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1 (Åben) Femte møde i opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05341 

 

Resumé 

Mødet har til formål at fastlægge indholdet i afleveringen til Kommunalbestyrelsen. Dvs. hvilket af 

de tre skitserede scenarier for organisering og styreform opgaveudvalget vil foreslå i afleveringen; 

hvilke principper for daglig drift og brug, der skal være gældende i Byens Hus og hvilken 

økonomisk model opgaveudvalget vil anbefale. Hertil kommer en drøftelse af processen efter 

afleveringen til Kommunalbestyrelsen og frem mod den formelle åbning af Byens Hus samt idéer til 

et katalog, som kan vedlægges afleveringen til Kommunalbestyrelsen.  

 
Baggrund 

På sit fjerde møde konkretiserede opgaveudvalget tre mulige scenarier for organisering og 
styreform for daglig drift og brug samt økonomisk model for Byens Hus. Siden dette møde har 
opgaveudvalget kvalificeret scenarierne i en arbejdsgruppe og præsenteret dem for nuværende og 
kommende brugere på et stormøde i Byens Hus.  
 
Arbejdsgruppen har på baggrund af inputs fra stormødet kvalificereret scenarierne yderligere og er 
nået frem til at ville foreslå resten af opgaveudvalget et scenarie, hvor brugerne af Byens Hus 
organiserer sig som en forening, der samarbejder med Gentofte Kommune. Arbejdsgruppen vil 
fremlægge og drøfte alle de tre kvalificerede scenarier med det øvrige opgaveudvalg på dette 
femte møde.  
 
Programmet for mødet består af følgende elementer:  

 Velkomst ved formand for udvalget, Katja S. Johansen  
 

 Præsentation af de tre scenarier ved opgaveudvalgsmedlem Benny Moeslund  
 

 Drøftelse af de tre scenarier og beslutning om, hvilket scenarie opgaveudvalget vil foreslå  
 

 Kvalificering i plenum af det valgte scenarie  
 

 Drøftelse og beslutning om principper for daglig drift og brug  
 

 Drøftelse og beslutning om proces efter opgaveudvalgets aflevering til 
Kommunalbestyrelsen  
 

 Præsentation og drøftelse af idékatalog  
 

 Tak for i dag og næste møde ved formand for udvalget, Katja S. Johansen  
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen:  
 

1. At udvalget drøfter de kvalificerede scenarier for organisering, styreform og økonomisk 
model og beslutter, hvilket scenarie der skal foreslås Kommunalbestyrelsen  
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2. At udvalget drøfter og beslutter, hvordan det valgte scenarie kan kvalificeres yderligere  
 

3. At udvalget drøfter og beslutter principper for daglig drift og brug i Byens Hus  
 

4. At udvalget drøfter og beslutter processen efter opgaveudvalgets aflevering til 
Kommunalbestyrelsen  
 

5. At udvalget drøfter indhold til et idékatalog til Kommunalbestyrelsen  

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Ad 1) Udvalget drøftede de tre kvalificerede scenarier for organisering, styreform og økonomisk 
model for Byens Hus:  

1. Et foreningsdrevet og kommunalt scenarie, hvor Byens Hus er styret af Foreningen Byens 
Hus i samarbejde med Gentofte Kommune. En samarbejdsaftale regulerer forholdet 
mellem foreningen og kommunen, og kommunen ansætter en leder af Byens Hus.  

2. Et kommunalt og brugerinddragende scenarie, hvor Byens Hus er styret af Gentofte 
kommune med inddragelse af brugerråd og stormøder for brugere.  

3. Et forenings-scenarie, hvor Byens Hus ledes af Foreningen Byens Hus, hvis bestyrelse 
ansætter en leder For Byens hus. Foreningen Byens Hus har en driftsaftale med Gentofte 
Kommune.  

Udvalget besluttede at anbefale et foreningsdrevet og kommunalt scenarie (scenarie 1) til 
kommunalbestyrelsen.  
 
Ad 2) Udvalget drøftede og kvalificerede det udvalgte scenarie ved at komme med tilføjelser til 
Foreningen Byens Hus’ og Gentofte Kommunes hovedopgaver. Herudover drøftede 
opgaveudvalget hovedpunkter i samarbejdsaftalen mellem foreningen Byens Hus og Gentofte 
Kommune. Det blev besluttet, at forvaltningen på baggrund af udvalgets forslag til ændringer og 
tilføjelser foretager justeringer, som fremlægges på næste møde i udvalget.  
 
Ad 3) Udvalget drøftede og besluttede principper for daglig drift og brug i Byens Hus. Det blev 
besluttet, at forvaltningen på baggrund af udvalgets forslag til ændringer og tilføjelser foretager 
justeringer, som fremlægges på næste møde i udvalget.  
 
Ad 4) Udvalget drøftede og tilsluttede sig oplægget til proces for indførelse af den nye organisering 
og styreform efter opgaveudvalgets aflevering til Kommunalbestyrelsen.  
 
Ad 5) Udvalget drøftede indhold til et idékatalog til Kommunalbestyrelsen. Det blev besluttet, at 
forvaltningen på baggrund af udvalgets forslag til ændringer og tilføjelser foretager justeringer, som 
fremlægges på næste møde i udvalget.  

 
Bilag 
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