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1 (Åben) Anbefalinger fra Opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte 
Kommune. Aflevering fra opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2018-05035

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 27. august 2018, pkt. 10, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune. 
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

Medlemmer af og formanden for opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere 
anbefalingerne på et fællesmøde den 26. november 2018 med henblik på, at Økonomiudvalget 
indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på møde i december 2018.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 27. august 2018, pkt. 10, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune. 
Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2018, pkt. 10, udpegede Kommunalbestyrelsen 
medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at komme med anbefalinger til 
Kommunalbestyrelsen vedrørende:

 Hvad er en god indretning af en ungdomsbolig?
 Hvordan man kan indrette fælles arealer (ude og inde), der støtter op om 

fællesskaber mellem de unge?

Opgaveudvalget har udarbejdet ”10 anbefalinger til indretning af: Fremtidens ungdomsboliger”, 
som er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes fem gange, heraf har et møde været en inspirationstur i forskellige 
rum ude og inde og et andet inddragelse af Domea, som er administrator på 
ungdomsboligbyggeriet på Niels Steensens Vej. 

Undervejs i processen har opgaveudvalget haft fokus på at få den nødvendige viden fra eksperter, 
få egne erfaringer i spil og inspiration fra ungdomsboliger og fællesarealer ude og inde, i og 
udenfor kommunen, for at kunne pege på nogle temaer, som er vigtige for unge i en 
ungdomsbolig. Temaerne har opgaveudvalget siden trykprøvet på andre unge gennem en 
kampagne på facebook, herunder en spørgeskemaundersøgelse med over 120 respondenter, 
interview med en ung på Askovhus og to 8. klasser under konceptet Virkelighedens Skole, har 
udarbejdet 3 anbefalinger til opgaveudvalget.   

Udkast til ”10 anbefalinger til indretning af: Fremtidens ungdomsboliger” har været til høring hos 
Handicaprådet, der fik opgaveudvalgets anbefalinger præsenteret på rådets møde den 19. 
november 2018. 

Handicaprådet støtter de 10 anbefalinger og finder det godt, at der er lagt vægt på at etablere 
boliger til unge beboere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Handicaprådet anbefaler, at 
der også er opmærksomhed på unge med psykiske og kognitive funktionsnedsættelser og dermed 
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i indretning, der sikrer rum og rammer med ro og tilbagetrækning fra fællesskabet. 

Handicaprådet anbefaler desuden, at der i arbejdet med at konkretisere anbefalingerne fra ide til 
udførelse – det vil sige i de konkrete byggesager inddrages folk, der har konkrete erfaringer med 
funktionsnedsættelse og erfaringer med at lave fleksible løsninger. Erfaringer fra tidlig inddragelse i 
konkrete byggerier viser, at det at inddrage og benytte denne kompetence gør det muligt at åbne 
op for flere brugere uden af fordyre byggeriet. Handicaprådet stiller gerne rådgivning og ressourcer 
til rådighed. 

Indstilling
Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At ”10 anbefalinger til indretning af: Fremtidens ungdomsboliger” vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium (2556541 - EMN-2018-05035)
2. 10 anbefalinger til fremtidens ungdomsboliger (2556502 - EMN-2018-05035)

2 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalget Tryghed for borgerne
 
Sags ID: EMN-2018-05240

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Tryghed for borgerne forelægges 
Økonomiudvalget.
Kommissoriet behandles i Økonomiudvalget på et fællesmøde den 26. november 2018 og 
derefter på Kommunalbestyrelsens møde i december 2018.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 29. oktober 2018, 
dagsordenens punkt 13, at udpege Hans Toft og Pia Nyring til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet for opgaveudvalget Tryghed for borgerne. 

Hans Toft og Pia Nyring har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til 
kommissorium.
Gentofte Kommune skal være et sikkert og trygt sted at bo og drive butik og virksomhed. 
Høje indbrudsstatistikker, oplevelser med indbrud og tricktyverier samt risikoen for indbrud 
udfordrer imidlertid borgernes tryghed i den private sfære. Samtidig påvirkes trygheden i 
butikker og virksomheder. Derfor er der brug for at se på, hvordan kommunen og borgerne 
sammen kan bekæmpe og forebygge indbrud samt tricktyverier. 
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger og konkrete forslag til, hvordan kommunen 
og borgerne, herunder i samarbejde med politiet, kan: 
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 Bekæmpe indbrudstyvenes muligheder for at gennemføre indbrud i boliger, biler, 
både, butikker og virksomheder, fx ved at foreslå metoder, der stresser 
indbrudstyven, når uheldet er ude, og indbrudstyvene forsøger at begå indbrud eller 
tricktyverier. 

