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Side 3 

1 (Åben) Mad- og Måltidspolitik 2019-2026  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04913 

 

Resumé 
Gentofte Kommunes Mad- og Måltidspolitik fra 2014 skal revideres, og der foreligger nu et forslag 
til en ny Mad- og Måltidspolitik. Til at gennemføre revisionen af politikken har der været nedsat en 
styregruppe med repræsentation på chef- og lederniveau fra Børn, Skole, Kultur, Unge & Fritid og 
Social & Sundhed samt en medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget. 
 
På baggrund af en inddragende proces, der inkluderede relevante fagpersoner, ledere, politikerne 
og borgere, og inddragelse af den nyeste viden på området forelægges forslag til Mad- og 
Måltidspolitik for Gentofte Kommune til godkendelse.  
 
Mad- og Måltidspolitikkens målgruppe er børn, unge, voksne og ældre i kommunens institutioner, 
skoler og tilbud samt borgere, der modtager madservice i eget hjem. De kommunale 
arbejdspladser er også omfattet af politikken. 

 
Baggrund 
Mad- og Måltidspolitikken for Gentofte Kommune skal medvirke til at udvikle og styrke en sund 
mad- og måltidskultur og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner. Med Mad- 
og Måltidspolitikken ønsker Gentofte Kommune at sætte fokus på maden og måltidernes sociale, 
kulturelle, æstetiske og helbredsmæssige betydning for sundhed og trivsel. 
Mad- og Måltidspolitikken tager udgangspunkt i de officielle anbefalinger og kostråd, den nyeste 
viden inden for området samt relevante politikker og strategier i Gentofte Kommune, herunder 
kommunens sundhedspolitik, værdighedspolitik, bæredygtighedsstrategi og verdensmålsstrategi. 
Mad- og Måltidspolitikken har seks fokusområder: 1) Det sunde valg, 2) Rammer om måltidet, 3) 
Borgere med særlige behov, 4) Bæredygtighed, 5) Inddragelse, og 6) Kompetenceudvikling. Til 
hvert fokusområde er der knyttet målsætninger, som skal bidrage til at implementere politikken i 
praksis. 
For så vidt angår fokusområde 4) Bæredygtighed, er der under målsætningerne for dette område 
opstillet tre modeller for økologi, model A) - C). De tre modeller har forskellige ambitionsniveauer i 
forhold til mål for anvendelse af økologi i de kommunale institutioner og tilbud:  
A) Der anvendes minimum 30 % økologi inden 2023  
B) Der anvendes minimum 30 % økologi inden 2023 og minimum 60 % inden 2027  
C) Der anvendes minimum 30 % økologi inden 2023, minimum 60 % inden 2027 og minimum 90 
% økologi inden 2030. 
Styregruppen bag revision af Mad- og Måltidspolitikken anbefaler model B) på Social & Sundheds 
område, og model C) på Børn, Skole, Kultur, Unge & Fritids område. 
Et fokus på økologi giver et bredt perspektiv på bæredygtighed, da økologi er med til at bevare 
biodiversitet, skåne grundvandet for pesticider og højne dyrevelfærd.  
Der er igangsat et forsknings- og analysearbejde, forankret i Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, med henblik på at kunne anbefale en 
metode til at opgøre fødevarers klimaaftryk, som kan anvendes af kommuner og andre offentlige 
aktører. Arbejdet forventes afsluttet medio 2021. Når anbefaling til en metode foreligger, vil der 
blive taget stilling til, hvorvidt der skal opstilles konkrete klimamål i Mad & Måltidspolitikken. 
Der gøres opmærksom på, at gældende leverandørkontrakter vedr. madservice først vil være 
omfattet, når de genudbydes. Desuden gøres opmærksom på, at nogle borgere kræver særlige 
hensyn, som kan påvirke muligheden for at leve op til krav om anvendelse af bestemte økologimål. 
Det gælder i forhold til borgere med særlige ernæringsbehov fx behov for et højt indhold af 
animalsk protein eller sondeernæring, samt i forhold til at opretholde sårbare og socialt udsatte 
borgeres selvbestemmelsesret. 



