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Side 3

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
 
Sags ID: EMN-2019-04506

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget FN’s 
verdensmål i Gentofte 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 Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og
Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte status september (3105295 - EMN-2019-
04506)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Det Grønne Gentofte
 
Sags ID: EMN-2019-04520

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Det grønne 
Gentofte 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



Side 4

Til Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget Det grønne Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag OU Det grønne Gentofte status september 2019 (3117391 - EMN-2019-04520)

3 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Fremtidens Transport
 
Sags ID: EMN-2019-04656

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget 
Fremtidens Transport 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 Teknik- og Miljøudvalget: 
At orienteringen fra opgaveudvalget Fremtidens Transport tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Fremtidens Transport - Status september 2019 (3115517 - EMN-2019-
04656)
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Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt d. 9. april 2019. Seneste møde blev afholdt 3. september 2019.
Udvalget har holdt 3 møder. 
Udvalget forventer at aflevere til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Er-
hvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2020. 

Udvalgets opgave
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. 

Status
Opgaveudvalget har på de seneste to møder haft fokus på at udarbejde anbefalinger i forhold til hvilke 
verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt i Gentofte. På det seneste møde samlede opgaveudvalget 
sig om fire overordnede verdensmålstematikker, som der arbejdes videre på at justere ift. indhold og 
navngivning:

1) Sammen om verdensmålene i Gentofte
Vi omsætter verdensmålene til bæredygtig politikskabelse og konkrete, lokale initiativer

2) Bæredygtig opvækst og livsførelse
Bæredygtig dannelse i alle livsfaser

3) Bæredygtig by
Sammen skaber vi en sund og bæredygtig by

4) Bæredygtigt forbrug
Vi reducerer vores forbrug af naturressourcer, forebygger affald, køber mindre og mere 
bæredygtigt 

Opgaveudvalget er begyndt drøftelserne af, hvordan vi bedst former en engagerende og motiverende 
fortælling om verdensmålene i Gentofte, og om hvordan vi omsætter de abstrakte, globale mål til 
konkrete, lokale handlemuligheder for borgerne i Gentofte.

Opgaveudvalget afholder d. 20. november 2019 innovationssprinten ”Gentofte sprinter for 
verdensmålene”, hvor verdensmål bliver omsat til konkrete, lokale initiativer i Gentofte. Temaet er 
bæredygtig adfærd og forbrug og alle borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende og foreningsaktive i 
Gentofte er inviteret.

Opgaveudvalgets næste møde finder sted d. 30. oktober 2019.
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Opgaveudvalget Det grønne Gentofte
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde bliver afholdt i oktober 2019
Udvalget har været på en indledende ekskursion.
Udvalget forventer at aflevere anbefalinger til Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget og Økonomiudvalget august 2020.

Udvalgets opgave
Udvalget skal komme med ideer og anbefalinger til, hvordan villaområdernes æstetiske og grønne 
helhed kan bevares og udvikles, således at villakvartererne også i fremtiden kan bidrage til 
bæredygtighed og borgernes livskvalitet. Der vil være særligt fokus på området, hvor villahaven 
møder vejen, herunder bevaringsværdige træer, forhavens indretning, hække og hegn. Desuden 
undersøges hvordan, anbefalingerne kan fremmes i dialog mellem borgerne og kommunen.

Status
Opgaveudvalgets arbejde er ikke begyndt endnu, men som en opvarmning til forløbet var 11
medlemmer af opgaveudvalget d. 19. september på en ekskursion i Gentofte Kommune og Østerbro 
for i fællesskab, at danne sig et indtryk af hvilke udfordringer og behov de ser i relation til emnet.
Undervejs blev deltagerne introduceret til villakvarterernes grønne historiske træk og udvikling, og 
turen bød på bevaringsværdige bymiljøer og villaveje med toneangivende grønne træk. Der var
mulighed for at se eksempler på forhavernes diversitet og variation med eksempler på hegn, garager 
og beplantning i skel. Der blev fortalt om lokalplaners mulighedsrum for regulering af det grønne og 
eksempler på vejens indretning med vejtræer, rabatter og lignende grønne elementer, som blev 
udpeget undervejs. Turen gik også til Sankt Kjelds Plads på Østerbro, hvor deltagerne havde lejlighed 
til at se et eksempel på et projekt, hvor borgere og kommune i fællesskab har skabt grundlag for et 
kvarterløft og klimaprojekt. Pladsen, der er med til at understøtte de lokale beboeres sociale liv, 
fremstår som en grøn bypark på et sted, som ellers har været karakteriseret ved bymæssig bebyggelse 
med meget trafik og ingen natur. Turen gik via Dyssegårdsområdet gennem Vangede til 
Mosegårdskvarteret og Nymosen, hvor deltagerne så og hørte om et af Gentofte Kommunes 
klimaprojekter. Derefter afsluttedes ekskursionen ved rådhuset.