 Forebygge indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt 
tricktyverier.

Udvalgets anbefalinger og forslag skal bidrage til at øge borgernes tryghed i forhold til at 
bekæmpe antallet af indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt 
tricktyverier. 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 
borgere.
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt februar og afsluttet marts 2019.

Indstilling
Hans Toft, Pia Nyring og Jura indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg Tryghed for borgerne  (2556014 - EMN-2018-05240)
2. Rekrutteringsbilag til opgaveudvalg Tryghed for borgerne (2553686 - EMN-2018-05240)



Dokument Navn: Kommissorium.docx

Dokument Titel: Kommissorium

Dokument ID: 2556541
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET INDRETNING AF 

UNGDOMSBOLIGER I GENTOFTE KOMMUNE

1.BAGGRUND OG FORMÅL

Ventelisterne til en ungdomsbolig i Gentofte Kommune er mere end tredoblet de seneste år. Kommunalbestyrelsen har 

derfor beluttet at opføre 150 nye ungdomsboliger på disse adresser:

 50 almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6 (kommunalt areal)

 25 almene ungdomsboliger på arealet øst for Charlottenlund Station (ejet DSB)

 25 almene ungdomsboliger på Niels Steensensvej (ejet af Topdanmark Ejendomme)

 50 almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne (kommunalt areal)

Det forventes, at de første nye ungdomsboliger kan stå klar i foråret 2021.

Det er væsentligt at indretningen af de nye ungdomsboliger opfylder de unges behov, og understøtter at der kan 

opbygges gode fællesskaber mellem de unge i de nye boliger. 

Med henblik på at inddrage de unges ideer og forslag til hvordan de nye ungdomsboliger kan indrettes, nedsættes et 

opgaveudvalg.  

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen vedrørende:

- Hvad er en god indretning af en ungdomsbolig?

- Hvordan man kan indrette fælles arealer (ude og inde), der støtter op om fællesskaber mellem de unge?

Opgaveudvalget har med afsæt i EN UNG POLITIK ansvar for en bred involvering af unge i opgaveudvalgets arbejde samt 

at trykprøve og kvalificere deres anbefalinger blandt unge, der allerede bor eller står på venteliste til en ungdomsbolig 

i Gentofte Kommune.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om 

kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

1  medlem fra Kommunalbestyrelsen

6 borgere fordelt således:

 2 unge fra en videregående uddannelse (en lang, mellemlang eller kort videregående uddannelse)

 2 unge, der bor i eller står på venteliste til en almen ungdomsbolig

 2 unge der går på en ungdomsuddannelse i Gentofte i dag (erhvervsuddannelse, gymnasie, studenterkursus 

eller HF), eller har afsluttet uddannelsen i 2018
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Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Teknik og Miljø.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere unge, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget i 

udvalgets opgave (se ovenfor).

DAB og Domea, der er bygherrer på de planlagte almene ungdomsboliger, vil blive inddraget i opgaveudvalgets arbejde. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan de unge kan være aktive i at få et fællesskab i gang i 
ungdomsboligerne.

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes september 2018 og afsluttes november 2018.

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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F R E M T I D E N S
U N G D O M S B O L I G E R  
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O P G A V E U D V A L G E T  I N D R E T N I N G  A F  

U N G D O M S B O L I G E R  I  G E N T O F T E  K O M M U N E  



Kære  Gentofte   

 

"Hvad  er  en  god  indretning  af  en  ungdomsbolig? Hvordan  kan  man  indrette  fælles  arealer

(ude  og  inde), der  støtter  op  om fællesskaber  mellem de  unge?" 

 

Siden  vi  påbegyndte  vores  arbejde  har  vi  gjort  vores  ypperste  for  at  unge, der  flytter  ind  i

en  ungdomsbolig  i  Gentofte  Kommune, får  den  bedst  mulige  oplevelse  og  har  den  størst

mulige  medbestemmelse, medejerskab  og  bedste  mulighed  for  at  deltage  i  fællesskabet.  

