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1 [Åben] Anbefalinger fra opgaveudvalget Byens rum - Rammer om fællesskaber. Aflevering 
fra opgaveudvalg  
  
Sags ID: EMN-2021-06496 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. november 2020, dagsordenens pkt. 14, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber. 
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde. 
 
To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden for 
opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 
29. november 2021 med henblik på, at Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, 
Bygnings- og Arkitekturudvalget samt Økonomiudvalget indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på 
dennes møde i december måned. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 30. november 2020 dagsordenens 
pkt. 14, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber. 
Kommissoriet er vedlagt som bilag. 
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2021, dagsordenens pkt. 6, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget. 
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at komme med forslag til, på hvilke måder 
forskellige typer af rum i byen bedst muligt kan danne rammer om fællesskaber. 

 
Opgaveudvalget skulle sikre sammenhæng med arbejdet i opgaveudvalget Bibliotekernes videre 
udvikling som lokale kulturhuse. 
 
Opgaveudvalget har udarbejdet ”Byens rum – rammer om fællesskaber, anbefalinger” som er 
vedlagt som bilag. 
 
Opgaveudvalget har mødtes 6 gange.  
 
Mellem det 2. og 3. møde i opgaveudvalget var medlemmerne på feltstudier i mindre grupper for at 
se på nogle af byens rum med hensyn til funktionalitet og anvendelse, dilemmaer og 
forbedringspotentialer, samt for at interviewe borgere og brugere af byrummene. Feltstudierne gav 
væsentlige input til det videre arbejde i udvalget. 
 
Opgaveudvalget har, foruden et oplæg af Valinka Suenson om et sociologisk perspektiv på adfærd 
og byrum, ladet sig inspirere af andre opgaveudvalgs arbejder - særligt opgaveudvalgene 
”Læringer fra Coronatiden” og ”En times motion om dagen” - samt ”Brugbare byer for seniorer”, 
udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, og uddrag af rapporten ”Ungdomsprofil 2020” om unges ønsker 
til brug af byen. 

 
Opgaveudvalget var endvidere repræsenteret på Gentofte Mødes, hvor der blev gennemført 
interviews af interesserede borgere. Diverse input fra Gentofte Mødes er blevet udvekslet i 
opgaveudvalget, og indgår således i anbefalingerne. 
 
Handicaprådet og Seniorrådet er blevet orienteret om opgaveudvalgets arbejde, både undervejs i 
processen og ved et endeligt udkast til anbefalinger.  
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Handicaprådet støtter anbefalingerne, idet de udtaler, at ”Vi er meget tilfredse med, at I eksplicit 
nævner tilgængelighed i jeres anbefalinger, ligesom vi er er glade for, at I tænker borgerbegrebet 
bredt, at alle skal være velkomne, og at I anbefaler, at man skal arbejde for at finde universelle 
løsninger”. 
 
Seniorrådet er ligeledes positivt stemt og har givet udtryk for at føle sig godt orienteret om 
anbefalingerne. 
 
Der er på Grønt Råds møde i september givet en orientering om opgaveudvalgets arbejde under 
punktet ’bæredygtigt byliv’. Der var generelt anerkendende tilbagemeldinger vedrørende, at der i 
opgaveudvalget arbejdes med udvikling af byens rum, som passer godt sammen med Grønt Råds 
fokus på at udvikle det bæredygtige byliv. 

 
 
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Bygnings- og 
Arkitekturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At ”Byens rum – rammer om fællesskaber, anbefalinger” vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kommissorium Byens rum - rammer om fællesskaber (4281313 - EMN-2021-06496) 
2. Byens rum - rammer om fællesskaber, anbefalinger (4281348 - EMN-2021-06496) 
 

2 [Åben] Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Erhvervspolitisk 
strategi  
  
Sags ID: EMN-2021-06539 

 

Resumé 
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi forelægges Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Skoleudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Ved kommissoriets behandling i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- og 
Arkitekturudvalget og Skoleudvalget på et fællesmøde den 25. oktober 2021  
blev det besluttet at udsætte sagen, og punktet behandles derfor på fællesmødet den 29. 
november 2021 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december 
2021.  
 
Der er justeret i kommissoriet under afsnittet ”Udvalgets opgaver” for at præcisere, at 
opgaveudvalget skal sætte den strategiske retning og ikke pege på konkrete initiativer og 
indsatser. Endvidere er tidsplanen for identifikation af interesserede borgere samt kommissoriets 
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angivelse af tidsplanen for opgaveudvalgets arbejde ændret, således at sidstnævnte påbegyndes i 
2. kvartal 2022 og afsluttes i 1. kvartal 2023. Rettelserne er fremhævet i bilagene. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. august 2021, dagsordenens punkt 20, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi.  
 
Søren B. Heisel og Katja Johansen blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Søren B. Heisel og Katja Johansen har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet 
vedlagte udkast til kommissorium.  
 
Gentoftes første erhvervspolitik blev formuleret tilbage i 2015-2016 i et samarbejde mellem 
politikere, borgere og virksomheder i opgaveudvalget Erhvervspolitik. Erhvervspolitikken blev 
vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017, dagsordenens pkt. 22. 
 
Erhvervspolitikkens vision er: Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed. 
Politikken sætter fokus på fem strategiske spor.  
 

• Byliv og erhvervsliv i balance - vi vil bygge på kultur- og handelsliv i sammenhæng. 

• Erhvervsklima – vi vil tilbyde gode rammevilkår og et højt serviceniveau. 

• Beskæftigelse – vi vil have vækst, hvor alle kommer med. 

• Uddannelse – vi vil imødekomme nutidens behov og sikre fremtidens kompetencer. 

• Virksomheder i udvikling – vi vil have stærke vækstmiljøer. 

Erhvervspolitikken fungerer som ramme for Gentofte Kommunes arbejde med en samlet 
erhvervsindsats. Siden formuleringen af de strategiske spor er sket en udvikling i erhvervslivet 
blandt andet affødt af større e-handel, ændret adfærd efter corona, den digitale udvikling og fokus 
på bæredygtighed, hvorfor der er et behov for at revidere de strategiske spor.  
 
Med opgaveudvalget ønsker Kommunalbestyrelsen gennem dialog med erhvervslivet at 
genbesøge de strategiske spor og sætte en fremadrettet retning for de indsatser, der skal 
understøtte virksomhedernes muligheder for at drive virksomhed i Gentofte Kommune herunder 
fortsat at styrke samspillet mellem virksomheder, kommunens politikere og medarbejdere. 
 

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 2. kvartal 2022 og afsluttet 1. kvartal 2023. 
 

Indstilling 
Søren B. Heisel, Katja Johansen og Social og Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, 
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til kommissorium vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
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 Dato: 25-10-2021 
 
 

Udsættes.  
 

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 
 Dato: 25-10-2021 
 
 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 25. oktober 2021 
 
Udsættes. 
 

Udvalg: Bygnings- og Arkitekturudvalget 
 
 Dato: 25-10-2021 
 
 

Bygnings- og Arkitekturudvalget de 25. oktober 2021 
 
Udsættes. 
 

 

Bilag 
1. Notat om identifikation af interesserede borgere med rettelsesmarkeringer (4280745 - EMN-
2021-06539) 
2. Udkast kommissorium opgaveudvalg Erhvervspolitisk strategi med rettelsesmarkeringer 
(4280961 - EMN-2021-06539) 
 

3 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-01220 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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