Opgaveudvalgets medlemmer gav udtryk for, at det var en god og informativ tur, og at de glæder sig 
til at komme i gang med arbejdet.

På opgaveudvalgets første egentlige møde d. 2. oktober vil deltagerne få lejlighed til at reflektere over 
oplevelserne på turen, samt at videreformidle gennem billeder og dialog til de der ikke deltog.

  

Fotos: Medlemmer af 

opgaveudvalget Det 

grønne Gentofte på 

indledende ekskursion.

Her besøger deltagerne 

Mosegårdskvarteret.
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Opgaveudvalget Fremtidens Transport
Status september 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt juni 2019.
Udvalget har holdt 2 møder.
Udvalget forventer at aflevere til Teknik- og Miljøudvalget marts/april 2020.

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal jf. kommissoriet levere: 

 en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den 
teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står 
overfor på transportområdet

 pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport

 anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i 
kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandlinger 

Status
Første møde i opgaveudvalget stillede skarpt på udfordringer og behov på transportområdet under 
temaerne; nem og bekvem transport, sund og sikker transport samt klimavenlig transport. Andet 
mødet i august blev afholdt som en fyraftenskonference, som udover selve opgaveudvalget havde 
deltagelse af en række eksterne transportaktører og eksperter, interne medarbejdere, relevante råd 
samt de borgere og virksomhedsrepræsentanter, der ikke blev udpeget som medlemmer af 
opgaveudvalget. Det primære formål med konferencen var at tilvejebringe viden om muligheder og 
tendenser på transportområdet. Følgende hovedpointer blev fremført på konferencen: 

 Trængslen stiger i og omkring København som resultat af en stigende urbanisering og en 
befolkning, der bliver flere, rigere og ældre. 

 Fremtidens transport er delt; parkeringsudfordringerne løses, hvis vi er villige til at dele 
køretøjer frem for at eje dem selv, mens trængslen på vejene kun imødegås, hvis vi også er 
villige til at dele vores køreture.

 Fremtidens transport er elektrisk; en hurtig omstilling til eldreven bilpark er eneste mulighed 
for at nå de internationale klimamål.

 Fremtidens transport er automatiseret; de førerløse biler vil skabe øget sikkerhed men også 
mere trængsel på vejene, medmindre de er delte som for eksempel minibusser. 

 Fremtidens transport er kombineret og en service; når vi sammensætter forskellige 
transportformer (multimodal) og køber turen som en service (Mobility as a Service) lemper det 
trængslen på vejene

 Fremtidens transport er mikromobil; små motoriserede køretøjer skaber mere plads på vejene 

og kan fremme brug af kollektiv transport ved at løse udfordringer med first-mile/last-mile.

Der blev på baggrund heraf drøftet en række muligheder for at understøtte en positiv udvikling på 
transportområdet; udbygning af lade-infrastruktur, elektrificering af kommunens bilpark, øremærket 
parkering til el-/delebiler, øremærket busbaner, intelligent trafikstyring, gratis prøveabonnement til 
kollektive-/deleløsninger, bedre cykelparkering og –stier, roadpricing og parkeringsafgifter, 
samarbejde/partnerskaber med fx lokale virksomheder eller uddannelsessteder, effektive til- og 
fraknudepunkter (transporthubs) samt øget udbud af deleløsninger.   

Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 25. september 2019. Med afsæt i den viden, som 
konferencen tilvejebragte, skal udvalgsmedlemmerne på mødet kvalificere først udkast af 
afdækningen af kortsigtede og langsigtede muligheder på transportområdet. Derudover skal 
medlemmerne prioritere en bruttoliste af mulige innovative og praktisk realiserbare løsninger, som 
kan kvalificeres ydereligere i en række arbejdsgrupper. 
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