
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
  

 

 

/  GENTOFTE KOMMUNE 

 
 

 

 
Dagsorden til  

møde i 

Økonomiudvalget  
 

Mødetidspunkt 26-11-2018 17:00 
Mødeafholdelse Rådssalen 

 

 
 
  



 

Side 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Økonomiudvalget 

 

26-11-2018 17:00 

 

 

1 (Åben) Anbefalinger fra Opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte 
Kommune. Aflevering fra opgaveudvalg ......................................................................... 3 

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

2 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalget Tryghed for borgerne ................................... 4 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 4 

 

  



 

Side 3 

1 (Åben) Anbefalinger fra Opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte 
Kommune. Aflevering fra opgaveudvalg  
Offentlig titel   
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  
Offentlig titel   
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) 
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