GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til
møde i
Teknik- og Miljøudvalget
Mødetidspunkt 25-02-2019 18:30
Mødeafholdelse Rådssalen

Indholdsfortegnelse
Teknik- og Miljøudvalget
25-02-2019 18:30

1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens
Transport .....................................................................................................................3

Side 2

1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens
Transport
Sags ID: EMN-2019-00560

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport forelægges Teknik- og
Miljøudvalget.
Kommissoriet behandles i Teknik- og Miljøudvalget på et fællesmøde den 25. februar 2019 og
derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2018, dagsordenens punkt 18, at
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for
opgaveudvalget Innovative transportformer for fremtidens Gentofte.
Ole Stephensen og Karen Riis Kjølbye blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af
kommissoriet.
Ole Stephensen afgik ved døden den 6. februar 2019, og på Kommunalbestyrelsens møde den 25.
februar 2019 skal der tages stilling til, hvem der skal varetage Ole Stephensens forskellige hverv,
herunder afslutning af processen med udarbejdelsen af kommissoriet.
Karen Riis Kjølbye har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til
kommissorium.
Med opgaveudvalget ønsker Gentofte Kommune at invitere borgerne med til at udvikle fremtidens
transport med udgangspunkt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser og de
trafikale udfordringer og behov, som kommunen står overfor i dag. Formålet med opgaveudvalget
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.
Opgaveudvalgets arbejde skal munde ud i:




en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den
teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står
overfor på transportområdet
pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport
anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i
kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes
test/prøvehandlinger.

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 2019 og afsluttet 2. kvartal 2020.

Indstilling
Karen Riis Kjølbye og Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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At udkast til kommissorium vedtages.
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1. Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport (2746892 - EMN-2019-00560)
2. Identifikation af interesserede borgere - Fremtidens Transport (2746909 - EMN-201900560)
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Udkast

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG

FREMTIDENS TRANSPORT
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Gentofte Kommune vil gerne invitere borgerne med til at udvikle rammer og retning for fremtidens transport med
udgangspunkt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser og de trafikale udfordringer og behov, som
kommunen står overfor såvel i dag som i fremtiden.
Den generelle udvikling indebærer på transportområdet:






Ændrede transportbehov (individualiseret/fleksibel transport)
En stadig voksende bilpark (flere husstande med bil og flere biler pr. husstand)
Ændrede mobilitetsmønstre (samkørsel, sammensat transport fx tog/cykel/løbehjul)
Fokus på bæredygtige transportformer (fossilfri transport, delebiler, delecykler)
Fokus på sundhedsfremmende transportformer (cykler/elcykler mv.).

Samtidig opleves i disse år en betydelig teknologisk udvikling i forhold til:






Transportmidler (eldrevne køretøjer, førerløse køretøjer, droner osv.)
Transportinfrastruktur (knudepunkter, førerløse busser på afgrænsede områder osv.)
Trafikplanlægning og -styring (intelligente trafikstyringssystemer)
Trafiksikkerhed og -adfærdsdesign (intelligente farttavler, hastighedsmålinger, visuelle illusioner osv.)
Mobilitetsservices (digitale platforme/apps til planlægning og køb af transport).

I Gentofte Kommune opleves aktuelt udfordringer i forhold til trængsel, fremkommelighed og parkering ikke mindst
som følge af den voksende bilpark. Samtidig er der fokus på tryghed og sikkerhed i forhold til trafikanternes adfærd.
I forlængelse heraf efterspørger borgere og virksomheder i Gentofte Kommune:





Bedre fremkommelighed og parkeringsmuligheder
Transport, som er effektiv, fleksibel og let at bruge
Tryghed og sikkerhed i trafikken
Klimavenlige og bæredygtige transportløsninger – såvel offentlige som private.

Formålet med opgaveudvalget er på baggrund af de skitserede udviklingstendenser og udfordringer/behov i Gentofte
Kommune 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.

2. UDVALGETS OPGAVER
Opgaveudvalgets arbejde skal munde ud i:




en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den teknologiske
udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står overfor på
transportområdet
pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport
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anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i kommunen,
hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandlinger.

Resultatet skal understøtte kommunens eksisterende politikker, strategier og planer, herunder ”Trafiksikkerhedsplan
2017-2020” og bæredygtighedsstrategien ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte”.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om
kommunernes styrelse.
Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.
10 borgere fordelt således:
• 2 borgere i alderen 15-25 år, som har interesse for fremtidens trafikløsninger
• 1 borger som er forælder med hjemmeboende børn med behov for fleksibel transport
• 1 borger som har erfaring med transportbehov relateret til en mobilitetsbegrænsning
• 1 borger der som arbejdsgiver i en større virksomhed i Gentofte Kommune har erfaring med
medarbejders/kunders transportbehov
• 1 borger som er bruger af samkørsels- eller deleordninger
• 1 borger som er bruger af el- eller hybridkøretøjer
• 1 borger som anvender bilen som primært transportmiddel
• 1 borger som anvender cyklen som primært transportmiddel
• 1 borger som anvender tog og/eller bus som primært transportmiddel
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand 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. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de
øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.
På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.
Gentofte Kommune vil gerne være ‘sammen om’ at skabe fremtidens transport. Det er derfor væsentligt, at
opgaveudvalget indtænker og involverer aktørerne på området bredt – kommune, region, stat, fællesoffentlige og
private virksomheder, foreninger, organisationer og den enkelte borger – blandt andet i forhold til at kvalificere,
afprøve og realisere trafikale løsninger.
Udvalget tager selv 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.
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Udvalget kan i deres opgaveløsning inddrage erfaringer og tendenser fra både ind- og udland. Arbejdet skal samtidig
afspejle konkrete og lokale udfordringer og behov i Gentofte Kommune. Opgaveudvalget skal forholde sig til, hvordan
teknologiske og innovative løsninger tager hånd om de lokale udfordringer og behov.

5. TIDSPLAN
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2020.

6. ØKONOMI
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. Hvis forslag fra
opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende budget, vil stillingtagen ske
i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget.
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Identifikation af interesserede borgere til opgaveudvalget Fremtidens Transport
I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget vil der, såfremt kommissoriet godkendes, skulle
identificeres interesserede borgere til udvalget.
På baggrund af beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016 vil der blive
annonceret i Villabyerne, således at 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, øvrige
hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt efter hvilke
kompetencer, som ønskes engageret i udvalgets arbejde.
Opgaveudvalget Fremtidens Transport
Villabyerne

Annonce og pressemeddelelse

Gentofte Lige Nu

Annonce

Hjemmesider

Fx Gentofte.dk og bæredygtigtgentofte.dk
Fx Gentofte Kommunes Facebook-side og Gentofte Kommunes LinkedInside
Forsidenyhed

Sociale medier
Gentofte Platformen

Forældreintra/BørneGenvej Opslag
Plakater/flyers
Netværk

Fx på biblioteker og idrætsanlæg
Diverse netværk målrettet de enkelte kompetencer fx
ungdomsuddannelser eller foreninger

