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Side 3

1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes videre 
udvikling som kulturhuse
 
Sags ID: EMN-2020-02600

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse forelægges Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.
Kommissoriet behandles i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på et fællesmøde den 22. juni 
og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august 2020.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. april 2020, dagsordenens punkt 33, 
at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet 
for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse. 
Anne Hjorth og Per Bruun Andersen blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen 
af kommissoriet. Anne Hjorth og Per Bruun Andersen har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.
Af udkast til kommissorium fremgår det, at opgaveudvalgets opgave bliver at komme med 
et forslag til udviklingsretning for bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse set i lyset 
af kulturpolitikken. Og herunder:

 Have fokus på hvordan forskellige generationer og herunder børn og unge møder 
bibliotekerne i deres hverdagsliv. 

 Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af 
Gentofte bibliotekerne. Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-
kulturhuset fra andre typer kulturhuse og der skal tages stilling til vægtningen 
mellem klassisk bibliotek og kulturhus-delen, som bl.a. indbefatter andre kulturelle 
genrer. 

 Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem 
bydelsbiblioteker.

 Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at 
understøtte fællesskab, dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i 
Gentofte Kommune.

 Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne 
på bibliotekerne. Disse skal være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af 
principperne Vi skaber sammen, som er udviklet af et opgaveudvalg og som 
rammesætter god adfærd i samskabelsen mellem borgere og kommune.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 
10 borgere.
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i fjerde kvartal 2020 og afsluttet i tredje 
kvartal 2021.

Indstilling
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Anne Hjorth, Per Bruun Andersen og Kultur indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At udkast til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast til kommissorium for opgaveudvalg (3455895 - EMN-2020-02600)
2. Identifikation af interesserede borgere (3452477 - EMN-2020-02600)

2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Ny Svømmehal ved 
Kildeskovshallen
 
Sags ID: EMN-2020-02688

Resumé

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen forelægges 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Kommissoriet behandles i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget på et fællesmøde 
den 22. juni 2020 og derefter på Kommunalbestyrelsens møde i august 2020.

Baggrund

Efter en proces med høring og høringssvar besluttede Slots- og Kulturstyrelsen i september 2019 
at frede hele ejendommen, hvorpå Kildeskovshallen er beliggende. 

Den 22. april 2020 meddelte Det Særlige Bygningssyn, at Bygningssynet på sit møde den 19. 
marts 2020 har besluttet, at Bygningssynet ser positivt på begge de to udvidelsesforslag, som 
arkitektfirmaet Entasis på vegne af Gentofte Kommune og i tæt dialog med Slots- og 
Kulturstyrelsen har udarbejdet, men at Bygningssynet foretrækker modellen vest for indkørslen og i 
tilknytning til det eksisterende 50m bassin.

Den konkrete proces for etablering af en udvidelse af svømmekapaciteten kan derfor nu 
påbegyndes. Som det fremgår af forvaltningens indstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. juni 
2020, punkt 2, vurderes det – på linje med Det Særlige Bygningssyn – at det er den samlet set 
mest hensigtsmæssige løsning, at arbejde videre med en placering af en ny svømmehal vest for 
indkørslen. Meromkostningen ved en placering øst for indkørslen er således særdeles stor og der 
er såvel driftsmæssige, som funktionelle fordele ved en placering mod vest.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2020, punkt 3 behandles Økonomiudvalgets 
indstilling om at det planlagte projekt anbefales gennemført med et 25 meter bassin med en 
økonomisk ramme på 120 mio.kr. Økonomiudvalget indstiller endvidere til Kommunalbestyrelsen, 
at der bevilges 2,8 mio.kr. til projektering af indledende arbejder, byggeprogram og understøttelse 
af opgaveudvalgets arbejde.
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Jesper Marcus og Anne Hjorth blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet for opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen. Jesper Marcus og Anne 
Hjorth har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium, hvori er 
forudsat, at Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Udvalget skal beskæftige sig med følgende opgaver: 

 Opgaveudvalget skal 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 skal 
endvidere medvirke til udarbejdelsen af et byggeprogram inden for de arealmæssige og 
arkitektoniske rammer, der er givet som følge af fredningen af Kildeskovhallen. I processen 
skal prioriteres blandt de mange ønsker, der er fremkommet i forundersøgelsen og 
udvalgets arbejde.

