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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.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport (2746892 - EMN-2019-00560)
2. Identifikation af interesserede borgere - Fremtidens Transport (2746909 - EMN-201900560)
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