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Side 3

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Ny Svømmehal ved Kildeskovshallen  
  
Sags ID: EMN-2021-03339 
 
Resumé 
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Ny 
svømmehal ved Kildeskovshallen efterfulgt af drøftelse. 
 
 
Baggrund 
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering. 
 
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget:  
 
At orienteringen fra opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen tages til efterretning. 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen – status juni 2021 (3996856 - EMN-
2021-03339) 
 

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden  
  
Sags ID: EMN-2021-03232 
 
Resumé 
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget 
Læringer fra Coronatiden efterfulgt af drøftelse. 
 
Baggrund 
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering. 
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen. 
 
Indstilling 
Det indstilles  



Side 4

Til Økonomiudvalget:  
At orienteringen fra opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden – Status juni 2021 (3969769 - EMN-2021-03232) 
 

3 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Byens Rum - rammer om fællesskaber

  
  
Sags ID: EMN-2021-03508 
 
Resumé 
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Byens Rum 
– rammer om fællesskaber efterfulgt af drøftelse. 
 
 
Baggrund 
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering. 
 
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Økonomiudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Bygnings- og 
Arkitektudvalget. 
  
At orienteringen fra opgaveudvalget Byens Rum – rammer om fællesskaber tages til efterretning 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opgaveudvalget Byens rum - rammer om fællesskaber - Status juni 2021 (3984702 - EMN-
2021-03508) 
 

4 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer  
  



Side 5

Sags ID: EMN-2021-03261 
 
Resumé 
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Fremtidens 
boligformer for seniorer efterfulgt af drøftelse. 
 
Baggrund 
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering. 
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget og Økonomiudvalget:  
 
At orienteringen fra opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer Status Juni 2021 (3994621 - EMN-
2021-03261) 
 

5 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00615 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen – 
status juni 2021 

Tidshorisont 
Udvalgets første møde blev afholdt den 2. december 2020. 
Udvalget har holdt 4 møder. 
Udvalget forventer at aflevere til Kultur- Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget på fællesmøde 
i september 2021 og Kommunalbestyrelsen på møde i oktober 2021. 

Udvalgets opgave 

Opgaveudvalget ”Ny svømmehal ved Kildeskovshallen” skal komme med anbefalinger til et 
byggeprogram og til, hvordan anlægget kan blive til størst mulig glæde for både nuværende og 
kommende brugere. 

 
 
 
 

Status 
Opgaveudvalget afholdt sit første møde den 2. december 2020, og det seneste møde den 9. juni 2021. 

Grundet Corona har møderne frem til det fjerde møde været afholdt digitalt. Det fjerde møde var 

derfor det første møde, der blev afholdt fysisk.  

På det fjerde møde var fokus på at få tilbagemeldinger på de del-anbefalinger til 

Kommunalbestyrelsen, der indtil videre er udarbejdet. Udvalgets medlemmer fik desuden en 

rundvisning i Kildeskovshallens teknikkælder og blev præsenteret for byggefeltet, samt for en 3D 

model af det ønskede byggeri.  

Der blev på fjerde møde også vedtaget at afholde et femte opgaveudvalgsmøde d. 31. august 2021, 
hvor den økonomiske prioritering vil være på dagsordenen.  
 
Endelig blev det besluttet at afholde et afsluttende sjette opgaveudvalgsmøde d. 16. september 2021.  
 
Opgaveudvalgsdeltagerne blev tilbudt at melde sig til en følgegruppe som vil fortsætte, når 
opgaveudvalget slutter i september 2021. Ligeledes blev deltagerne opfordret til at melde sig til at 
fremlægge anbefalingerne på fællesmøde i slutningen af september 2021.  
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Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden 
Status juni 2021 

Tidshorisont 
Udvalgets første møde blev afholdt d. 15. marts 2021. 
Udvalget har holdt 2 møder og en minicamp.  
Udvalget forventer at aflevere til Økonomiudvalget oktober 2021. 

Udvalgets opgave 
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra Coronatiden kan bruges 
til at finde og forme andre og nye løsninger inden for en række velfærdsområder til gavn for borgerne 
i fremtiden. Erfaringerne hentes primært på følgende fem velfærdsområder; Dagtilbuds-, Skole-, 
Kultur, Unge og Fritids-, Ældre-, Beskæftigelses- og Erhvervsområdet.  
 
 
Status 
Opgaveudvalgets andet møde blev holdt digitalt på Microsoft Teams, da det grundet Corona-
situationen stadig ikke var muligt at mødes fysisk. 
 
På baggrund af delresultater fra en borgerundersøgelse om Gentofte Kommunes håndtering af 
Coronatiden, gav opgaveudvalget pejlinger på kriseløsninger/temaer indenfor de udpegede 
velfærdsområder i kommissoriet. Pejlingerne skulle bruges som udgangspunkt for arbejdet på en 
mini-camp om Coronalæringer den 16. juni 2021. Udvalget gav følgende pejlinger:  
 

• Aflevere og hente udendørs, digital kommunikation og digitale møder på dagtilbudsområdet  

• Fjernundervisning, udeundervisning og fleksible mødetider på skoleområdet  

• Digitale live-arrangementer og en kommunikationsplatform på kultur/biblioteksområdet  

• Telefonisk samtale, digitale samtaler, differentierede forløb efter behov og netværk på 
beskæftigelsesområdet  

• Digital kontakt som supplement til den fysiske kontakt, de ældres digitale færdigheder og 
udendørs fællesaktiviteter på ældreområdet  

• Kommunikation fra kommunen til og med borgerne og kommunens tilgængelighed  
 
Derudover pegede udvalget på vigtigheden af at inddrage medarbejdernes perspektiver på mini-
campen og kommunikation/tilgængelighed blev ligeledes fremhævet.  
 
