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1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-02999
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:
Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 22-06-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 22-06-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 22. juni 2020
Taget til efterretning.
Bilag
1. Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel - Status juni 2020 (3459918 - EMN-202002999)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-02995
Resumé
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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:
Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 22-06-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 22-06-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 22. juni 2020
Taget til efterretning.
Bilag
1. Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt - Status juni 2020 (3458616 - EMN-2020-02995)

3 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte. Aflevering fra
opgaveudvalg
Offentlig titel
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.
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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.
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:
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’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’.
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
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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:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-06-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.
Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 22-06-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.
Udvalg: Bygnings- og Arkitekturudvalget
Dato: 22-06-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Dato: 22-06-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Dato: 22-06-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 22-06-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 22. juni 2020
Vedtaget.
Bilag
1. Kommissorium FNs verdensmål i Gentofte (3458763 - EMN-2020-03001)

Side 7

