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1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen. Aflevering 
fra opgaveudvalg   
  
Sags ID: EMN-2021-05849 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens pkt. 13, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Ny Svømmehal ved Kildeskovshallen. 
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.  
 
Tre af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden for 
opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 
27. oktober 2021 med henblik på, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget 
indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på dennes møde i oktober måned. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens 
pkt. 13, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen. 
Kommissoriet er vedlagt som bilag.  
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2020, dagsordenens pkt. 9, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.  
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave: 
 

 At komme med anbefalinger til, hvad der skal etableres for de 120 mio.kr., som er afsat af 
Kommunalbestyrelsen til ny svømmehal med tilhørende faciliteter, herunder indtænke nye 
teknologiske muligheder og universelt design. Opgaveudvalget skulle desuden medvirke til 
udarbejdelsen af et byggeprogram inden for de arealmæssige og arkitektoniske rammer, 
der er givet som følge af fredningen af Kildeskovshallen. I processen skulle prioriteres 
blandt de mange ønsker, der er fremkommet i forundersøgelsen og udvalgets arbejde.  

 At forholde sig til, hvordan det samlede anlæg kan blive til størst mulig glæde for både 
nuværende og kommende brugere, herunder hvordan der kan skabes sammenhæng med 
de øvrige faciliteter, friarealer og brugere. 

 At indtænke i arbejdet med at beskrive funktionerne i det nye anlæg, hvordan 
driftsforholdene for anlæggets medarbejdere kan tilrettelægges bedst muligt i forhold til 
økonomi og arbejdsmiljø.    

 
Opgaveudvalget har udarbejdet ”Anbefalinger fra opgaveudvalget Ny svømmehal ved 
Kildeskovshallen”, som er vedlagt som bilag.  
 
Opgaveudvalget har mødtes seks gange.   
Udover de 6 opgaveudvalgsmøder, har der været fire arbejdsgrupper ”Brug og Funktioner”, 
”Universelt design”, ”Drift og arbejdsmiljø” og ”Digitale og teknologiske løsninger”. Grupperne 
bestod af en blanding af deltagere fra opgaveudvalget, borgere der i forbindelse med 
ansøgningsprocessen om at deltage i opgaveudvalget også havde udtrykt interesse i at deltage i 
arbejdsgrupperne samt ansatte fra driften i Kildeskovshallens svømmeafdeling. Der var desuden 
oplæg fra eksterne eksperter.  
 
Der har deltaget repræsentanter fra henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet i arbejdsgrupperne. 
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Opgaveudvalgets anbefalinger er efterfølgende sendt til høring i Folkeoplysningsudvalget, 
Handicaprådet, Integrationsrådet samt Seniorrådet.  
  
Fra folkeoplysningsudvalget har alene Sammenslutningen af Idrætsforeninger (SIG) udtalt sig. SIG 
udtaler deres støtte til det input, som Gentofte Svømmeklub er kommet med i forbindelse med 
opgaveudvalgets arbejde, dvs. fokus på forbedring af forhold for borgere med handicap, bedre 
sociale faciliteter og kontorforhold samt et stort område til dryland træning.  
 
Seniorrådet er ikke vendt tilbage med et høringssvar.  
 
Handicaprådet bifalder, at Kommunalbestyrelsen – i kommissoriet til dette opgaveudvalg – eksplicit 
anbefaler, at opgaveudvalget skal arbejde med Universelt Design. Ligesom det er meget positivt, 
at opgaveudvalget for at løse denne opgave i vid udstrækning anvender Handicapidrættens 
Videnscenters guide til tilgængeligt idrætsbyggeri. I det videre arbejde gør Handicaprådet 
opmærksom på, at det er vigtigt for mange borgere med et handicap, at der – til 
træningssituationer – etableres støttegreb i bassinkanten i undervisningsbassinet. Yderligere vil 
etableringen af et hul i gulvet ved 25 meter bassinets kant muliggøre, at svømmehallens 
eksisterende mobile personlift vil kunne anvendes til dette bassin. Til slut finder Handicaprådet det 
glædeligt, at opgaveudvalget agter at fortsætte med en høj grad af bruger-inddragelse. DH 
bidrager gerne til dette. 
 
