.
Formålet med mødet er at ’slå søm i’ produktet for opgaveudvalget Fremtidens Transport.
Udvalgsmedlemmerne skal godkende det endelige produkt for opgaveudvalget Fremtidens
Transport, som skal afleveres til Kommunalbestyrelsen på møde den 30. marts 2020. Derudover
orienteres udvalgsmedlemmerne om den videre proces, og der foretages en mundtligt evaluering
af arbejdet i opgaveudvalget.

Baggrund
På kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 blev opgaveudvalget Fremtidens Transport
nedsat. Formålet med opgaveudvalget Fremtidens Transport er at skabe rammer og retning for
udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad
af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge.
Den 27. februar 2020 kl. 17.00-19.00 afholdes det sjette og sidste møde i opgaveudvalget med
følgende dagsorden:


Introduktion
Velkomst og gennemgang af mødets formål og program.



Godkendelse af produkt
Udvalgsmedlemmerne drøfter eventuelle forslag til justeringer/tilpasninger af produktet,
som er udsendt til udvalgsmedlemmerne forud for mødet.



Den videre proces
Kort orientering om den videre proces, herunder behandling i Kommunalbestyrelsen,
implementering og løbende status.



Evaluering
Mundtligt evaluering af arbejdet i opgaveudvalget samt orientering om skriftlig evaluering,
som udsendes umiddelbart efter mødet.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til opgaveudvalget Fremtidens Transport:




at opgaveudvalget godkender produktet for Fremtidens Transport
at opgaveudvalget tager orienteringen om den videre proces til efterretning
at opgaveudvalget gennemfører en mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Ad1) Opgaveudvalget godkendte udkast til produkt for Fremtidens Transport
med enkelte justeringer, som administrationen fik mandat til at indarbejde.
Forud for mødet havde de tre fraværende borger-medlemmer af opgaveudvalget givet deres input
til produktet. Opgaveudvalgets medlemmer var overordnet tilfredse med produktet og havde
følgende væsentlige justeringer/tilpasninger.
 Under hovedafsnittet ’Baggrund’ skal ’Vidensgrundlag’ synliggøres som selvstændigt afsnit
 Under hovedafsnittet ’Pejlemærker’ skal de to vigtigste formål med pejlemærket indgå som
underoverskrift under hvert pejlemærkeikon.
 Under hovedafsnittet ’Principper’ skal rækkefølgen på principperne ændres, så ’Bryd
vanen’ kommer først.
 Under hovedafsnittet ’Tests’ skal det tydeliggøres, at det er muligt for borgere, politikere og
andre interesserede at følge med i fremdriften og implementeringen. Der var i forlængelse
heraf forslag til, at opgaveudvalget inviteres til at deltage i konkretisering af og opfølgning
på tests.
Ad2) Opgaveudvalget tog orienteringen om den videre proces til efterretning. Der blev orienteret
om følgende:
 Karen Juhl Krag og Henrik Bak Hoffman præsenterer anbefalingerne for
Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2020. Alle øvrige udvalgsmedlemmer er velkomne til
at deltage i mødet.
 Udvalgsmedlemmerne vil løbende blive orienteret om fremdriften og implementeringen af
opgaveudvalgets anbefalinger – både skriftlig og mundtligt.
 Implementeringen er koncentreret omkring løbende igangsætning af tests, hvor potentialet i
konkrete løsninger til forfølgelse af pejlemærkerne kan vurderes. Udvalgsmedlemmerne vil,
i det omfang det er relevant, blive inviteret til at medvirke i tilrettelæggelsen og/eller
gennemførelsen af testforløb.
 Opgaveudvalget vil modtage et digitalt spørgeskema til skriftlig evaluering af arbejdet i
opgaveudvalget i umiddelbar forlængelse af det sidste opgaveudvalgsmøde.
.
Ad3) Opgaveudvalget gennemførte en mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget.
Evalueringen havde følgende hovedkonklusioner:
 Udvalgsmedlemmerne var generelt meget positive over for processen og faciliteringen,
som blev opfattet som struktureret og professionel. Dog anbefales det i et miljøperspektiv at
anvende mindre papir, og at det i gruppedialoger er muligt at anvende mindre separate
rum.
 Positiv opfattelse af antallet, hyppigheden og længden af møderne.
 Udvalgets brede sammensætning med repræsentanter af både unge, virksomheder,
borgere med forskellige forudsætninger mv. blev fremhævet som positivt.
 Møderne har været præget af god stemning, engagement og kommunikation, hvor alle har
været hørt.
 Generelt nemt at orientere sig – både grundet overordnet procesplan og opsamlinger
mellem møderne. Opsamlingerne kunne i visse heeseende godt have været mere
omfattende og være blevet udsendt i umiddelbar forlængelse af mødet.
 Positivt med involvering af eksterne eksperter og interesser. Konferencen ’Fremtidens
Transport’, herunder særligt paneldebatten, deltagelse på sprintet ’Gentofte sprinter for
verdensmålene’ samt besøg fra Gentofte Kommunes innovationsenhed blev fremhævet
som særligt udbytterigt i forhold til at få det fornødne vidensgrundlag.
 Eventuelt indledningsvist en mere grundig indføring i arbejdsformen og kommunens
råderum.
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