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1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Byens Rum – 
rammer om fællesskaber
 
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. 
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. 



Side 4

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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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG  
Byens rum – rammer om fællesskaber 

1. BAGGRUND 
Gentofte Kommune ønsker at udvikle byens rum som rammer om fællesskaber og gode oplevelser. Byens rum er både 
uderum og rum i bygninger, der er egnede til sådanne formål. Der skal være steder, der understøtter borgerinitiativer 
og virkelyst, hvor vi er sammen og også tør gøre tingene på nye måder på tværs af generationer og livsformer. Og der 
skal være steder, hvor vi kan finde ro. 

Måden vi ønsker at bruge byens rum på er ændret gennem de senere år. Vi sidder mere ude på cafeer, bruger gade-
strøg og de grønne områder i større omfang. Flere og flere er aktive på pladser, i parker og i lokaler, der tages i brug til 
ny anvendelse. Det foregår både som organiserede aktiviteter og som spontane initiativer. Det sker som åbne, gratis 
arrangementer, som arrangementer med invitation, i regi af foreninger og som kommercielle tilbud. 

I Gentofte Kommune, der er en af de tættest befolkede kommuner i landet, er det særligt vigtigt, at byens rum anven-
des optimalt i forhold til de aktuelle behov, med blik for fremtiden og under hensyntagen til hinanden. Både når vi har 
behov for at være sammen om aktivitet, og når vi har behov for fordybelse og ro. 

Covid-19 pandemien har inspireret mange til at komme ud og bruge byens rum i større omfang og har vist behovet 
for, at byens rum kan rumme flere og forskellige typer af aktiviteter. 

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

2. FORMÅL 
Med opgaveudvalget ønsker Kommunalbestyrelsen på baggrund af en øget viden om borgernes  ønsker og behov i 
forhold til brugen af byens rum at få 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 under-
støtte, at byens rum løbende imødekommer borgernes ønsker og behov i forhold til såvel aktiviteter og fællesskab 
som fordybelse og ro. 

3. UDVALGETS OPGAVER  
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 selvorgani-

serede 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. 
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• Beskrive hvordan midlertidighed, bæredygtighed, flersidig anvendelse og anden fleksibilitet kan indgå ved ind-
retning 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.  

Udvalget skal sikre sammenhæng med arbejdet i opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kultur-
huse. 

4. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudval-
get, Bygnings- og Arkitekturudvalget samt Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 
 
10 borgere fordelt således: 

• To borgere under 25 år, som har kendskab til ungekulturens behov i forhold til brug af byens rum 
• En borger, som er forælder til et barn under 12 år og har kendskab til børns behov i forhold til brug af byens 

rum 
• Tre borgere, som har interesse for brug af byens rum 
• En borger, som har erfaring med selvorganiserede aktiviteter i byens rum  
• En borger som har erfaring med foreningers behov for brug af byens rum 
• En borger, som har erfaring med brug af byens rum til midlertidige aktiviteter 
• En borger, som har erfaring med brug af byens rum til kommercielle formål 

 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Teknik og Miljø. 

5. UDVALGETS ARBEJDSFORM 
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øv-
rige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udval-
get, i udvalgets opgave. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, 
samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.   
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6. TIDSPLAN  
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2021 og afsluttes 4. kvartal 2021. 

7. ØKONOMI  
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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GENTOFTE KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ

Teknik og Miljø/jcza, 8.10.2020

Notat om identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af Opgaveudvalget Byens Rum - rammer om fællesskaber vil der, såfremt 

kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

På baggrund af behandlinger på Fællesmøde og i Kommunalbestyrelsen hhv. den 26. oktober 2020 og den

30. oktober 2020 vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på 

muligheden for at melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet 

opslag på gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med 

brug af netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og 

plakater alt efter hvilke kompetencer, som ønskes engageret i udvalgets arbejde.

Byens Rum

Annonce i Villabyerne Annonce

Pressemeddelelse til 
Villabyerne

Pressemeddelelse

Gentofte Lige Nu Annonce i Gentofte Lige Nu (december)

Hjemmesider Gentofte.dk

Sociale medier Gentofte Kommunes facebook side, Gentofte Kommunes LinkedIn side

Gentofte Platformen Gentofte Platformen forside nyhed

Plakater Plakater på biblioteker

Netværk Gymnasier, skolenetværk, foreningsportaler, mfl.
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