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1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Byens Rum – 
rammer om fællesskaber 
Offentlig titel   
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.  
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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: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 26-10-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 
Beslutninger: 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet ”offentlige såvel som private” udgår i 
første ”dot” om udvalgets opgaver, og idet bl.a. interesse for kultur- og lokalhistorie tilføjes i 
”dotten” vedrørende ”Tre borgerer, som har interesse for brug af byens rum”. 

 
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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