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Side 2

1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Bæredygtigt Gentofte"
Sags ID: EMN-2015-12638
Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg vedrørende ”Bæredygtigt Gentofte” forelægges til
drøftelse for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af
kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015.

Baggrund
På sit møde d. 31. august 2015, pkt. 18 vedtog Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer (C, A, V
og B) for og 1 (I) imod, medens 1(Ø) undlod at stemme, at der nedsættes et opgaveudvalg
vedrørende udarbejdelse af strategi for bæredygtig udvikling 2016-2019. Poul V. Jensen (I) stemte
imod, idet: ”Liberal Alliance kan ikke medvirke til en begrænset borgerinddragelse, hvor
udvalgsmedlemmer udpeges efter forudbestemte snævre kriterier. Liberal Alliance ønsker en bred
borgerinvolvering baseret på borgernes interesse for sagen”.
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg vedrørende ”Bæredygtigt Gentofte” forelægges til
drøftelse for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af
kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015.
Kommunens nuværende strategi; ”Strategi for Bæredygtig Udvikling 2012-2015” udløber med årets
udgang, og der skal ifølge planloven udarbejdes en ny strategi, der beskriver kommunens bidrag til
en bæredygtig udvikling.
Formålet med en strategi for ”Bæredygtigt Gentofte” er at få fastsat målsætningerne for Gentofte
Kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling. En bæredygtig udvikling handler om at skabe gode
livsbetingelser for borgerne og sikre de fælles værdier, miljø og natur på en økonomisk forsvarlig
måde.
Arbejdet med bæredygtighed skal ske gennem en bred inddragelse af borgere, virksomheder,
interesseorganisationer og foreninger.
På Teknik- og Miljøudvalgets møde i den 11. august 2015, pkt. 2 drøftede udvalget fokusområder
for udarbejdelse af en strategi for bæredygtig udvikling og på temamøde efter
Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2015 drøftede Kommunalbestyrelsen såvel
kommuneplanstrategi, som strategi for bæredygtig udvikling. I drøftelserne har der været fokus på
især Bæredygtig by, Naturen som ressource og Grønt miljø.
Med afsæt i drøftelserne er der udarbejdet et forslag til kommissorium for ”Bæredygtigt Gentofte”. I
kommissoriet er anført, at opgaveudvalget skal komme med forslag til en ny strategi for bæredygtig
udvikling i Gentofte Kommune 2017-2020 på en måde, så erfaringer fra den tidligere strategi og
nye perspektiver bringes i spil, og det er anført, at strategien skal indeholde målsætninger for det
fremtidige arbejde indenfor fokusområderne Bæredygtig by, Grønt miljø, Naturen som ressource
og Borgeren som ressource.
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 11
medlemmer, der afspejler forskellige grupper af borgere og erhvervsliv med interesse for forhold
vedrørende bæredygtighed, herunder borgere med interesse for natur, klima, mobilitet, friluftsliv,
sundhed og byrum samt skoleelever og unge under uddannelse.
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Metode til rekruttering af medlemmer til udvalget er beskrevet i vedlagte bilag.
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i marts 2016 og afsluttet i februar 2017.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ” Bæredygtigt Gentofte” drøftes med henblik på
vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet kommissoriets pkt. 2, 2. dot
i parentesen ændres fra ”parker, strande m.m.” til ”grønne og blå ressource”. Jeanne
Toxværd (Ø) stemte imod, idet ”vi mener, at der i kommissoriet bør fremgå, at debat om
adgang til kysten indgår i kommissoriet, derudover finder Enhedslisten kommissoriet fint.”
Bilag
1. KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG Bæredygtigt Gentofte (801457 - EMN-2015-12638)
2. Metode til rekruttering til opgaveudvalget (768499 - EMN-2015-12638)

2 (Åben) Opfølgning på arbejdet i opgaveudvalget Trafik - sikker i byen
Sags ID: EMN-2015-13156
Resumé
Teknik- og Miljøudvalget orienteres om arbejdet i opgaveudvalget vedrørende ”Trafik – sikker i
byen”. Opgaveudvalget har afholdt 2 møder. Hovedtemaerne i drøftelserne var henholdsvis trafik i
og omkring bydelscentrene samt skoletrafik.

Baggrund
Kommissorium for opgaveudvalget om ”Trafik – sikker i byen” (bilag 1) blev vedtaget på
Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, pkt. 16. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, ”idet det
fortsat er usikkert, hvordan udvalget politisk skal sammensættes.”