 Opgaveudvalget skal 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. 

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

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 i 4. kvartal 2020 og afsluttet i 3. kvartal 2021.

Indstilling
Jesper Marcus, Anne Hjorth og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast til kommissorium (3457136 - EMN-2020-02688)
2. Rekrutteringsbilag Ny svømmehal (3443528 - EMN-2020-02688)

3 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel 
 
Sags ID: EMN-2020-02999
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Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget 
Unges Sundhed og Trivsel 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, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og 
Skoleudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel - Status juni 2020 (3459918 - EMN-2020-
02999)

4 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte. Aflevering fra 
opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2020-03001

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 10, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte. 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 22. juni 2020 med henblik på, at alle de stående udvalg samt Økonomiudvalget 
indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på dens møde i august måned. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 10, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte. Kommissoriet er vedlagt 
som bilag. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019, pkt. 20, udpegede Kommunalbestyrelsen 
medlemmerne til opgaveudvalget. 
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Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at: 

1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme 
med anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt. 

2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og 
lokalt i Gentofte, fx ved at: 
- identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale 
- udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene 
- afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale bæredygtige 

resultater i Gentofte 

3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at 
tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv. 

Opgaveudvalget har udarbejdet det digitale produkt verdensmaal.gentofte.dk, som kan tilgås på 
http://verdensmaal.gentofte.dk/. Der er desuden lavet en pdf af det digitale produkt.
 
Opgaveudvalget har mødtes 7 gange. Herudover har opgaveudvalget holdt et arbejdsgruppemøde 
om hvert af følgende temaer:

1) Partnerskaber og rekruttering af deltagere til ”Gentofte sprinter for verdensmålene”

2) Hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke bæredygtig 
udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv. 

3) Hvordan opgaveudvalgets produkt kan formgives, så det skaber størst muligt engagement 

Deltagerne på arbejdsgruppemøderne var medlemmer af opgaveudvalget. Drøftelserne på 
arbejdsgruppemøderne er efterfølgende blevet præsenteret på opgaveudvalgsmøderne og har 
bidraget til at kvalificere drøftelserne i opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har desuden stået bag en række arrangementer, der bidrog til at løfte 
kommissoriets opgave om at udbrede kendskabet til verdensmålene og fremme engagement og 
handling blandt både borgere, virksomheder, foreninger og i den kommunale organisation:

 ’Gentofte sprinter for verdensmålene’ samlede knap 300 borgere, foreningsaktive, lokale 
erhvervsdrivende og kommunale medarbejdere for at omsætte abstrakte verdensmål til 
konkrete initiativer med fokus på bæredygtig adfærd og forbrug. 

 ’Danmark for målene’ skabte synlighed omkring verdensmålene i de lokale 
bycentre på Vangede Bygade, Gentoftegade, Jægersborg Allé og ved Gentofte 
Hovedbibliotek. Her foregik 6 arrangementer med boder, aktiviteter og oplæg 
under forskellige verdensmålstemaer.

 ’Hvad kan du give videre til dine børnebørn’ samlede en del af Gentoftes ældre borgere til 
en eftermiddag med oplæg og samtaler om, hvordan nøjsomhed og ”gamle dyder” kan 
inspirere den grønne omstilling i dag.

Opgaveudvalget har undervejs inspireret til verdensmålsinitiativer i lokale institutioner og havde en 
stand til Gentofte Erhvervskonference 2019, hvor temaet var ’Digitalisering og verdensmål’. 

http://verdensmaal.gentofte.dk/
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Integrationsrådet, Seniorrådet, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet og Grønt Råd er blevet 
orienteret om arbejdet i opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte.

