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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET INDRETNING AF
UNGDOMSBOLIGER I GENTOFTE KOMMUNE
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Ventelisterne til en ungdomsbolig i Gentofte Kommune er mere end tredoblet de seneste år. Kommunalbestyrelsen har
derfor beluttet at opføre 150 nye ungdomsboliger på disse adresser:





50 almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6 (kommunalt areal)
25 almene ungdomsboliger på arealet øst for Charlottenlund Station (ejet DSB)
25 almene ungdomsboliger på Niels Steensensvej (ejet af Topdanmark Ejendomme)
50 almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne (kommunalt areal)

Det forventes, at de første nye ungdomsboliger kan stå klar i foråret 2021.
Det er væsentligt at indretningen af de nye ungdomsboliger opfylder de unges behov, og understøtter at der kan
opbygges gode fællesskaber mellem de unge i de nye boliger.
Med henblik på at inddrage de unges ideer og forslag til hvordan de nye ungdomsboliger kan indrettes, nedsættes et
opgaveudvalg.

2. UDVALGETS OPGAVER
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen vedrørende:
-

Hvad er en god indretning af en ungdomsbolig?
Hvordan man kan indrette fælles arealer (ude og inde), der støtter op om fællesskaber mellem de unge?

Opgaveudvalget har med afsæt i EN UNG POLITIK ansvar for en bred involvering af unge i opgaveudvalgets arbejde samt
at trykprøve og kvalificere deres anbefalinger blandt unge, der allerede bor eller står på venteliste til en ungdomsbolig
i Gentofte Kommune.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om
kommunernes styrelse.
Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:
1 medlem fra Kommunalbestyrelsen
6 borgere fordelt således:
 2 unge fra en videregående uddannelse (en lang, mellemlang eller kort videregående uddannelse)
 2 unge, der bor i eller står på venteliste til en almen ungdomsbolig
 2 unge der går på en ungdomsuddannelse i Gentofte i dag (erhvervsuddannelse, gymnasie, studenterkursus
eller HF), eller har afsluttet uddannelsen i 2018
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Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for opgaveudvalget.
Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Teknik og Miljø.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger.
På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.
Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere unge, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget i
udvalgets opgave (se ovenfor).
DAB og Domea, der er bygherrer på de planlagte almene ungdomsboliger, vil blive inddraget i opgaveudvalgets arbejde.
Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan de unge kan være aktive i at få et fællesskab i gang i
ungdomsboligerne.

5. TIDSPLAN
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes september 2018 og afsluttes november 2018.

6. ØKONOMI
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.

2