Side 4

Teknik- og Miljøudvalget har i sine forudgående drøftelser fokuseret på, at trafiksikkerhedsarbejdet
fremadrettet skal hvile på 2 ben, henholdsvis infrastrukturprojekter og påvirkning af trafikadfærd. Opgaven
for opgaveudvalget er at fokusere på, hvordan vi kan understøtte trafikanternes adfærd, gensidige respekt
og hensyn til medtrafikanter, herunder med hensyn til hastighed, valg af transportmiddel og parkering.
Der er afholdt 2 møder i opgaveudvalget.
På opstartsmødet den 9. september 2015 blev drøftet udfordringer og dilemmaer i arbejdet med
trafiksikkerhed. Udvalget pegede på, at der bl.a. bør arbejdes videre med følgende:
- Hvordan kan man i bydelscentrene sikre ”samfærdsel” mellem trafikformerne?
- Hvordan kan man arbejde med adfærden omkring skolerne om morgenen?
- Hvordan kan nye typer af belysning, belægninger og/eller reflekser skabe mere tryg kørsel?
- Hvordan kan man tænke sundheds/idrætsundervisning og færdselsundervisning tættere sammen?
- Kan man arbejde med midlertidige løsninger, så lavpraktik og teknologi kan spille bedre sammen?
- Hvilke Smart City løsninger kan vi praktisere allerede nu?
- Hvordan kan vi fremme tilgængelighed for bløde trafikanter og borgere med særlige behov?
- Kan der tænkes i begrænsning af trafikken for at sikre herlighedsværdierne i Gentofte?
På mødet den 7. oktober 2015 blev udvalget præsenteret for oplæg om Smart City initiativer, nudging,
fremtidens trafikant, cykeltrafik, parkering og tilgængelighed.
Efterfølgende var der en drøftelse i workshops, om hvilke emner, det vil være relevant at gå videre med i
arbejdsgrupper, som skal komme med indspil til udvalget.
Hovedtemaerne i drøftelserne var henholdsvis ”udfordringer i mødet mellem de bløde og de hårde
trafikanter” samt ”trafiksikre skoleveje”.
Udvalget pegede bl.a. på behovet for at skabe bedre ”shared spaces”, løsning af parkeringsudfordringen og
bedre skoletrafikveje ved at inddrage virkemidler som muligheden for Smart City løsninger og nudging for at
forbedre adfærden i forbindelse med trafikafviklingen. Vedrørende bedre skoletrafikveje blev der også peget
på initiativer fra skoler og forældre, f.eks. mht. varierende mødetidspunkter og samtænkning af
sundheds/idrætsundervisning og færdselsundervisning eller bedre anvisning af parkeringsmuligheder.
Herudover blev der peget på trafiktekniske virkemidler og vejudstyr, f.eks. ensretning eller indsnævring i
særligt belastede tidsrum eller belysning, belægning og reflekser. Der kan eventuelt arbejdes med
midlertidige løsninger på udvalgte vejstrækninger.
Med udgangspunkt i drøftelserne ved udvalgets andet møde er det ønsket at etablere 2 arbejdsgrupper, der
afdækker og kommer med oplæg til løsninger til næste opgaveudvalgsmøde den 12. januar 2016.
Arbejdsgrupperne vil koncentrere sig om 2 hovedtemaer: ”Trafik i/omkring bydelscentre” og ”Skoletrafik”.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag
1. Bilag 1 Kommissorium for Trafik - sikker i byen (800896 - EMN-2015-13156)

3 (Åben) Økonomisk opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område
Sags ID: EMN-2015-16450
Resumé
Som en del af den nye 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.

Baggrund
På Teknik- og Miljøudvalgets område har der i tredje kvartal fortsat været fokus på at sikre en
velfungerende kommune, med velplejede grønne områder, bæredygtigt klima og miljø samt
gode veje, som er trafiksikre og med god fremkommelighed. Til en velfungerende kommune
hører også et effektivt affaldssystem med fokus på genanvendelse, samt at kommunen er ren
og pæn at opholde sig i.
”Ren By – Hver dag” blev skudt i gang i 2015 med den årlige affaldsindsamling, hvor frivillige
borgere, foreninger og institutioner i april deltog i indsamlingen af henkastet affald i byen. I de
følgende måneder, er der løbende igangsat en række indsatser, som led i kampagnen.
I kvartalsrapporten gives en afrapportering på afvigelser inden for områderne Park og Vej,
Klima, natur og Miljø samt Forsyning.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller,
Til Teknik- og Miljøudvalget:
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.
Bilag
1. Kvartalsrapportering samt bilag med budgetændringer til TMU - oktober 2015 (839575 EMN-2015-16450)

4 (Åben) Temadrøftelse om affaldssortering i Gentofte
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Sags ID: EMN-2015-16452
Resumé
Teknik- og Miljøudvalget gives en status på affaldssorteringen i kommunen set i forhold til den
nationale ressourcestrategi og arbejdet med den vedtagne affaldsplan. Med afsæt heri lægges op
til en drøftelse i Teknik og Miljøudvalget af hvilke indsatser, der skal arbejdes videre med i forhold
til indsamling af plast og metal i kommunen.

Baggrund
Der er arbejdet med Affaldsplan 2014 – 2022 det sidste års tid. Affaldsplanen har til formål at øge
affaldssorteringen i Gentofte Kommune med henblik på at øge genanvendelsesprocenten i
kommunen. På mødet gives en status på arbejdet med øget sortering og et billede af, hvor
Gentofte ligger med hensyn til indsamlingsprocent.
Der er arbejdet med forskellige forsøg vedr. indsamling af plast og metal ved 50 husstande, et par
etageboliger samt med kuber i bybilledet. Der lægges op til en drøftelse i udvalget af, hvorledes
den fremtidige indsamling af plast og metal skal udvikles i Gentofte Kommune.
Der vil på mødet blive givet en gennemgang af status på arbejdet med affaldsplanen samt en
gennemgang af de gennemførte forsøg med indsamling af plast og metal.

Indstilling
Teknik og Miljø, indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
1.

At status på arbejdet med Gentofte Kommunes affaldsplan tages til efterretning

2. At den fremtidige indsamling af plast og metal i kommunen drøftes

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Drøftet.
Bilag

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2015-00032
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
 Park- og Vejchefen orienterede om ansøgning om midler til cykellegeplads


Jeanne Toxværd (Ø) stillede spørgsmål om bedre forhold for cyklister i krydset
Vangedevej/Kildebakkegårds Allé.

Bilag

6 (Lukket) Meddeleler fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2015-00032
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