Integrationsrådet bidrog med betragtninger om, hvordan kendskab, engagement og handling bedst 
kan udbredes blandt integrationsrådets målgruppe. Væsentlige pointer var her, at viden om 
klimansvarlig adfærd skal kommunikeres visuelt og gøres så lettilgængelig og konkret som mulig. 
Integrationsrådet viste interesse for at blive orienteret om og inddraget i den fremtidige 
implementering af opgaveudvalgets anbefalinger fx med aktiviteter målrettet Netværkshusets 
brugere. 

Seniorrådet betonede vigtigheden af at gøre byrummet tilgængelig for fodgængere og mennesker 
med begrænset mobilitet, samt fællesskabets ansvar for mennesker i sårbare og udsatte 
positioner, fx i forbindelse med livsovergange. Seniorrådet viste interesse for at blive orienteret om 
og inddraget i den fremtidige implementering af opgaveudvalgets anbefalinger fx med 
generationsmøder. 
 
Folkeoplysningsudvalget lagde særlig vægt på fokusområdet 'Vi lærer og deler viden'. Udvalget 
gav udtryk for at dette fokusområde talte godt ind i deres virke, at der allerede er gode erfaringer at 
trække på, og at de gerne vil bidrage til realiseringen af fokusområdet.
 
Handicaprådet bemærker, at i tråd med målsætningen i verdensmålene om ikke at lade nogen i 
stikken vil Handicaprådet gerne understrege vigtigheden af, at kommunen -  i hele sit arbejde med 
verdensmålene - arbejder for inkluderende arbejdsmetoder og løsninger, der også favner borgere 
med handicap og deres behov.

Grønt Råd gav udtryk for bred interesse for udvalgets arbejde.

Rådenes kommentarer vil indgå i tilrettelæggelsen af konkrete tiltag i den fremtidige 
verdensmålsindsats, ligesom de i tråd med deres ønsker vil blive inviteret til at bidrage til 
realiseringen af denne.

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At anbefalingerne fra opgaveudvalget vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium FNs verdensmål i Gentofte (3458763 - EMN-2020-03001)

5 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt
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Sags ID: EMN-2020-02995

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget En Times 
Motion Dagligt 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 Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt - Status juni 2020 (3458616 - EMN-2020-02995)
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GENTOFTE KOMMUNE Udkast

1

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG BIBLIOTEKERNES 

VIDERE UDVIKLING SOM LOKALE KULTURHUSE

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Igennem en årrække har bibliotekerne i Gentofte Kommune været i gang med en udvikling fra traditionelle 

bibliotekstilbud til biblioteker med en bredere kulturhusprofil, der rummer en lang række forskellige aktiviteter, der på 

hver deres vis bidrager til at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet i kommunen, som biblioteksloven 

foreskriver. Bogudlånet er fortsat en afgørende kerneydelse og understøttelse af læseglæde og læsefærdigheder står 

centralt i bibliotekernes arbejde, men udviklingen af bibliotekerne har repræsenteret et skifte fra fokus på et enkelt 

medie, bogen, til fokus på en opgave (oplysning, uddannelse, dannelse og kulturel aktivitet), der kan løses med mange 

forskellige greb og tilgange.

Fællesskab og samskabelse har i en årrække stået centralt i udviklingen af bibliotekerne. Bibliotekerne fungerer som 

mødested for borgerne – et sted hvor man kan mødes eller hvor man bare kan være. Bibliotekerne har hvert år en lang 

række borgerskabte arrangementer, og over 200 frivillige er tilknyttet bibliotekerne. Især bydelsbibliotekerne er søgt

udviklet i et tæt samarbejde med de lokalsamfund, som de er placeret i. Bibliotekerne er på den måde et sted, hvor 

man både selv kan skabe, og hvor man kan komme og nyde det andre har skabt.

