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1 (Åben) Temadrøftelse om trafik og trafiksikkerhed
 
Sags ID: EMN-2018-03120

Resumé
Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område 
afholdes en temadrøftelse om trafik og trafiksikkerhedsområdet. I drøftelsen gives en status på 
arbejdet med trafiksikkerhedsplanen ”Trafik - sikker i byen”, samtidig skal drøftelsen give retning 
for det videre arbejde med planen.

Baggrund
Opgaveudvalget ”Trafik - sikker i byen” har udarbejdet ”Trafiksikkerhedsplan 2017 - 2020, 
Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune”. Planen blev godkendt af 
Kommunalbestyrelsen på møde 30. maj 2016, pkt. 2 med 18 stemmer (C, A, V, B og Ø) for, mens 
1 (Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) undlod at stemme.
Trafiksikkerhedsplanen indeholder en række principper, der skal arbejdes efter, samt forslag til 
indsatser fordelt på 5 temaer: Trafikadfærd og hastighed, Fremtidens trafikant, Parkering, 
Cykeltrafik og Tilgængelighed.
Med afsæt i trafiksikkerhedsplanen har Teknik og Miljø udarbejdet ”Handleplan 2017- 2020, 
Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune”, som blev forelagt Teknik- og 
Miljøudvalget på møde 2. maj 2017 pkt. 1.
Handleplanen oplister en række initiativer, der skal understøtte arbejdet med at realisere 
trafiksikkerhedsplanen. Der er i første del af planperioden lagt særligt vægt på tema 1: 
Trafikadfærd og hastighed samt tema 2: Fremtidens trafikant. 
På mødet d. 7. august 2018 bliver der indledningsvist givet en status på de indsatser, som er 
igangsat i planens første periode. På baggrund af de eksisterende initiativer og erfaringer skal 
temadrøftelsen give retning for det videre arbejde med at realisere trafiksikkerhedsplanen.
Temadrøftelsen tilrettelægges med afsæt i de 3 temaer: ”Metoder til dataindsamling”, ”Skoler og 
fremtidens trafikant” samt ”Fremtidens trafik”. Til temaet om ”Skoler og fremtidens trafikant” er 
inviteret hhv. en skoleleder og en forældrerepræsentant, som vil bidrage med erfaringer med 
trafiksikkerhedsarbejdet ved skoler. Til temaet om ”Fremtidens trafik” er inviteret repræsentant for 
el-/delebilsområdet, som vil bidrage med input om den teknologiske udviklings betydning for 
trafikafviklingen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At punktet drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Trafiksikkerhedsplan 2017 - 2020 (2409979 - EMN-2018-03120)
2. Handleplan 2017 - 2020 (2409981 - EMN-2018-03120)
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2 (Åben) Gentofte-Plan 2019
 
Sags ID: EMN-2018-03119

Resumé
Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2018 punkt 8 processen og tidsplanen for udarbejdelse af 
Gentofte-Plan 2019 herunder budgetdrøftelse i august i de stående udvalg på baggrund af 
Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni. På den baggrund lægges op til en drøftelse af mål- og 
økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets ressortområde forud for 
Kommunalbestyrelsens budgetseminar 26. august. 

Baggrund
Proces
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de 
økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for Kommunalbestyrelsens arbejde med 
Gentofte-Plan 2019 den 19. marts 2018, jf. bilag 1.Heraf fremgår:
 
Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen ultimo juni (17. juni):

 Budgetorientering om de overordnede konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. 
 Desuden en videre drøftelse af udfordringer (fra Kommunalbestyrelsens seminar i januar 2018 i 

Kildeskovshallen).
Primo/medio august: 

 Budgetdrøftelse i de stående udvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens juniseminar.
Budgetseminar ultimo august (26. august):

 Orientering i Kommunalbestyrelsen om kommunens overordnede økonomi, herunder mere sikre 
skøn over kommunens indtægter i 2019.

 Proces for det videre arbejde med de identificerede udfordringer, herunder mulige emner til 
kommende opgaveudvalg.

Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen den 3. april 2018 punkt 8 anbefaling fra opgaveudvalget om 
Innovation og den 28. maj 2018 punkt 17 anbefaling fra opgaveudvalget Digitalisering og Teknologi, at 
digitalisering og innovation skal fremgå eksplicit af budgetaftalen og Gentofte-Plan samt at digitalisering og 
innovation skal være en integreret del af arbejdet i de stående udvalg. 
Med afsæt i den viden og inspiration Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer fik på Kommunalbestyrelsens 
seminar d. 17. juni, skal udvalget på mødet drøfte, hvor der ses behov for politikudvikling på ressortområdet 
de kommende år – herunder hvor der er behov for innovation, digitalisering og involvering af borgerne med 
henblik på at bringe overvejelserne videre til seminaret i Kommunalbestyrelsen d. 26. august. 
Mål- og økonomiafsnit
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder, jf. bilag 2. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en 
beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Frem til Gentofte-Plan 2018 har 
beskrivelserne også indeholdt et antal specifikke mål. Fra i år er disse mål i stedet indarbejdet i teksten, så 
teksten i sig selv er målsættende.
Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved første behandlingen af Budget 2019 primo september indgå en 
række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt, da der stadig 
arbejdes med budgetforudsætningerne. 
Administrationens forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit på udvalgets ressortområde – jfr. bilag 3 - 
forelægges til drøftelse. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 
Til Teknik- og Miljøudvalget:

 At det med afsæt i inspiration fra Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni drøftes, hvor udvalget 
ser behov for politikudvikling på sit ressortområde de kommende år – herunder hvor der er behov for 
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innovation, digitalisering og involvering af borgerne med henblik på at bringe overvejelserne videre til 
Kommunalbestyrelsens seminar d. 26. august. 

 At drøfte forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019 (2410878 - EMN-2018-03119)
2. Bilag 2 - Mål- og bevillingsstyring (2410879 - EMN-2018-03119)
3. Bilag 3 - Gentofte Plan 2019 (2410881 - EMN-2018-03119)

3 (Åben) Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 - Teknik- og Miljøudvalgets område
 
Sags ID: EMN-2018-03081

Resumé
Som en del af den politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal skal 
have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering. 

Rapporteringen for Teknik- og Miljøudvalgets område indeholder økonomital, grafer, nøgletal og en 
status på aktuelle aktiviteter, der er centrale i arbejdet med visioner og politiske mål inden for 
området. 

Baggrund
I kvartalsrapporten gennemgås den samlede økonomistatus for Teknik- og Miljøudvalgets område 
for 2. kvartal 2018. 

Der gives en status på området Park og Vej, Klima, Natur og Miljø, som ligger inden for det 
skattefinansierede område, samt Forsyning, som ligger inden for det takstfinansierede område.

Samtidig nævnes relevante fokusområder inden for de enkelte områder.

Sidst i rapporten gives en status på anlægsområdet samt en opsummering af 
bevillingsstatus.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag
1. Kvartalsrapport TMU - 2. kvartal 2018 (2411057 - EMN-2018-03081)
2. 2018 - 08 - TMU budgetændringer (2407283 - EMN-2018-03081)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-03696

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2017-03696

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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