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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG 

”BÆREDYGTIGT GENTOFTE” 

 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Ifølge Planloven skal kommunalbestyrelsen hvert fjerde år offentliggøre en strategi for kommunens bidrag 

til en bæredygtig udvikling.  

Kommunens nuværende strategi; ”Strategi for Bæredygtig Udvikling 2012-2015” udløber med årets udgang, 

og der skal udarbejdes en ny strategi, der beskriver kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling.  

En bæredygtig udvikling skal ses i lyset af de tre samfundsmæssige dimensioner: miljømæssig, økonomisk og 

social bæredygtighed. 

 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.  

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund besluttet at nedsætte et opgaveudvalg ”Bæredygtigt 

Gentofte”, der skal komme med forslag til en ny ”Strategi for Bæredygtig Udvikling 2017 - 2020”.    

2. OPGAVEUDVALGETS OPGAVER 

Opgaveudvalget skal udarbejde 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. 

Ifølge Planloven skal kommunen med strategien fremme en bæredygtig byomdannelse og byudvikling, en 

biologisk mangfoldighed samt en mindskelse af miljøbelastningen. Det lokale arbejde med bæredygtighed 

skal ske gennem inddragelse af borgere og erhvervsliv. 

Strategien for ”Bæredygtigt Gentofte” skal således indeholde målsætninger for det fremtidige arbejde inden 

for følgende fokusområder:  

 Bæredygtig grøn by: En bæredygtig byudvikling har betydning for nærmiljøet og har positiv 

indflydelse på hverdagen nu og i fremtiden. Relevante emner er bl.a. klimatilpasning, herunder 

sikring mod havvandsstigninger og øgede regnmængder, transport, herunder ”smarte” 

transportløsninger og cyklisme, og grønt byggeri.  
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 Naturen som ressource: Naturen er med til at give rekreative, sundhedsmæssige og naturmæssige 

oplevelser for alle i alle aldre, og derfor skal vi beskytte og udvikle naturen i kommunen. Relevante 

emner er bl.a. naturoplevelser, friluftsliv, rekreative områder (de grønne og blå ressourcer), og 

naturmæssige værdier med respekt for kulturarven.  

 Grønt miljø: Udover at et grønt miljø skaber liv i byrummet og er æstetisk flot, har det også en positiv 

klimaeffekt. Træer optager regnvand, og bladene optager CO2 og partikler fra luften. Relevante 

emner er bl.a. miljøbelastning, ressourceforbrug, CO2-reduktion, energiforbrug, vand og forsyning, 

affald og ren by.  

 Borgeren som ressource: Et stærkere samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger skal være 

med til at sikre en bæredygtig udvikling. Relevante emner er inddragelse og samskabelse. Kun i 

samarbejde med kommunens borgere, virksomheder og foreninger kan vi skabe en bæredygtig 

udvikling af kommunen med en bred forankring af de valgte tiltag.   

Et succeskriterium for den kommende strategi ”Bæredygtigt Gentofte” er, at strategien sætter en tydelig 

retning for kommunens arbejde med bæredygtighed ved angivelse af klare og prioriterede målsætninger 

inden for de enkelte fokusområder, samt at dette sker på en økonomisk bæredygtig måde.  

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan bæredygtighedsstrategien formidles og forankres. 

Det forudsættes, at strategien tilvejebringes som en digital plan. Opgaveudvalget skal inddrage dette aspekt 

i sit arbejde med fokus på de muligheder, som dette giver i forhold til det løbende arbejde med 

bæredygtighed i en tæt dialog med og inddragelse af borgere, erhvervsliv, interesseorganisationer m.v.  

Hvordan målsætningerne i strategien bliver omsat til handlinger, aktiviteter og projekter vil fremgå af de 

indsatsplaner, der efterfølgende skal udarbejdes i tilknytning til strategien. Dette er ikke omfattet af 

kommissoriet og opgaveudvalgets opgave. 

 Opgaveudvalget skal i sit arbejde og anbefalinger tage højde for bl.a. følgende effektmål, som ønskes opnået 

igennem den efterfølgende udmøntning af strategien ved konkrete indsatser: 

- Øget inddragelse og samskabelse med borgere, brugere, frivillige, virksomheder og foreninger mfl. 

om bæredygtighedstiltag, der positivt bidrager til et bæredygtigt Gentofte.  

 

- Sikring af naturmæssige værdier gennem udvikling og tilvejebringelse af bevarings- og 

udviklingsplaner for rekreative arealer med fokus på lokal klimatilpasning. 

 

- Øget fokus på ressourceforbrug, begrænsninger og nytteværdien herved, eksempelvis 

genanvendelse af affald, begrænsning af luftforurening, nedsivning af overfladevand m.m. 

 

- Anvendelse af bæredygtige løsninger i byggeri, eksempelvis i forbindelse med opførelse af nye 

boliger. 
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- Øget fokus på grøn transport og mobilitet, eksempelvis i forbindelse med infrastrukturprojekter, der 

gør skiftet mellem transportformer lettere. 

 

- Udvikling og etablering af konkrete, værdiskabende tiltag i byens rum, eksempelvis omdannelse af 

arealer til lommeparker. 

 

 

3. SAMMENSÆTNING AF OPGAVEUDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget i henhold til § 17, stk. 

4, i lov om kommunernes styrelse.  

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 

 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen 

 11 medlemmer fordelt således: 
 

 

 3 medlemmer med interesse/viden om klima, natur og miljø i byen 

 1 medlem med interesse/viden om friluftsliv 

 1 medlem med interesse/viden om bevægelse og sundhed 

 1 medlem med interesse/viden om mobilitet (pendler, bil, cykel, offentlig transport mm.)  

 1 medlem fra større detailhandel, som i virksomhedens CSR har fokus på miljø og bæredygtighed 

 1 medlem fra en mellemstor virksomhed, som har fokus på miljø og bæredygtighed  

 2 studerende fra en kort og/eller længere videregående uddannelse med interesse for 
bæredygtighed  

 1 elev fra udskoling (7. – 10. kl. trin) eller elev fra ungdomsuddannelse med interesse for 
bæredygtighed (fx elevråd) 

 
 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjening af opgaveudvalget koordineres af direktøren for Teknik og Miljø.  

 

4. OPGAVEUDVALGETS ARBEJDSFORM 

Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng i 

strategiudviklingen til de øvrige opgaveudvalg med borgerdeltagelse og til de stående udvalgs arbejder. 
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Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages 

yderligere relevante interessenter, f.eks. Gentofte Kommunes klimaambassadører, eller særlige 

initiativtagere og interesseorganisationer.  

Opgaveudvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter og personer med særlig viden eksempelvis 

gennem afholdelse af workshops, offentlige møder m.v.  

 

5. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i marts 2016 og afsluttes februar 2017.  

Teknik- og Miljøudvalget orienteres løbende om opgaveudvalgets arbejde på udvalgsmøderne.  

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i maj 2016 fremlægges opsummering af indtil da gennemførte aktiviteter. 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2016 fremlægges opsummering af indtil da gennemførte 

aktiviteter. 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i november 2016 fremlægges foreløbige delkonklusioner fra 

opgaveudvalget. 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i februar 2017 fremlægges forslag til strategien. 

 

6. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.  

Hvis forslag fra opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres inden for eksisterende 

budget vil stillingtagen ske i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget. 

 
 

 