Bibliotekerne rummer som kulturhuse udover litteratur også musik, film, kunst, teater, lokalhistorie mv., som skal 

forstås og udvikles ud fra deres egne forståelser og præmisser. Samtidig er der arbejdet med at skabe en sammenhæng 

til biblioteket, som har været set som en overordnet ramme, også for formidlingen af disse genrer.  

I 2018 fik Gentofte kommune sin første kulturpolitik ’Sammen om kulturen’, som blev udarbejdet af et opgaveudvalg. 

Visionen i kulturpolitikken lyder: ”Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler 

fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.” Kulturpolitikken rammesætter således 

bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse. Opgaveudvalget skal med afsæt i kulturpolitikken udarbejde et forslag 

til en samlet retning for bibliotekernes udvikling som kulturhuse.

I kulturpolitikken lægges vægt på, at kultur skal skabe undren, nysgerrighed og refleksion for alle generationer. Der 

lægges i forlængelse heraf vægt på, at børn og unge møder kunsten og kulturen i deres hverdag - både som en del af 

deres skole-, dagtilbuds- eller ungdomsuddannelsesliv og som en del af deres øvrige liv.   

I det videre arbejde på bibliotekerne er det en vigtig udfordring at sikre, at hovedbiblioteket og hvert af de fem 

bydelsbibloiteker udvikler sig dynamisk og i tæt kontakt med det, der optager borgerne i de respektive lokalområder

samtidig med, at der er en fælles rød tråd i udviklingen af alle husene og at sammenhængen mellem de forskellige huse 

overvejes. Bibliotekerne skal være med til at skabe levende bydele sammen med borgerne, erhverslivet, de lokale 

foreninger mv. 

Bibliotekerne indgår også i det samlede kulturlandskab i Gentofte, hvor sidste nye skud på stammen er Byens hus – Vi 

skaber sammen. Bibliotekernes udvikling skal ses i sammenhæng med dette kulturlandskab, så de seks bibliotekshuse 

bidrager til mangfoldigheden i det samlede kulturtilbud i kommunen. 

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal:
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Komme med et forslag til udviklingsretning for bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse set i lyset af 

kulturpolitkken. Og herunder:

 Have fokus på hvordan forskellige generationer og herunder børn og unge møder bibliotekerne i deres 
hverdagsliv. 

 Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte bibliotekerne. 
Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-kulturhuset fra andre typer kulturhuse og der skal 
tages stilling til vægtningen mellem klassisk bibliotek og kulturhus-delen, som bl.a. indbefatter andre 
kulturelle genrer. 

 Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem bydelsbiblioteker.

 Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at understøtte fællesskab, 
dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte Kommune.

 Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på bibliotekerne. Disse skal
være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af principperne Vi skaber sammen, som er udviklet af et 
opgaveudvalg og som rammesætter god adfærd i samskabelsen mellem borgere og kommune.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i

lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

 En borger med et aktivt engagement i et eller flere lokalsamfund f.eks. i foreningsaktiviteter

 En biblioteksbruger, der hyppigt bruger bibliotekerne til afhentning af bestilte bøger og som opholdssted

 En biblioteksbruger, der hyppigt deltager i bibliotekets arrangementsaktiviteter

 En biblioteksfrivillig 

 En borger med et stor kulturforbrug, der ikke i dag bruger biblioteket i nævneværdig grad

 Et medlem, som er forælder, og sidder i en skolebestyrelse 

 Et medlem, som er forælder, og sidder i en dagtilbudsbestyrelse 

 To unge under 25 år, gerne en der anvender biblioteket som studerende og en der ikke gør

 En professionel kulturproducent eller en kulturel iværksætter.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM
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Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de 

øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, kulturformidlere, videnspersoner mv., der ikke er 

medlemmer af udvalget 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.