Integrationsrådet har ikke besluttet en samlet udtalelse. Et medlem er skriftligt kommet med 
bemærkning om placering af ny svømmehal i forhold til transport for de indvandrere, der bor i 
Jægersborg Vangede området. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At ”Anbefalinger fra opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen” vedtages. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kommisorium Ny svømmehal (4143163 - EMN-2021-05849) 
2. Kildeskovshallen anbefaling nyt 25m bassin_27.09.2021 (4150765 - EMN-2021-05849) 
3. Grundpakke og optioner (4150766 - EMN-2021-05849) 
4. UD redegørelse (4150768 - EMN-2021-05849) 
5. Bilag til vandfordeling (4150770 - EMN-2021-05849) 
6. Notat om mere vandkapacitet i Gentofte Kommune (4150771 - EMN-2021-05849) 
7. 20201221 Døgn og årshjul (4150773 - EMN-2021-05849) 
8. Personaer opdateret 19 stk.  (4150779 - EMN-2021-05849) 
 

2 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden. Aflevering fra 
opgaveudvalg  
  
Sags ID: EMN-2021-05476 
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Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 14. december 2020, dagsordenens pkt. 
25, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden. 
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde. 
 
To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og 
næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere 
anbefalingerne på et fællesmøde den 27. september 2021 med henblik på, at 
Økonomiudvalget indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på dennes møde i oktober 
måned. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 14. december 2020, 
dagsordenens pkt. 25, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Læringer fra 
Coronatiden. Kommissoriet er vedlagt som bilag. 
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2021, pkt. 7, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget. 
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave: At 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 med Corona strækker sig fra nedlukningen i marts 2020 og frem til, at 
COVID-19 ikke længere begrænser os. 
 
Erfaringerne skulle hentes primært på følgende fem velfærdsområder:  

 Dagtilbud  
 Skole  
 Kultur, Unge og Fritid  
 Ældre  
 Beskæftigelse og erhverv  

 
Opgaveudvalget skulle komme med læringer fra hvert af de fem velfærdsområder. 
Opgaveudvalget skulle endvidere undersøge, om der er læringer på tværs af de fem 
velfærdsområder samt overveje, om det kunne være relevant at hente læringer fra andre 
områder end de fem, der er i fokus.  
 
Opgaveudvalget skulle have øje for både de ressourcestærke og sårbare borgeres 
erfaringer og perspektiver på de nye løsninger i Coronatiden. Opgaveudvalget skulle 
samtidig bygge videre på de erfaringer og læringer, der allerede er gjort i Gentofte 
Kommune som organisation og derudover inddrage anden relevant viden, der findes om 
nye løsninger og innovation i Coronatiden.  
 
Hvert af de fem velfærdsområder skulle behandle tre tværgående perspektiver 
’Fællesskaber, civilsamfund og sundhed’, ’Digitalisering og kommunikation’ og ’Plads og 
rum’. 
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Opgaveudvalget har mødtes fem gange. I løbet af udvalgets arbejde har forvaltningen 
gennemført en undersøgelse om borgernes oplevelse af Gentofte Kommunes håndtering 
af Coronatiden, som 2382 borgere deltog i, og udvalget har holdt en mini-camp, hvor 
opgaveudvalget, udvalgte borgere, råd og ledere/medarbejdere var inviteret til at drøfte 
læringer fra Coronatiden i et fremtidsperspektiv. På den baggrund arbejdede 
opgaveudvalget videre med et oplæg til anbefalinger på udvalgets tredje møde, som 
udvalget reducerede til fem anbefalinger, som er blevet forfinet henover opgaveudvalgets 
sidste møder. 
 
Opgaveudvalget har således udarbejdet anbefalingerne ”En ny hverdag efter Corona”, 
som er vedlagt som bilag. 
Seniorrådet og Handicaprådet har afgivet kommentarer til opgaveudvalgets arbejde inden 
udvalgets sidste møde. Disse er indarbejdet i det færdige produkt. Derudover har rådene 
haft forslag til implementeringsarbejdet. De vil indgå i den videre proces. 
 
 
Indstilling 
Tværgående funktioner indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At ”En ny hverdag efter Corona” vedtages. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kommissorium for opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden (4147008 - EMN-2021-05476) 
2. En ny hverdag efter Corona  (4147964 - EMN-2021-05476) 
 

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

  
  
Sags ID: EMN-2021-05474 
 
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. 
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Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget 
samt Økonomiudvalget:  
 
At orienteringen fra opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskab - Status september 2021 (4107379 - 
EMN-2021-05474) 
 

4 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer  
  
Sags ID: EMN-2021-05491 
 
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 September 2021 (4137846 - 
EMN-2021-05491) 
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5 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00615 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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