 

Vi  har  lyttet  til  de  unges  behov  igennem interviews, spørgeskema  og  en  arbejdsgruppe

med  8.-klasseelever. Vi  har  også  udforsket  arkitektoniske  og  innovative  løsninger  i  andre

projekter, bygget  mockups  og  undersøgt  grænserne  for, hvad  der  kan  lade  sig  gøre  ift.

balancen  mellem ungdomsboligens  pris  og  størrelse, sammen  med  en  boligorganisation.   

 

Det  er  derfor  med  stor  glæde, at  vi  her  kan  præsentere  jer  for  vores  kvalificerede  bud  på  et

svar  i  form af  ti  gennemarbejdede  anbefalinger.  

 

God  fornøjelse  med  den  videre  læsning! 

 

Med  venlig  hilsen 

Opgaveudvalget  Indretning  af  Ungdomsboliger  i  Gentofte  Kommune 

. . .



I N D R E T N I N G  A F   

U N G D O M S B O L I G  

F Æ L L E S R U M  

I N D E N F O R  

F Æ L L E S   

U D E A R E A L E R  

V O R E S  1 0  A N B E F A L I N G E R  

OVERBL IK

FLEKSIBEL INDRETNING 
Ungdomsboliger skal indrettes så beboerne
selv kan bestemme, hvordan boligen møbleres. 
 
 
LYS OG UDSYN 
Ungdomsboliger skal indrettes, så en god
udsigt prioriteres og et naturligt lysindfald udgør
en væsentlig lyskilde. 
 
 
TILGÆNGELIGHED 
I Gentofte Kommune skal unge beboere med
betydelig og varigt nedsat funktionsevne
tilbydes en egnet bolig og i videst muligt omfang
skal dette ske i ungdomsboliger, som gør det
muligt, at være sammen med andre unge.

UNGDOMSBOLIGER SKAL VÆRE FOR ALLE UNGE 
Boligerne skal bygges, så der er variation i prisniveauet på tværs af ungdomsboliger i Gentofte. Det kan 
eksempelvis gøres ved at indrette boliger som deleboliger eller gøre nogle boliger mindre end andre.  

ANVENDELIGHED 
Fællesarealerne skal indrettes, så der er
mulighed for flere forskellige former for aktiviteter
på samme tid, så beboerne mødes om praktiske
gøremål og hygge.  
 
SYNLIGT FÆLLESSKAB 
Fællesarealer skal placeres et sted i bygningen,
hvor beboerne dagligt kommer forbi, så
beboerne får øje på hinanden og motiveres til at
mødes og deltage i fællesskabet. 
 
 
MEDEJERSKAB 
Beboerne skal have mulighed for løbende at
indrette og designe fællesarealerne i samarbejde
med boligorganisationen.

AKTIVITETER 
De fælles udearealer skal indrettes, så der er
mulighed for leg og fysisk aktivitet på tværs af
generationer, så man har lyst til, at invitere
venner og familie til sit hjem. 
 
RUM TIL ALLE 
I de fælles udearealer skal der være små
afskærmninger i form af træer, buske,
plankeværk eller andet, der danner små trygge
opholdssteder på den ene side og åbne arealer
på den anden. 
 
UDVIKLING AF UDEAREAL 
Beboerne skal løbende have afgørende
medbestemmelse i forhold til indretningen,
udsmykningen og udviklingen af de fælles
udearealer.  



I N D R E T N I N G  A F  U N G D O M S B O L I G  

Når man flytter ind i en ungdomsbolig, er det
vigtigt, at man kan sætte sit præg og gøre
boligen til sin egen. 
 

FLEKSIBEL INDRETNING 

ANBEFALING ANBEFALING 

KONKRET KONKRET 

TILGÆNGELIGHED LYS OG UDSYN 
Godt lysindfald og udsyn er vigtigt for
livskvaliteten.

Alle unge har brug for at være en del af
et ungdomsfællesskab. 

Ungdomsboliger skal indrettes så beboerne
selv kan bestemme, hvordan boligen møbleres. 

Ungdomsboliger skal indrettes, så en god
udsigt prioriteres og et naturligt lysindfald udgør
en væsentlig lyskilde.  

ANBEFALING 
I Gentofte Kommune skal unge beboere med
betydelig og varigt nedsat funktionsevne
tilbydes en egnet bolig og i videst muligt omfang
skal dette ske i ungdomsboliger, som gør det
muligt, at være sammen med andre unge

Ungdomsboliger i Gentofte har så meget
naturligt lysindfald som muligt.  
Ungdomsboliger i Gentofte har et godt
udsyn.

