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Side 3

1 (Åben) Proces og rammesætning
 
Sags ID: EMN-2015-18038

Resumé
På andet møde i Opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte rammesættes opgaven yderligere, og der 
aftales en proces og tidsplan for opgaveudvalgets arbejde.

Derudover skal opgaveudvalget tilrettelægge indholdet af arbejdet mellem andet og tredje møde i 
opgaveudvalget.

Baggrund
De nye medlemmer bydes velkommen til opgaveudvalget.

Udvalget præsenteres for baggrund og rammesætning for opgaveudvalgets fremadrettede arbejde, 
inklusiv opgaveudvalgets mandat og muligheder.

På mødet fremlægges et forslag til en procesplan med mulige temaer samt milepæle, som 
udvalget skal tage stilling til.

Der vil være et oplæg fra en ekstern kommunikationsekspert Flemming Møldrup, om samskabelse 
mellem kommune og omverdenen samt formidling af den gode historie.

Gentofte kommunes hidtidige indsatser på bæredygtighedsområdet præsenteres kort som 
indledning til den efterfølgende workshop. På workshoppen vil medlemmerne skulle drøfte de 
overordnede temaer: byens rum og infrastruktur, naturværdier og klima, bæredygtig by og 
ressourcer samt kommunikation og inddragelse i mindre grupper med bistand fra forvaltningens 
fagpersoner. 

Der udsendes et kort resumé over hidtidige indsatser i kommunen som bilag med henvisninger til 
cases, planer/strategier og øvrigt materiale, der kan forberede udvalgsmedlemmerne til 
workshoppen. Det er målet, at udvalget skal udarbejde problemformuleringer indenfor de nævnte 
temaer, som kan viderebehandles i den kommende arbejdsproces.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte:

At udvalget drøfter og tager stilling til tidsplan og arbejdsform for opgaveudvalgets videre arbejde, 
herunder indholdet af arbejdet mellem andet og tredje møde i opgaveudvalget.

At orienteringen om Gentofte kommunes hidtidige bæredygtighedsindsatser tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Præsentation af bæredygtighedsindsatser i Gentofte kommune (1131230 - EMN-2015-
18038)
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2 (Åben) Eventuelt 
 
Sags ID: EMN-2016-01855
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.

Bilag
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