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i fjerde kvartal 2020 og afsluttes i tredje kvartal 2021.

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.
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Identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalg Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse vil 

der, såfremt kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

Der vil 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.

Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse

Annonce i Villabyerne Annonce

Pressemeddelelse til 
Villabyerne

Pressemeddelelse

Gentofte Lige Nu Fælles annonce i Gentofte Lige Nu september

Hjemmesider Gentofte.dk, kommunens kulturinstitutioners hjemmesider

Sociale medier
Gentofte Kommunes facebook side, Gentofte Kommunes LinkedIn side, 
Gentoftes seks bibliotekers facebooksider, festivalsider (gentoftenatten, 
kulturogfestdage) etc.

Gentofte Platformen Gentofte Platformen forside nyhed

Plakater Plakater på biblioteker

Netværk Diverse netværk inkl. omkring kulturinstitutionerne og kulturkonsulenterne



Dokument Navn: Udkast til kommisorium.docx

Dokument Titel: Udkast til kommissorium

Dokument ID: 3457136

Placering: Emnesager/Godkendelse af kommissorium for 

opgaveudvalget Ny svømmehal/Dokumenter

Dagsordens titel Godkendelse af forslag til kommissorium for 

opgaveudvalget Ny Svømmehal ved 

Kildeskovshallen

Dagsordenspunkt nr 2

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2

Dette dokument blev genereret af





GENTOFTE KOMMUNE

1

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET

Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

1. FORMÅL OG BAGGRUND 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at anvende i alt 120 mio. kr. til at øge kapaciteten i Kildeskovshallen 
ved etablering af et 25 meter bassin og et varmvandsbassin med tilknyttede faciliteter.

Formålet med dette opgaveudvalg er at udarbejde anbefalinger til Kommunalbestyrelsen, således at en ny 
svømmefacilitet kommer flest borgere til gode. 
   
Kapaciteten i de eksisterende svømme- og varmtvandsbassiner i kommunen er i dag fuldt udnyttet. Der er 

ofte kø til bassinerne i spidsbelastninger, og der er en massiv ventelisteproblematik i forhold til at få plads 

på svømmehold.

I perioden januar til august 2018 er der gennemført en forundersøgelse og en brugerundersøgelse, som er 

sammenfattet i det, der tilsammen udgør ”Notat om mere vandkapacitet i Gentofte Kommune”. 

Brugerundersøgelsen viste bred enighed om behovet for yderligere et svømmebassin og et 

varmtvandsbassin blandt selvorganiserede brugere og foreninger. Dertil havde børn ønsker om større

legeelementer som fx en klatrevæg. Af brugerundersøgelsen fremgår endvidere forslag og ønsker til den 

nye svømmehal, som der kan kan tages udgangspunkt i ved udarbejdelse af et byggeprogram. 

I september 2019 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at frede hele ejendommen, hvorpå Kildeskovshallen 

er beliggende, idet styrelsen ikke udelukker at der kan ske en udvidelse af bygningsmassen, hvis det kan ske 

i fuld respekt for de bærende fredningsværdier i området. Arkitektfirmaet Entasis har på vegne Gentofte 

Kommune og i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet to modeller for udvidelse af 

svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen samtidig med at fredningsværdierne bevares. Det Særlige 

Bygningssyn har den 22. april 2020 meddelt, at Bygningssynet på sit møde den 19. marts 2020 har 

besluttet, at Bygningssynet ser positivt på udvidelsesforslagene, men foretrækker modellen vest for 

indkørslen og i tilknytning til det eksisterende 50 m bassin, da oplevelsen af den grønne karakter er 

stærkest i dette forslag.