 

Side 4 

Politikken har været i høring i oktober 2020 i Handicaprådet, Seniorrådet, Hovedudvalget, 
Forretningsudvalget for dagtilbud og Forretningsudvalget for skole. Høringssvarene er vedlagt. Det 
er administrationens vurdering, at der er generel tilslutning til Mad- og Måltidspolitikken og de 
konkrete bemærkninger vil blive taget med i det videre implementeringsarbejde.  
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre-, Social og 
Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At Mad- og Måltidspolitikken godkendes. 
2. At model C) tiltrædes på Børn, Skole, Kultur, Unge & Fritids område.   
3. At model B) tiltrædes på Social & Sundheds område. 

 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Gentofte Kommunes Mad- og Måltidspolitik (3641649 - EMN-2019-04913) 

2. Høringssvar (3642340 - EMN-2019-04913) 

 

2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Byens Rum – 
rammer om fællesskaber  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04917 

 

Resumé 
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber forelægges 
hermed for Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Bygnings- og 
Arkitekturudvalget.  
 
Kommissoriet behandles i Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt 
Bygnings- og Arkitekturudvalget på et fællesmøde den 26. oktober 2020 og derefter på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i november 2020. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens punkt 14, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Udnyttelses af det fysiske rum til fællesskaber. 
 
Kristine Kryger og Ulrik Borch blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Kristine Kryger og Ulrik Borch har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet 
vedlagte udkast til kommissorium.  
 
Opgaveudvalget skal give inspiration og forslag til, hvordan eksisterende og nye rum i byen skal 
indrettes, for at de kan fungere som rammer om fællesskaber og gode oplevelser for alle. 



 

Side 5 

Opgaveudvalgets arbejde skal understøtte, at byens rum løbende imødekommer borgernes ønsker 
og behov i forhold til såvel aktiviteter og fællesskab som fordybelse og ro. 
 
Opgaveudvalget skal: 

 Kortlægge placering og aktuel anvendelse af byens rum – offentlige såvel som private. 

 Afdække borgernes ønsker og behov – det være sig den enkelte borger, familier, 
foreningerne, de selvorganiserede grupper m.v.  

 Undersøge, hvilke behov byens rum imødekommer i dag og hvilke behov, der ikke aktuelt 
er imødekommet.  

 Indhente danske og internationale eksempler/erfaringer med brug af byens rum. 

 Beskrive hvordan midlertidighed, bæredygtighed, flersidig anvendelse og anden fleksibilitet 
kan indgå ved indretning af byens rum. 

 Beskrive potentialerne i byens rum i forhold til imødekommelse af behovene for såvel 
aktiviteter og fællesskab som fordybelse og ro. 

 Beskrive de dilemmaer, der kan være ved aktiv brug af byens rum. 

 Komme med forslag til, på hvilke måder forskellige typer af rum i byen bedst muligt kan 
danne rammer om fælleskaber. 

 
Et særligt fokus på udvikling af byens rum er i tråd med kommunens kulturpolitik, arkitekturpolitik, 
idræts- og bevægelsespolitik, sundhedspolitik, detailhandelsstrategi, samt anbefalingerne fra 
opgaveudvalgene Vi skaber sammen og FN’s verdensmål i Gentofte. 
 
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 2021 og afsluttet 4. kvartal 2021.  
 

 

 

Indstilling 
Kristine Kryger, Ulrik Borch og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At udkast til kommissorium vedtages.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kommissorium. Opgaveudvalget Byens rum - rammer om fællesskaber (3618067 - EMN-

2020-04917) 

2. Notat til identifikation af interesserede borgere  (3621474 - EMN-2020-04917) 
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