Da mini-campen afholdes d. 16. juni 2021 og dermed efter udarbejdelsen af statusdokumentet, vil der 
ske en mundtlig rapportering af campen på fællesmødet den 21. juni 2021. Minicampen afholdes 
fysisk i rådhushallen på Gentofte Rådhus og har fokus på læringer fra Coronatiden. Formålet er at 
omsætte erfaringer til læring og handling i fremtiden.  

 
Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 28. juni 2021. 
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Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber 
Status juni 2021 

Tidshorisont 
Udvalgets første møde blev afholdt 16. april 2021. 
Udvalget har holdt 2 møder. 
Udvalget forventer at aflevere til Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, 
Bygnings- og Arkitekturudvalget samt Økonomiudvalget november 2021. 

Udvalgets opgave 
Opgaveudvalget skal komme med 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. 
Opgaveudvalgets arbejde skal understøtte, at byens rum løbende imødekommer borgernes ønsker og 
behov i forhold til såvel aktiviteter og fællesskab som fordybelse og ro. 
 
 
 Status 
Opgaveudvalget har i skrivende stund haft to virtuelle møder.  
 
Opmærksomheden retter sig indledningsvist mod fire forskellige overordnede tematikker: 

• Fællesskaber i Byens rum – hvordan vi er sammen,  

• Oplevelser og sundhed i byens rum – hvad vi er sammen om,  

• Byens rum i balance – det bæredygtige byrum og  

• Programmering af byens rum - byrumsdesign. 
 
Mellem 2. og 3. møde har udvalgets medlemmer været ude at lave ”feltstudier”, som skal bidrage til 
en kortlægning af udfordringer, dilemmaer og potentialer i byens rum i Gentofte Kommune.  
 
Deltagerne har undersøgt, hvordan indretningen på de udvalgte lokationer præger borgernes adfærd 
på stederne, og de har interviewet brugere af byens rum for at blive klogere på hvad andre borgere 
oplever på stedet. De fundne iagttagelser præsenteres og drøftes på udvalgets 3. møde. Drøftelserne 
suppleres med et oplæg, der handler om socialt design og adfærdsdesign. 
 

Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 16. juni 2021. Der gives en mundtlig orientering fra 
dette møde på fællesmødet. 
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Opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer 
Status juni 2021 

Tidshorisont 
Udvalgets første møde blev afholdt i maj 2021. 
Udvalget har holdt 2 møder.  
Udvalget forventer at aflevere til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bygnings- og 
Arkitekturudvalget og Økonomiudvalget i 1. kvartal 2022. 
 
Udvalgets opgave 
Opgaveudvalget skal: 

• Udvikle anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan fremme seniorers muligheder for at 
etablere sig i de boligformer, de måtte ønske sig. 

 
 Status 
På opgaveudvalgets første møde fik deltagerne mulighed for at lære hinanden at kende og fortælle, 
hvad de glædede sig til i udvalgsarbejdet, og hvorfor de havde valgt at deltage. På mødet tog 
deltagerne hul på opgaven ved, at de fik præsenteret, hvad et opgaveudvalg er, og hvordan det 
arbejder. Desuden så udvalget en skitse til den videre proces for udvalgets arbejde, som består af 6 
møder og et eventuelt større møde med en bredere inddragelse af borgere. 
 
Herefter holdt chef for Jura, Mette Mie Nielsen, et oplæg om kommunens muligheder for at 
understøtte udbredelsen af seniorboliger. Oplægget havde fokus på følgende, som udvalgets 
medlemmer skal bruge i det videre arbejde: 
 

• At kommunens mulighed for at have en understøttende rolle er forskellig alt efter hvilken 
boligtype, der er tale om, i form af almene lejeboliger, andelsboliger, ejerboliger eller private 
lejeboliger. 

• At kommunen kan have en understøttende rolle som bygnings- og planmyndighed og ved at 
informere og facilitere for borgerne. 

• At der er områder, som kommunen ikke har hjemmel til at hjælpe med. 
 
Efterfølgende blev udvalget præsenteret for nogle data om demografi i Gentofte Kommune, herunder 
bl.a.: 

• At der er 33.000 boliger i kommunen, hvoraf 62% er etageboliger, 31% er parcelhuse og 7% er 
rækkehuse 

• At 49% af borgerne i kommunen bor i etagebolig, 43% bor i parcelhus og 8% bor i rækkehus 

• At det forventes, at der de næste 12 år bliver ca. 200 flere 65+ årige Gentofteborgere hvert 
eneste år. 
 

Herefter blev der i grupper drøftet, hvordan det er at bo i kommunen som senior i dag, og hvordan 
det skal være i fremtiden. Her kom bl.a. følgende stikord frem: 
 

• I dag: Når børnene er flyttet, bliver det nemt ”to-somt”; masser af energi, som bruges 
egoistisk; mangler nogen at dele oplevelser med 

• I fremtiden: Nemt at opnå samvær; dialog; stå stærkt sammen; fællesskabsfølelse; der er 
stadig liv 

 
Opgaveudvalgets møde den 15. juni 2021 havde fokus på borgerne og deres ønsker til fremtidige 
boligformer. Der gives en mundtlig orientering fra dette møde på fællesmødet. Opgaveudvalgets 
næste møde er den 6. september 2021. 
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