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1 (Åben) 1. møde i Opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte 
Kommune 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03887 

 

Resumé 

Opgaveudvalget ’Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune’ mødes første gang for at 
lære hinanden at kende og få en fælles forståelse af udvalgets opgaver. 

 
Baggrund 

På det første møde starter vi med kort at sætte rammen for vores arbejde og opgaver, som er 
beskrevet i opgaveudvalgets kommissorium. Se bilaget Kommissorium ’Indretning af 
ungdomsboliger i Gentofte Kommune’. 
 
For at komme godt i gang skal vi også lære hinanden at kende og høre lidt om hinandens 
baggrund og interesse for at deltage i opgaveudvalget.   
 
Bagefter orienteres opgaveudvalget kort om EN UNG POLITIK og der vil blive sat fokus på de 
igangværende byggeprojekter med ungdomsboliger.  
 
I opgaveudvalget finder vi selv ud af, hvornår og hvordan vi vil mødes. Opgaveudvalget har en 
formand, Andreas Weidinger, som foreslår følgende plan for møderne: 
 

 
Vi runder mødet af med en kort introduktion til det næste møde.  
 

Indstilling 
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Det indstilles at 
 
 
Opgaveudvalget ’Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune:  
 
1. Drøfter og vedtager udvalgets møder og mødernes tema.  

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Mødet blev indledt med formandens velkomst og en fortælling om Jægersborg Vandtårn, hvor 
mødet fandt sted. 
 
Herefter blev dagens program introduceret og medlemmerne lærte lidt om hinanden, deres 
motivation for at deltage og deres forventninger til deres kommende bidrag i opgaveudvalget, 
gennem små dialoger, med udgangspunkt i forskellige billeder.  
 
Derefter blev vist en procestegning for tilblivelsen af EN UNG POLITIK, for at give et billede af, 
hvordan rejsen for et opgaveudvalg kan se ud. I forlængelse heraf blev EN UNG POLITIK 
gennemgået, da opgaveudvalget qua politikken har ansvar for en bred involvering af unge, samt at 
trykprøve og kvalificere dets anbefalinger blandt unge, der allerede bor eller står på venteliste til en 
ungdomsbolig i Gentofte Kommune.  
I forlængelse heraf blev kommissoriet gennemgået og krav til opgaveudvalgets opgaver drøftet.   
 
Arbejdet vil tage udgangspunkt i en konkret case. Idéen med at tage udgangspunkt i en case er, at 
medlemmerne vil komme til at arbejde med konkret indretning i casen. Herefter trækkes der 
hovedlinjer til overordnede anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen skal overveje, når der 
indrettes ungdomsboliger i Gentofte Kommune.   
 
Bagefter blev der informeret om status på ventelister til ungdomsboliger og oplyst om de 343 
eksisterende ungdomsboliger i kommunen. Efterfølgende blev de fire planlagte byggeprojekter for 
ungdomsboliger gennemgået af en faglig ekspert, og herunder det konkrete byggeprojekt, der 
indgår i opgaveudvalgets arbejde som case.  
 
Procesplanen for opgaveudvalgets rejse, som tager afsæt i design thinking modellen ’double 
diamond’, blev gennemgået. På baggrund af gennemgangen justeres tidsplanen således at alle 
medlemmer har mulighed for at deltage i møderne. Som en del af processen skal medlemmerne 
på en opdagelsesrejse, som de kom med input til. Medlemmerne var enige om at 
opdagelsesrejsen gerne måtte udstrækkes tidsmæssigt fra kl. 16 til kl. 22. 
 
Før mødet sluttede, fik medlemmerne en hjemmeopgave om at indhente en lydfil, hvor det enkelte 
medlem har interviewet en person med rumlig sans. Lydfilen afleveres senest 10. oktober. 
 
Formanden rundede mødet af med at takke for medlemmernes engagement og gode forhåbninger 
om det fremtidige arbejde og hævede mødet. 
 
Der blev løbende optaget sekvenser af mødet med kamera, der vil indgå som en del af 
opgaveudvalgets endelige produkt.  
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