Der foretages løbende en vurdering af
muligheden for at tilbyde unge med betydelig
og varigt nedsat funktionsevne en egnet
bolig, som gør det muligt at være sammen
med andre unge.

KONKRET 
Regulære rum, så beboerne selv vælger,
hvor de vil hænge deres billeder og placere
seng, bogreoler og skabe  
Der er  mulighed for at justere størrelsen på
køkkenbordpladen.
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F Æ L L E S R U M  I N D E N F O R  

Fællesskaber opstår ofte omkring interesser og
aktiviteter, hvilket har en betydning for, hvordan
fællesarealerne kan gøres til et naturligt sted at
være sammen. 
 

ANVENDELIGHED MEDEJERSKAB SYNLIGT FÆLLESSKAB 
Et godt naboskab er vigtig for et godt
fællesskab. Men fællesskaber kan være svære
at få øje på og derfor er placeringen af
fællesarealerne altafgørende.

Fællesarealerne skal indrettes, så der er
mulighed for flere forskellige former for
aktiviteter på samme tid, så beboerne mødes
om praktiske gøremål og hygge.

Fællesarealer skal placeres et sted i bygningen,
hvor beboerne dagligt kommer forbi, så
beboerne får øje på hinanden og motiveres til at
mødes og deltage i fællesskabet.

Eksempel: Fællesarealerne placeres ved
hovedindgangen i stueetagen.

Eksempel: Vaskeri, bordtennis,
informationstavle og loungeområde i
samme rum.

Det er vigtigt, at beboerne passer på det sted,
de bor, føler sig hjemme og mærker, at de er en
del af et fællesskab.

Beboerne skal have mulighed for løbende at
indrette og designe fællesarealerne i
samarbejde med boligorganisationen. 

Boligorganisationen tager aktiv del i at
facilitere husmøder, der kan understøtte
fællesskaber og medejerskab.
Boligorganisationen sender et velkomstbrev
til nye beboere med information om
medbestemmelse, fællesskaber og fælles
aktiviteter
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ANBEFALING ANBEFALING ANBEFALING 

KONKRET KONKRET KONKRET 



F Æ L L E S  U D E A R E A L E R  

Frisk luft, fysisk aktivitet og fællesskab er vigtigt
for både den fysiske og den psykiske sundhed.  

AKTIVITETER FOR ALLE ALDRE UDVIKLING AF UDEAREAL RUM TIL ALLE
Nogle gange har man brug for privatliv, andre
gange har man brug for, at andre kigger forbi.

De fælles udearealer skal indrettes, så der er
mulighed for leg og fysisk aktivitet på tværs af
generationer, så man har lyst til, at invitere
venner og familie til sit hjem.

I de fælles udearealer skal der være små
afskærmninger i form af træer, buske,
plankeværk eller andet, der danner små trygge
opholdssteder på den ene side og åbne arealer
på den anden.

Bænke i afskærmede områder til de
fortrolige samtaler eller alenetid.
Mulighed for boldspil og solbadning.
Multifunktionelle løsninger, hvor et cykelskur
eksempelvis bliver kombineret med et
cykelværksted og et halvtag til hygge.

Mulighed for fælles udendørs madlavning.
Mulighed for aktiviteter for børn, unge og
ældre.

Mennesker er forskellige og derfor vil der over
tid, når beboere efterhånden udskiftes, være
brug for nye initiativer og nye perspektiver på
de fælles udearealer.

Beboerne skal løbende have afgørende
medbestemmelse i forhold til indretningen,
udsmykningen og udviklingen af de fælles
udearealer. 

Boligorganisationen fastlægger budget for
den løbende udvikling af de fælles
udearealer sammen med beboerne. 
Boligorganisationen tager aktiv del i at
facilitere husmøder, der kan understøtte
udendørs fællesskaber og udvikling af
udearealer.
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KONKRET KONKRET KONKRET 

ANBEFALING ANBEFALING ANBEFALING 
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG TRYGHED FOR BORGERNE

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Gentofte Kommune skal være et sikkert og trygt sted at bo og drive butik og virksomhed. Høje indbrudsstatistikker, 
oplevelser med indbrud og tricktyverier samt risikoen for indbrud udfordrer imidlertid borgernes tryghed i den private 
sfære. Samtidig påvirkes trygheden i butikker og virksomheder. Derfor er der brug for at se på, hvordan kommunen og 
borgerne sammen kan bekæmpe og forebygge indbrud samt tricktyverier. 

