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1 (Åben) Dagsorden til 1. møde i Opgaveudvalg FN's verdensmål i Gentofte den 9. april 2019

Sags ID: EMN-2019-01779

Resumé
På kommunalbestyrelsens møde d. 28. januar 2019 blev opgaveudvalget FN’s verdensmål i
Gentofte nedsat og opgaveudvalget holder nu sit første møde.
På første møde skal opgaveudvalget præsenteres for hinanden, opnå fælles afsæt for at løse
opgaveudvalgets opgaver, orienteres om mødeplan, beslutte procesplan for det kommende
arbejde i opgaveudvalget samt starte op på opgaven.

Baggrund
Formålet med opgaveudvalget er at skabe større kendskab, engagement og handling i
forhold til FN’s verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere
bæredygtig udvikling.
Målet for opgaveudvalget er 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.
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.
Medlemmerne af udvalget mødes i udvalgsværelse G på rådhuset. Her hører udvalget om
baggrund og formål for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte, bliver orienteret om
mødeplan, opgave og forslag til procesplan. Opgaveudvalget får lejlighed til at præsentere sig for
hinanden og bliver præsenteret for en indledende kortlægning af, hvor og hvordan Gentofte
Kommune i dag arbejder med verdensmålene. Der vil desuden blive taget hul på opgaveløsningen
med en cafédialog om opgaveudvalgets tre overordnede opgaver.
Dagsordenen for mødet vil derfor bestå af følgende elementer:









Velkomst
Program og formål med mødet
Præsentation af medlemmer
Præsentation af opgaveudvalgets opgaver
Præsentation af den indledende kortlægning af verdensmålsaktiviteter i Gentofte Kommune
Cafédialog
Proces og mødeplan
Tak for i dag

Der lægges op til at opgaveudvalget afholder møder på følgende datoer:
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Tirsdag d. 18. juni kl. 19-22
Tirsdag d. 3. september kl. 17-19.30
Onsdag d. 30. oktober kl. 17-19.30
Tirsdag d. 17. december kl. 17-19.30
Tirsdag d. 4. februar kl. 17-19.30
Torsdag d. 16. april kl. 17-19.30, Udvalgsværelse G på Gentofte Rådhus

Kommissorium for opgaveudvalget og baggrundsnotatet 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling
er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller
Til opgaveudvalget FN’ verdensmål i Gentofte:

1. At orienteringen om udvalgets opgaver og mødeplan tages til efterretning
2. At opgaveudvalgets procesplan godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium FNs verdensmål i Gentofte (2827416 - EMN-2019-01779)
2. 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling baggrundsnotat Sustania (2910491 - EMN-201901779)
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