
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
  

 

 

/  GENTOFTE KOMMUNE 

 
 

 

 
Dagsorden til  

møde i 

Opgaveudvalget Fremtidens 
Transport  

 
Mødetidspunkt 25-09-2019 17:00 
Mødeafholdelse Mødelokale G 

 

 

 
  



 

Side 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Opgaveudvalget Fremtidens Transport 

 

25-09-2019 17:00 

 

 

1 (Åben) 3. møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport den 25. september 2019 ............ 3 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 3 

 

  



 

Side 3 

1 (Åben) 3. møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport den 25. september 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03695 

 

Resumé 
Opgaveudvalget Fremtidens Transport holder tredje møde onsdag den 25. september kl. 
17.00-19.30. 
 
Formålet med mødet er kvalificere første udkast af afdækningen af kortsigtede og langsigtede 
muligheder på transportområdet med afsæt i den viden, som opgaveudvalget fik på forrige 
opgaveudvalgsmøde, der blev afholdt som en konference. Derudover skal medlemmerne 
prioritere en bruttoliste af innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte 
udfordringer i kommunen og nedsætte en række arbejdsgrupper, der kan kvalificere de 
udvalgte løsninger med henblik på test/prøvehandlinger. 

 
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 25. september 2019 kl. 17.00-19.30 afholdes det tredje møde i opgaveudvalget med følgende 
dagsorden: 
 

1. Introduktion  
Tovholder på opgaveudvalget gennemgår mødets formål og program.   

 
2. Centrale pointer fra konferencen  

Udvalgsmedlemmerne udvælger centrale pointer fra konferencen med afsæt i egne 
oplevelser, udvalgte citater og hilsner/råd fra konferencen.  

 
3. Kvalificering og prioritering af muligheder på transportområdet   

Ved hjælp af personaer kvalificerer udvalgsmedlemmerne første udkast til afdækning af 
kortsigtede og langsigtede transportmuligheder og udvælger en bruttoliste af mulige 
løsninger, hvor der kan igangsættes test/prøvehandlinger i forlængelse af opgaveudvalget. 

 
4. Nedsættelse af arbejdsgrupper  

Med afsæt i bruttolisten af mulige løsninger nedsættes arbejdsgrupper, der kvalificerer 
løsningerne på ‘Gentofte sprinter for verdensmålene’ den 20. november 2019. 

 
5. Næste skridt 

Tovholder på opgaveudvalget orienterer kort om den videre proces. 
 

6. Minievaluering 
Udvalgsmedlemmerne giver input til, hvad vi skal gøre hhv. mere og mindre af i 
opgaveudvalgsarbejdet.  

 

 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til opgaveudvalget Fremtidens Transport: 
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• At opgaveudvalget kvalificerer første udkast af afdækningen af kortsigtede og langsigtede 
muligheder på transportområdet. 

• At opgaveudvalget prioriterer en bruttoliste af innovative og praktisk realiserbare løsninger 
på udvalgte udfordringer i kommunen og nedsætter en række arbejdsgrupper, der kan 
kvalificere de udvalgte løsninger på ’Gentofte sprinter for verdensmålene’ den 20. 
november 2019. 

 
Tidligere beslutninger: 
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