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 GENTOFTE KOMMUNE 

 

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET 

”BYENS HUS - Vi skaber sammen” 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Kommunalbestyrelsen traf den 18. juni 2018 beslutning om at udvikle ejendommen Hellerupvej 22-26 til et nutidigt og 

moderne sted – kaldet BYENS HUS. Med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at 

der oprettes et opgaveudvalg til at løfte opgaven med at udvikle et forslag til en fremtidig organisering af og rammer 

for BYENS HUS. Visionen for BYENS HUS er at gentænke ’byens samlingssted’, så der er plads til mange brugergrupper 

og højt til loftet.  

Ejendommen på Hellerupvej, som tidligere har rummet Copenhagen International School, blev overtaget af Gentofte 

Kommune den 1. februar 2017. Siden overtagelsen af skolen har der været en række aktivitet - er på adressen. Det er 

besluttet, at der også fremover skal være reserveret plads til midlertidig boligplacering af flygtninge, Frivilligcenter & 

Selvhjælp Gentofte, ’Unges Frie Tid’ og ’Fremtidens Udskoling’ på matriklen.  Der er derudover diverse aktiviteter så 

som fællesspisninger, kunst og kultur, workshops, rådgivning, idræts-, undervisnings- og mødeaktiviteter m.v.   

Kommunalbestyrelsen har defineret følgende visioner for BYENS HUS:  

• BYENS HUS skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker om fælles interesser 

på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion.  

• BYENS HUS skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling er i fokus til gavn for 

kommunens borgere i alle aldersgrupper. 

• I BYENS HUS tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af traditionelle skel 

mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune. 

Opgaveudvalget BYENS HUS skal udfolde disse visioner for ejendommen på Hellerupvej ved at komme med konkrete 

forslag til, hvordan vi skaber en organisering, der sikrer en høj udnyttelse af faciliteterne på Hellerupvej og skaber 

synergi og sameksistens mellem husets brede gruppe af brugere, bestående af borgere, foreninger, frivillige samt 

private og kommunale aktører. Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes en økonomisk 

model for BYENS HUS, der sikrer, at vi har et hus fuld af liv, hvor der samtidig er kræfter til at understøtte en fortsat 

udvikling af stedet.  

I opgaveudvalgets arbejde inddrages tanker og ideer, der er udviklet i samarbejde med borgere i opgaveudvalgene  

Kulturpolitik og En ny udskoling – MIT Campus Gentofte samt i kommunalbestyrelsens beslutning om udvikling af ’Unges 

Frie Tid’.  

På ovenstående baggrund ønsker kommunalbestyrelsen at nedsætte opgaveudvalget ”BYENS HUS – vi skaber sammen”.  

2. UDVALGETS OPGAVER  

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan man skaber en organisering, der sikrer en høj udnyttelse af 

faciliteterne på Hellerupvej, hvor forskellige brugergrupper kan sameksistere og mødes på nye måder. Herunder 

hvordan man skaber de bedst mulige rammer for en klar og effektiv ansvarsfordeling mellem husets forskellige brugere. 
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Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i ovenstående: 

• 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  

I opgaveudvalgets arbejde inddrages og udfoldes relevante tanker og forslag, der er udviklet i opgaveudvalgene 

Kulturpolitik og En ny udskoling – MIT Campus Gentofte samt i Kommunalbestyrelsens beslutning om udvikling af ’Unges 

Frie Tid’. På samme måde sørges der for en kontinuerlig koordinering og sparring med opgaveudvalget Vi skaber 

sammen og de kommende opgaveudvalg Det internationale i Gentofte og ’FN’s verdensmål i Gentofte.  

Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i en innovativ tilgang, hvor digitale løsninger indtænkes fra en start. 

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget i henhold 

til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 

10 medlemmer fordelt således: 

• To borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter  i et foreningsbaseret tilbud, fx en folkeoplysende 
forening  

• Tre borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter, som dyrkes i et ikke-formaliseret fællesskab/gruppe 
eller i individuelt regi. Borgerne skal have erfaringer og interesser indenfor eksempelvis fællesspisninger, 
kunst og kultur, workshops eller idræts- og undervisningsaktiviteter 

• To borgere, der har erfaring med at udvikle og drive kulturinstitutioner, medborgerhuse, kirker eller lignende 

• To borgere under 25 år, der har erfaring med aktiviteter for, med eller af unge 

• En borger, der er medlem af en skolebestyrelse på en folkeskole i Gentofte Kommune og er, eller har været, 
forælder til et barn i udskolingen i Gentofte Kommune  

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. 

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM 

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg, herunder særligt opgaveudvalgene Vi skaber sammen, Fremtidens udskoling, Kulturpolitik og de stående 

udvalgs arbejder. 

Opgaveudvalget skal tage afsæt i og inddrage erfaringer med at udvikle, organisere og drive moderne medborgerhuse, 

som benyttes af mange brugergrupper, og arbejde med modeller for sameksistens både i og udenfor Gentofte 

Kommune. Udvalget skal arbejde med ideer og modeller, for hvordan foreninger, borgere, virksomheder, kommunale 

aktører og andre kan sameksistere i fremtidens BYENS HUS, som kan danne udgangspunkt for, at opgaveudvalget kan 

komme med sine anbefalinger til principper for brug af BYENS HUS.  
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Opgaveudvalget skal tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, foreninger, videnspersoner, kommunale aktører 

mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i opgaven. Herunder skal opgaveudvalget tage højde for de aktører, aftaler og 

aktiviteter, som allerede er knyttet til lokalerne på Hellerupvej 22-26. Opgaveudvalget skal desuden søge rådgivning hos 

og inddrage eksterne samarbejdspartnere, hvor det kan bidrage til opgaveløsningen. Ligeledes skal udvalget have et 

internationalt perspektiv og indhente indspil fra opgaveudvalget Det internationale i Gentofte samt inddrage 

udenlandske borgere i sit arbejde. Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune 

aktivt kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.  

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt 

hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.   

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

5. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes andet kvartal 2019 og afsluttes i fjerde kvartal 2019.  

6. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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