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1 (Åben) 5. møde i Bæredygtigt Gentofte – Dialogproces og vision
 
Sags ID: EMN-2015-18038

Resumé
På femte møde i opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte den 13. december 2016 fokuseres på input 
fra den nyligt afsluttede dialogfase med interessenter. Endvidere lægges op til en diskussion og 
kvalificering af strategiens vision, der sætter fokus på samskabelse som strategiens fundament. 

Baggrund
På møde den 25. oktober 2016 blev det besluttet at igangsætte en dialogfase, iht. procesplanen, 
hvor udkastet til strategi drøftes med udvalgte aktører og repræsentanter for 
interesseorganisationer, virksomheder og andre, for at kvalificere visionens fokus på samskabelse.

Der har på baggrund af udvalgets indspil været dialog med følgende parter:

Tilgængelighed
- Handicaprådet

Byudvikling
- Cyklistforbundet, Fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte, Sammenslutningen af 

Idrætsforeninger i Gentofte, Foreningen til Gentofte kommunes udvikling og forskønnelse, 
Boligselskaber.

Kommunikation og Læring
- Biblioteker, Daginstitutionsområder, Skoleområdet, FOF, Indkøbsområdet

Detailhandel
- IKEA, Irma, Handelsstandsforeningen, m.fl.

Store Virksomheder 
- DONG, NOVO NORDISK, Gentofte Sygehus

Frivillighed og velgørenhed
- Frivillighedsrådet, Byttemarked, Igenbrug, Lions, JAC

Natur 
- DN, DOF, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Grøn Guide

Opgaveudvalget vil på mødet få en sammenfatning af input fra dialogfasen og blive præsenteret 
for mulige kvalificeringer som følge af denne.

Endvidere lægges der op til en diskussion og kvalificering af strategiens vision.

Diskussionen vil blive indledt ved oplæg fra Emmy Fjalland, der vil fortælle om erfaringerne fra 
projektet Deleby, der har været et samarbejde mellem dansk arkitektur Center og 8 kommuner. 
Hun vil sætte fokus på, hvad der får folk til at handle, dele og skabe fællesskab samt behandle 
emnerne motivation og organisering.

På mødet vil der tillige blive præsenteret en revideret og opdateret procesplan for opgaveudvalget 
samt en rammesætning af det næste møde i opgaveudvalget den 17. januar 2017.
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Bilag.

1. Strategi med opdateret visionsafsnit
2. Debatoplæg til visionens principper
3. Program til 5 OU’s møde
4. Procesplan OU Bæredygtigt Gentofte 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte:

- at drøfte input fra dialogfasen samt tage stilling til elementer, der skal inddrages i 
strategien.

- at diskutere og kvalificere strategiens vision.
- at godkende revideret og opdateret procesplan for opgaveudvalg samt rammesætte næste 

møde den 17. januar 2017. 

Bilag 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til udvalgets nye medlem, Martin Kühn.

Søren Møller Christensen gav en introduktion til dagen og redegjorde for mødets indhold og 
formål; kvalificering af strategiens vision og diskussion af principper for at handle sammen.

Den hidtidige proces blev gennemgået, og der fremlagdes en revideret procesplan for den 
resterende proces. Det besluttedes at den reviderede procesplan danner grundlag for den 
resterende periode af udvalgets virke frem til marts 2017.

Phd.-studerende fra RUC/Dansk Arkitekturcenter Emmy Fjalland gav et inspirationsoplæg om 
”Laboratoriet Deleby” – et projekt om deleøkonomiske initiativer. En fortælling om et partnerskab 
mellem en lang række aktører, der har skabt fællesskaber, stedlig identitet og bæredygtige 
økonomier baseret på deling af ressourcer. Emmys konklusion var, at initiativer kan fungere i alle 
skalaer og samfundslag, og man skal være opmærksom på aktørernes egne ressourcer, og at der 
opnås selvbærende og levedygtige initiativer. Det afgørende, når man skaber sammen, er, uanset 
om man er virksomhed, privatperson eller myndighed, at det skal være muligt, relevant og 
meningsfuldt i hverdagen.
I debatten var der tillige stor interesse for, hvordan nye initiativer sættes i gang, og kommunens 
samt andre aktørers potentielle roller som playmakere og matchmakere, der spotter og kobler 
aktører, blev debatteret.
Rene Hansen gav en sammenfatning af input fra dialogfasen, hvor der har været seks større 
møder med byens aktører for at afprøve strategiens vision. Konklusionen fra møderne er, at der er 
stor interesse for strategien, og at det er afgørende at have blik for og indsigt i, hvad der motiverer 
hver enkelt aktør – fx socialt, ideologisk eller økonomisk. Lokalt nærvær og samarbejde, der kan 
skabe bedre rammer for egne interesser er ønskelige, ligesom ønsker til at det skal være let 
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tilgængeligt at engagere sig. Dialogmøderne viser dermed et stort behov for at skabe en fælles 
forståelse for det fælles ansvar.

Søren rekapitulerede visionsteksten og introducerede 4 principper, som visionen kan bæres af: 

1. Vi er partnere
2. Kommunikation skal engagere og motivere
3. Det skal være nemt at gøre en forskel
4. Indsatsen skal skubbes i gang

Udvalget drøftede og kvalificerede principperne og strategiens vision. Kommentarerne berørte bl.a. 
vigtigheden af at fastholde det individuelle ansvar, at den gode historie formidles, at ideer skal 
være operationelle og hvile på markedsvilkår, at det skal være tilgængeligt og nemt at realisere 
initiativer, at samskabelse italesættes som metoden til at opnå en større bæredygtighed, og at 
erfaring med bæredygtighed bevæger sig fra bevidsthed til kropslighed, og at det er afgørende, at 
Gentofte Kommunen sammen med andre aktører skubber indsatsen i gang ved at koble aktører, 
der i fællesskab kan skabe bæredygtige forandringer.

Som et led i den sidste del af udvalgets arbejde skal visionen forfines og arbejdsmetoden 
bearbejdes. Eventuelle kommentarer til strategiudkast forud for udvalget 6. møde fremsendes til 
sekretariatet senest d. 2. januar 2017. 

Udvalget informeres skriftligt om næste mødes form og indhold. 

Bilag
1. Program til 5  OU's møde (1479237 - EMN-2015-18038)
2. Sammen om et bæredygtigt Gentofte v10 (1479240 - EMN-2015-18038)
3. Bæredygtigt Gentofte _ Debatoplæg til principper for vision (1479261 - EMN-2015-18038)
4. Procesplan_OU_BæredygtigGentofte (1479234 - EMN-2015-18038)

2 (Åben) Eventuelt
 
Sags ID: EMN-2016-01855

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ingen meddelelser.

Bilag
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