Flere undersøgelser af jordbund og grundvand skal udføres som grundlag for udarbejdelse af lokalplan og 

byggeprogram. Forhold vedrørende bygningernes placering, højde og arkitektoniske udtryk vil ikke blive en 

del af opgaveudvalgets arbejde. Det endelige forslag til bygningernes placering, højde og arkitektoniske 

udtryk skal godkendes af af Slots- og Kulturstyrelsen.
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2. UDVALGETS OPGAVER

 Opgaveudvalget skal 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 skal endvidere medvirke til 

udarbejdelsen af et byggeprogram inden for de arealmæssige og arkitektoniske rammer, der er givet 

som følge af fredningen af Kildeskovhallen. I processen skal prioriteres blandt de mange ønsker, der 

er fremkommet i forundersøgelsen og udvalgets arbejde.

 Opgaveudvalget skal 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. 

 I arbejdet med at beskrive funktionerne i det nye anlæg skal opgaveudvalget indtænke, hvordan  

driftsforholdene for anlæggets medarbejdere kan tilrettelægges bedst muligt i forhold til økonomi 

og arbejdsmiljø.

Opgaveudvalget forudsættes i sit arbejde at inddrage bidrag fra relevante interessenter og faglige eksperter, 

der ikke er repræsenteret direkte i udvalget.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Økonomiudvalget og Kultur-, Unge- og 

Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5  medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

• En borger fra det frivillige foreningsliv, hvor svømning udgør primær aktivitet. Borgeren skal have 

særlig viden om, hvordan vi lærer at svømme.

• En borger fra det frivillige foreningsliv, hvor svømning udgør primær aktivitet. Borgeren skal have 

særlig viden om elitesvømning.

• En borger under 25 år fra det frivillige foreningsliv med særlig viden indenfor en af disciplinerne

udspring, livredning, stand up paddling , vandpolo, kajakpolo, dykning mv.

• En borger med særlig interesse for bevægelse i vand ud fra en sundhedsmæssig /rehabiliterende 

vinkel.

• En borger med erfaring fra et oplysningsforbund, som har en særlig interesse for handicapidræt i 

vand.

• En borger, som er fast/daglig bruger af både vand og øvrige faciliteter, fx sauna og restaurant.
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• To borgere, der besøger Kildeskovshallen med deres familier.

• To borgere, som benytter Kildeskovshallen til motionssvømning.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid. 

4. 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 øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Det forventes, at udvalget tilføres viden i form af ekskursioner og oplæg og materiale med relevant viden.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer 

af udvalget, 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.  

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes fjerde kvartal 2020. 

Opgaveudvalget afsluttes, når byggeprogrammet forelægges for Kommunalbestyrelsen i 3. kvartal 2021. 

Milepæle:

1. Byggeprogram forelægges til Kommunalbestyrelsen 3. kvartal 2021

I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram involveres øvrige interesserede borgere, fagspecialister 

m.fl.

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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Identifikation af interesserede borgere 

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalg Ny svømmehal vil der, såfremt kommissoriet

godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. 

Der vil 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 opgaveudvalgene 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.

Opgaveudvalg Ny svømmehal

Annonce i Villabyerne Annonce 

Pressemeddelelse til 
Villabyerne

Pressemeddelelse 

Gentofte Lige Nu Annonce i Gentofte Lige Nu september

Hjemmesider Gentofte.dk, kildeskovshallen.dk, sportspark.gentofte.dk

Sociale medier
Gentofte Kommunes facebook side, Gentofte Kommunes LinkedIn 
side, etc.

Gentofte Platformen Gentofte Platformen forside nyhed

Plakater Plakater i Kildeskovshallen og i Gentofte Sportspark

Netværk Diverse netværk 

Andet
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Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel
Status juni 2020

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 24. april 2019.
Udvalget har holdt syv møder og en konference.
Udvalget forventer at aflevere til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget november 2020.

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal udarbejde anbefalinger til konkrete initiativer, der kan skabe gode rammer,
støtte og motivere Gentofte-unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og 
højere trivsel. Anbefalingerne skal være baseret på en bred og sammenhængende tilgang og således 
forholde sig til, hvad der kan gøres på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og 
lokalsamfund og blandt unge og deres forældre.