Nordsjællands Politi oplyser, at der i 2017 har været 975 anmeldelser om indbrud i boliger, som er en stigning i forhold 
til 2016, hvor der blev anmeldt 957 indbrud. I 2018, med udgangen af oktober, er indbrudstallene i Gentofte Kommune 
fortsat høje. Fra januar til oktober 2018 er der anmeldt 559 indbrud i beboelse og herudover 612 indbrud i biler.
Desuden opleves nu også en tendens til, at sejl- og motorbåde – særligt i Skovshoved Havn – udsættes for indbrud. 
Derudover er der et stort antal indbrud og forsøg på indbrud i butikker og virksomheder.

I 2016 blev der anmeldt 98 tricktyverier, hvor en tyv stjæler ejendele ved hjælp af snyd i den private sfære, som både 
kan være i hjemmet eller på gaden. I 2017 og 2018 er der sket et fald i anmeldelser af tricktyverier, men der er fortsat 
brug for fokus på forebyggende indsatser over for tricktyverier, som kan opleves særligt grænseoverskridende for de 
personer, som udsættes herfor.

I lyset af de fortsat høje indbrudsstatistikker oplever vi i Gentofte Kommune, at den politimæssige indsats ikke er 
tilstrækkelig til at være et effektivt værn mod de mange indbrudstyve. Derfor er der behov for at tænke nyt om, hvordan 
kommunen, kommunen og borgerne sammen og i samarbejde med politiet, kan finde nye måder at bekæmpe indbrud 
på. 

På denne baggrund har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, der skal arbejde med, hvordan 

der kan tænkes en aktiv og helt konkret indsats, så antallet af indbrud og tricktyverier kan bekæmpes og forebygges. 

Opgaveudvalget har til formål at finde nye løsninger, der kan forebygge indbrud og begrænse indbrudstyvenes 

muligheder for at gennemføre indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder. 

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger og konkrete forslag til, hvordan kommunen og borgerne, herunder i 

samarbejde med politiet, kan: 

 Bekæmpe indbrudstyvenes muligheder for at gennemføre indbrud i boliger, biler, både, butikker og 

virksomheder, fx ved at foreslå metoder, der stresser indbrudstyven, når uheldet er ude, og indbrudstyvene 

forsøger at begå indbrud eller tricktyverier. 

 Forebygge indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier.

Udvalgets anbefalinger og forslag skal bidrage til at øge borgernes tryghed i forhold til at bekæmpe antallet af indbrud 

i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier. 

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om 

kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen



10 borgere fordelt således:

 3 borgere, der har oplevet indbrud i bolig, bil, båd eller et tricktyveri.

 1 borger, der driver butik i Gentofte Kommune, og som har oplevet indbrud eller har erfaring med at bekæmpe 
indbrud. 

 1 borger, der driver virksomhed i Gentofte Kommune, og som har oplevet indbrud eller har erfaring med at 
bekæmpe indbrud. 

 3 borgere, der har interesse for, eller viden om, bekæmpelse af indbrud enten alene eller ved at gå sammen 
med andre borgere i en fælles indsats.

 1 borger, der har erhvervsmæssig erfaring med forebyggelse af indbrud.

 1 borger, der har erfaring med eller viden om at skabe lokalt engagement og motivation i civilsamfundet.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af vicekommunaldirektøren. 

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget 

i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, 
samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.  

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 1. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2019.

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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Identifikation af interesserede borgere til opgaveudvalg Tryghed for borgerne

I forbindelse med nedsættelse af et af de syv nye opgaveudvalg vil der, såfremt kommissorierne 

godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalgene. 

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016

vil der blive annonceret i Villabyerne, så borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at melde sig 

som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på gentofte.dk, så 

interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af netværk, sociale 

medier, intranet og pressemeddelelse alt efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets

arbejde.

Rekrutteringsplan for Opgaveudvalg Tryghed for borgerne

Annonce i Villabyerne Annonce 

Pressemeddelelse til Villabyerne Pressemeddelelse 

Hjemmesider Gentofte.dk

Sociale medier
Gentofte Kommunes Facebook side
Gentofte Kommunes LinkedIn side

Gentofte Platformen Forside nyhed

Netværk Diverse netværk
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