
GENTOFTE KOMMUNE

Referat af 
møde i

Opgaveudvalget Bæredygtigt 
Gentofte 

Mødetidspunkt 19-04-2016 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse A+B

Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 20.00

Tilstede:             Lisbeth Winther, Karen Riis Kjølbye, Marianne 
                            Zangenberg, Louise Feilberg Levy, Marie-Louise Andreassen, 
                            Mikael Langrand Sørensen, Klaus Waage, Ulla Skou, Thomas 
                            Kveiborg, Rie Rohde, Frederik Bo Meldgaard, Jonas Engberg,      
                            Hans Jürgen Stehr, Gustav Røygaard, Mette Brix-Riisager

Fraværende:      Nathalie Berg Heinild



Side 2

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte

19-04-2016 17:00

1 (Åben) Proces og rammesætning ........................................................................................3

2 (Åben) Eventuelt..............................................................................................................4



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:
.

Beslutninger:
Mødet indledtes med formandens velkomst til de nye medlemmer i opgaveudvalget, og en 
indflyvning til opgaveudvalgets rolle blev gentaget for også at nye medlemmer orienteredes. 
Derefter blev der forelagt et forslag til en tids- og procesplan for udvalgets arbejde frem til det 
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tredje møde i september 2016. Forvaltningen foreslog at der afholdtes fire temamøder på 
baggrund af kommissoriets temaer og opgaveudvalgets input fra første møde; 

 Byens rum og Infrastruktur – byggeri, transport, mobilitet, byrum, veje mv.
 Naturværdier og Klima – naturoplevelser, rekreation og bevægelse, klimatilpasning, grønne 

og blå ressourcer mv.
 Bæredygtig by og Ressourcer – miljø, affald, genanvendelse, cirkulær økonomi, energi mv.
 Kommunikation og Inddragelse – omverdensinddragelse, borgerinitiativer, samskabelse, 

formidling, events mv.

Det blev foreslået, at temamøderne afholdes som workshops af fire timers varighed en hverdag i 
tidsrummet ml. kl. 16-22.

Det blev bemærket, at overskriften på temaet ”Naturværdier og Klima” bør ændres til 
”Naturværdier og Klimatilpasning” da det i højere grad er tilpasningsindsatsen og ikke 
forebyggelsesindsatsen mht. klima, der er indeholdt i dette tema. 

Dernæst blev der afholdt et oplæg af kommunikationsekspert Flemming Møldrup, der talte om 
samskabelse i kommunen. Han anbefalede, at der italesættes et overordnet formål (shared 
purpose) for bæredygtighedsstrategien for at engagere særligt den unge generation, og at 
strategien bør komme helt tæt på modtageren for at skabe deltagelse og ejerskab.
 
Efter en kort pause fortsatte mødet med en workshop med fokus på de eksisterende 
bæredygtighedsindsatser i Gentofte kommune. Indsatserne blev præsenteret kort af udvalgte 
fagpersoner fra forvaltningen, der repræsenterede de foreslåede fire temaområder. Efterfølgende 
fik medlemmerne mulighed for at besøge de fire stande og indhente mere viden om de 
igangværende indsatser i kommunen. 

I workshoppens anden del blev der lagt vægt på, at medlemmerne fik mulighed for at give input til 
planlægningen af de fremtidige temamøder med udgangspunkt i tre nøgleord, Mål – Indsats – 
Deltagelse.

Mødet afrundedes med en fælles opsamling, hvor de fire grupper delte de tre vigtigste pointer fra 
borddrøftelserne, og medlemmerne tilmeldte sig efter interesse til de fire workshops som foreslået i 
forslag til procesplan. Input til planlægningen af temamøderne vil blive samlet, og det blev aftalt, at 
forvaltningen sender udkast til mødeprogram ud til kommentering.  

Bilag
1. Præsentation af bæredygtighedsindsatser i Gentofte kommune (1131230 - EMN-2015-
18038)

2 (Åben) Eventuelt 
 
Sags ID: EMN-2016-01855
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Intet.

Bilag
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