Status
Der har været afholdt syv møder i opgaveudvalget. 

Udvalget præsenterede anbefalinger om røgfri skoletid på fællesmøde d. 25. november 2019, som 
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 27. januar 2020.

Med udgangspunkt i et oplæg om mental sundhed og trivsel af professor Vibeke Koushede og et 
oplæg om trivsel på Aurehøj fra et elevperspektiv har udvalget siden drøftet forskellige perspektiver 
på trivselstiltag i udskoling og på ungdomsuddannelser og muligheden for at anvende ”ABC for mental 
sundhed” som en generel tilgang til trivselsarbejdet i Gentofte Kommune. 

Udvalget har drøftet, hvilke elementer fra den islandske model, der kan overføres til Gentofte 
Kommune. Med udgangspunkt i sådanne drøftelser har udvalget udarbejdet et udkast til en 
forandringsmodel. Modellen beskriver udvalgets strategiske retning, målsætninger og 
indsatsområder, og er tænkt som et værktøj, der skal bidrage til at sikre høj kvalitet og fokus i 
arbejdet med at skabe de bedste rammer for unges sundhed og trivsel. 
Udvalget har på sit sjette møde arbejdet på at justere forandringsmodellen og formulere konkrete 
indsatser. Herudover har udvalget nedsat to arbejdsgrupper, der har suppleret, udvalgt og kvalificeret 
opgaveudvalgets indsatsforslag i forhold til hhv. at højne trivslen og nedbringe indtaget af alkohol og 
andre rusmidler.

Grundet Covid-19 situationen blev opgaveudvalgets møder i marts og april aflyst. Udvalget har på sit
syvende møde d. 8. juni derfor besluttet at tilføje tre møder henholdsvis den 25. august, 23. 
september og 21. oktober, og forventer derfor at kunne aflevere sine anbefalinger i november 2020. 
På mødet den 8. juni genbesøgte og kvalificerede udvalget dets forandringsmodel, formål og 
målsætning og blev præsenteret for en række indsatsforslag fra de to arbejdsgrupper.
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET 

FN’s verdensmål i Gentofte 
 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 2030-dagsordenen og de tilhørende 17 verdensmål for en bæredygtig 
udvikling. Visionen er en verden i balance – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Verdensmålene indeholder både en 
international, national og lokal dimension og spænder bredt. De handler om fx uddannelse, sundhed og trivsel, klima, 
ansvarligt forbrug og produktion, og der er derfor også tale om en dagsorden, der appellerer til mange forskellige 
aktører. 
 
I Gentofte arbejder vi med at skabe lokal bæredygtig udvikling i godt samspil mellem kommune, virksomheder, 
organisationer og borgere i alle aldre. Og vores konkrete handlinger i hverdagen – store som små –  har tilsammen stor 
betydning for bæredygtig udvikling, både lokalt i vores egen kommune og globalt. 
 
Med opgaveudvalget vil Kommunalbestyrelsen skabe større kendskab, engagement og handling i forhold til FN’s 
verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere bæredygtig udvikling. 
 
Kommunalbestyrelsen ønsker med fokus på verdensmålene, at: 
 

 skabe dialog om og forståelse for, hvordan vi hver især konkret kan bidrage mere til en bæredygtig udvikling 
lokalt og dermed også globalt. 

 engagere en bred gruppe af interessenter og skabe yderligere handling, engagement og partnerskaber lokalt. 

 sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og løbende tænkes ind i kommunens konkrete 
aktiviteter, politikker, strategier, mv.  

 
For at skabe et fælles afsæt for opgaveudvalgets drøftelser kortlægges, hvordan Gentofte Kommune allerede i dag 
bidrager til verdensmålene. Kortlægningen kvalificeres med perspektiver fra opgaveudvalget og vil være et 
udgangspunkt for opgaveudvalgets arbejde.  

