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1 (Åben) 4. møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport den 31. oktober 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03696 

 

Resumé 
Opgaveudvalget Fremtidens Transport holder fjerde møde torsdag den 31. oktober kl. 18.45-21.15. 
 
Fokus for mødet er opgaveudvalgets leverance ’pejlemærker for vedvarende nytænkning og 
innovative løsninger for fremtidens transport’. Formålet med mødet er dels, at 
udvalgsmedlemmerne får en fælles forståelse af det gode pejlemærke og dels, at 
udvalgsmedlemmerne giver input til temaer, der skal indgå i den videre formulering af 
pejlemærker.  

 
Baggrund 
På kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 blev opgaveudvalget Fremtidens Transport 
nedsat. Formålet med opgaveudvalget Fremtidens Transport 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.  
 
Den 31. oktober 2019 kl. 18.45-21.15 afholdes det fjerde møde i opgaveudvalget med følgende 
dagsorden: 
 

 Introduktion  
Formanden for opgaveudvalget byder velkommen, og tovholder på opgaveudvalget 
gennemgår mødets formål og program.   

 

 Hvad pejler vi efter?  
Udvalgsmedlemmerne samler op på tidligere drøftelser af en ønsket fremtid på 1. 
opgaveudvalgsmøde. 

 

 Hvad er et godt pejlemærke? 
Med afsæt i hjemmeopgave drøfter udvalgsmedlemmerne formål og kendetegn ved det 
gode pejlemærke.  

 

 Pejlemærker for innovation  
Oplæg fra Gentofte Kommunens innovationsenhed om ‘Hvad gør en kommune i stand til at 
være vedvarende nytænkende og skabe innovative løsninger?’ med efterfølgende kobling 
til fremtidens transport. 

 

 Pejlemærker for fremtidens transport 
Udvalgsmedlemmerne genbesøger centrale pointer fra 3. opgaveudvalgsmøde og giver 
bud på ‘Hvad er det vigtigste, vi skal lykkes med for at nå ud i den ønskede fremtid?’  

 

 Næste skridt 
Tovholder på opgaveudvalget orienterer kort om den videre proces. 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til opgaveudvalget Fremtidens Transport: 
 



 

Side 4 

 At opgaveudvalget giver input til form og indhold af pejlemærker, som vil kunne anvendes 
til formulering af første udkast til pejlemærker.   

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 

 

Bilag 
 
. 
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