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1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen.
Aflevering fra opgaveudvalg
Sags ID: EMN-2019-06433
Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 8, at godkende
kommissoriet for opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen. Opgaveudvalget er nu klar til at
aflevere resultatet af sit arbejde.
Borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for
opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den
27. januar 2020 med henblik på, at Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget indstiller
disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i februar 2020.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 8, at
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen. Kommissoriet er
vedlagt som bilag.
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019, pkt. 21, udpegede Kommunalbestyrelsen
medlemmerne til opgaveudvalget.
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:




udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for Byens Hus
udarbejde principper for daglig drift og brug af Byens Hus, som kan sikre et levende hus
med høj udnyttelse og fælles brug og adgang til alle relevante faciliteter
komme med anbefalinger til en økonomisk model for Byens Hus

Opgaveudvalget har udarbejdet et forslag til organisering og styreform, principper for daglig drift og
brug samt anbefalinger til økonomisk model for ”Byens Hus – vi skaber sammen”, som er vedlagt
som bilag.
Opgaveudvalget har mødtes seks gange – tre af møderne har været afholdt i Byens Hus, tre af
møderne i andre kultur- og borgerhuse. Opgaveudvalgets første møde handlede om at lære Byens
Hus og dets nuværende brug at kende. Det andet møde foregik i kultur- og bevægelseshuset
KU.BE på Frederiksberg.
Mellem andet og tredje møde indhentede opgaveudvalget viden til sit fortsatte arbejde:
 Der blev arbejdet i arbejdsgrupper, som forberedte stormøde og forslag til driftsmodeller.
 Medlemmer af opgaveudvalget besøgte borger- og kulturhuse med forskellige former for
organisering og styreform, nemlig SYMB i Kalundborg, Kulturcenter Mariehøj i Rudersdal
Kommune og Polymeren i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der blev afholdt det første stormøde i Byens Hus, hvor interessenter, herunder
Folkeoplysningsudvalget, Grønt Råd, Handicaprådet, Seniorrådet, eksisterende brugere af Byens
Hus, kommende brugere af Byens Hus, medlemmer af opgaveudvalgene FN’s verdensmål i
Gentofte og Vi Skaber Sammen samt det faste udvalg for fremtidens udskoling, modtog en
målrettet invitation til at give inputs til opgaveudvalgets opgaveløsning. I alt deltog cirka 80
personer. Jane Sandberg, direktør for Enigma – Museum for post, tele & kommunikation og
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forfatter til bogen ”Come Together”, indledte med et oplæg om vigtigheden af fællesskabet og
frivilligheden som drivkraft.
Det tredje møde foregik i Byens Hus i Roskilde efter en kort rundvisning i kulturhuset INSP! Ved
mødet samlede opgaveudvalget op på de mange inputs, hvorefter arbejdsgruppen for
driftsmodeller udarbejdede tre scenarier til videre drøftelse på fjerde møde, nemlig et scenarie for
en rent kommunal styreform, et scenarie for en rent foreningsdrevet styreform og et
foreningsdrevet og kommunalt scenarie.
På fjerde møde, der foregik på Gladsaxe Kulturhus Telefonfabrikken, arbejdede opgaveudvalget
videre med fordele og ulemper og placering af opgaver i de tre scenarier.
Ved det andet åbne stormøde, der havde samme målgruppe og samme antal deltagere som det
første, blev scenarierne udfordret og kvalificeret yderligere. Til mødet var der stor interesse for en
styreform med kommunen som væsentlig aktør – men stadigvæk med borgeren/brugeren som en
nøgleperson. På mødet deltog lederen af KU.BE, lederen af Kulturcenter Mariehøj og lederen af
Telefonfabrikken for at komme med inputs til drøftelserne.
På sit femte møde valgte opgaveudvalget at arbejde videre med det foreningsdrevne og
kommunale scenarie samt med en økonomisk model og principper for daglig drift og brug og
indstille dette til Kommunalbestyrelsen. Anbefalingen blev godkendt af opgaveudvalget på sjette
møde.
De aktører, der allerede er flyttet ind i huset, er blevet inddraget løbende gennem de åbne
stormøder, ligesom opgaveudvalgets arbejde to gange har været på dagsordenen på de faste
husmøder for disse brugere.
Forud for sidste møde har udkastet med forslag til organisering og styreform, principper for daglig
drift og brug samt anbefalinger til økonomisk model for Byens Hus været tilsendt Grønt Råd, og det
er blevet fremlagt for Seniorrådet og Handicaprådet. Grønt Råd er blevet givet muligheden for at
give sit indspil, men har ikke givet en tilbagemelding på udkastet. Seniorrådet tilsluttede sig
anbefalingerne og ville tage Byens Hus op på næste møde og her drøfte, om rådet ser sig selv
have en rolle i den i anbefalingen beskrevne foreningsdannelse i implementeringsfasen.
Handicaprådet havde en særlig opmærksomhed på inklusion af udsatte unge/unge med særlige
behov, som ikke af sig selv opsøger huset. De havde også en opmærksomhed på, at man i
implementeringen skal sikre, at Byens Hus ikke bliver brugt som et værested. Handicaprådet
ønsker at følge implementeringsarbejdet, særligt i forhold til Ungemiljøet, og opfordrer til, at der i
organiseringen omkring Byens Hus arbejdes opsøgende i forhold til udsatte unge brugergrupper.
Herudover pointerede Handicaprådet, at eftersom der er tale om en ny form for organisering i
Gentofte Kommune, vil det være hensigtsmæssigt, at der er mulighed for at justere organiseringen,
hvis ikke denne fungerer efter hensigten.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At forslaget til organisering og styreform, principper for daglig drift og brug samt anbefalinger til
økonomisk model for ”Byens Hus – vi skaber sammen” vedtages.

Tidligere beslutninger:
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Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 27-01-2020
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Vedtaget.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg for BYENS HUS - vi skaber sammen (3287674 - EMN2019-06433)
2. Byens Hus - vi skaber sammen (3287636 - EMN-2019-06433)
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