2. UDVALGETS OPGAVER  

Opgaveudvalget skal: 

1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme med anbefalinger 

til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt. 

 

2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte, fx ved 

at: 

 identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale  

 udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene  

 afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale bæredygtige resultater i 

Gentofte 

 

3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke bæredygtig 
udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv.  
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Opgaveudvalget skal ikke opstille nye konkrete målsætninger eller kataloger med konkrete handlinger for opfyldelse af 
hvert enkelt verdensmål. Sådanne målsætninger er og vil løbende være en del af de planer, politikker og strategier, der 
gælder for de enkelte områder, fx inden for bæredygtighedsstrategi, klimaplan, sundhedspolitik, uddannelse mv. 
 

 3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, 

Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 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: 

 4 borgere med lyst til aktivt at arbejde med at udbrede kendskabet til verdensmålene og skabe mere 
bæredygtig udvikling lokalt i Gentofte, herunder 2 unge. 

 2 borgere med erfaring fra virksomheders arbejde med bæredygtig udvikling. 

 2 borgere med erfaring  fra arbejdet for bæredygtig udvikling – fx i forenings- og skoleregi. 

 2 borgere med erfaring med at skabe engagement og netværk på tværs af organisationer og borgergrupper. 
 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af vicekommunaldirektøren. 

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM 

Udvalgets arbejde er i sig selv et skridt på vejen til at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål, og udvalgets 

medlemmer forventes at have en væsentlig og aktiv rolle i arbejdet med at skabe handling, engagement og nye 

partnerskaber. 

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de 
øvrige opgaveudvalg  herunder opgaveudvalget ’Det internationale i Gentofte’ 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 
udvalget. Udvalget kan endvidere særligt overveje, hvordan det kan inddrage børn og unge i arbejdet. 

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.    

5. TIDSPLAN  
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Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2020. Denne periode kan forlænges ved 

behov og efter forelagt opsamling, evaluering og beskrivelse af opgaveudvalgets næste skridt. 

 

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt 
Status juni 2020

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 16. september 2019.
Udvalget har holdt fem møder.
Udvalget forventer at aflevere til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i januar 2021.

Udvalgets opgave
Udvalget skal jf. kommissoriet: 

 bidrage til at styrke indsatsen med En times motion dagligt

 levere indsigt og viden om de væsentligste faktorer, der kan motivere de mindst aktive 
borgere i at bevæge sig en time om dagen

 identificere de væsentlige aktører, der kan hjælpe med, at Gentofte Kommune når målet om 
en times motion dagligt

 formulere innovative og praktisk realiserbare projekter, der kan afprøve nye tilgange til at 
skabe bevægelse en time om dagen for udvalgte målgrupper. 

Status
Opgaveudvalget afholdt det femte møde 10. juni 2020. Det planlagte møde 18. marts 2020 blev 
udskudt på grund af nedlukning under corona-epidemien. Dette har bevirket, at opgaveudvalgets 
proces er blevet forlænget med to ekstra møder, så der er mulighed for at opfylde målsætningerne i 
kommissoriet. De planlagte pilotprojekter i arbejdsgrupperne for børnefamilier, unge og seniorer er 
blevet udskudt til efteråret eller aflyst. Arbejdsgruppemøderne genoptages i august. 

På mødet den 10. juni genoptog opgaveudvalget arbejdet med En Times Motion Dagligt. Først blev 
den tilrettede proces drøftet. Dernæst gennemgik opgaveudvalget den viden, som er blevet skabt 
indtil nu. Maja Holm fra DGI gav et oplæg om adfærdsdesign og de væsentligste pointer i forhold at 
arbejde med motivationsfaktorer for at skabe bevægelsesvaner. Opgaveudvalget skal bruge 
redskaberne til at formulere anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune fremover kan motivere 
flere til at være fysisk aktive. 

Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 7. september 2020.
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