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Kommissorium for opgaveudvalg (§ 17, stk. 4) Vores Mørkhøj 2025
Baggrund
Gladsaxe Kommune har gennem de seneste år haft stort fokus på Mørkhøj, da bydelen har
gennemgået store forandringer. Området omkring Gyngemosen er blevet udbygget med boliger og idrætsfaciliteter, og Gladsaxe Kommune har købt Blågård seminarium, hvor Enghavegård Skole udvides og et stort børnehus etableres. Mørkhøj Bygade er under udvikling, og der
planlægges et nyt byrum med legeplads ved Mørkhøj Skole og Mørkhøj Bibliotek. Der er generelt sket en stor tilflytning til området.
Gladsaxe Kommune har udarbejdet Mørkhøj-analysen i 2017 og Gyngemosepark-analysen i
2019, der bl.a. påviser, at borgergennemstrømningen og de mange forskellige boligtyper skaber stor diversitet og et mangfoldigt lokalsamfund, hvor der er potentiale i at arbejde med
sammenhænge mellem borgerne og områderne. Bydelen opleves fysisk og mentalt som ”delt”
af Mørkhøjvej og de omkringliggende indfaldsveje, og livet leves på hver sin side af vejen.
Der er i dele af Mørkhøj en tendens imod social ubalance, og der er igangsat mange kommunale og civile initiativer for at modvirke dette som f.eks. nedsættelsen af en styregruppe for social
balance i Mørkhøj, bystrategisk udvikling på Ilbjerg Allé, fællesspisning på Seniorcenter Rosenlund, Mørkhøj Byfest og mange flere. Der er ansat en social innovator, der skal understøtte arbejdet med at udvikle fællesskabende aktiviteter for bydelens borgere og samarbejder mellem
områdets aktører. Og endelig er der forslag om at dele af Blågård kan benyttes til nye kulturog fritidstilbud for bydelens borgere for at skabe bedre sammenhæng og flere aktiviteter i bydelen. Med udgangspunkt i Gladsaxestrategien ønsker Gladsaxe Kommune sammen med borgerne og lokalområdet at sætte fokus på et bæredygtigt og aktivt lokalmiljø, for at skabe det
gode liv for alle borgere i Mørkhøj.
Formål og opgaver
Gladsaxe Kommune vil sammen med borgerne i lokalområdet gå i dialog om, hvordan vi sammen udvikler bydelen og skaber en fælles fortælling og vision om, hvordan Mørkhøj skal være
at bo og leve i.
Byrådet ønsker at undersøge, hvordan de eksisterende faciliteter og aktiviteter udvikles, så de i
endnu højere grad bidrager til at sy byen sammen både fysisk og mentalt. Derfor nedsættes et
opgaveudvalg, der både skal bidrage til konkrete projekter og initiativer, og arbejde med hvordan man kan skabe sammenhænge mellem områdets aktører, faciliteter og allerede igangværende projekter.
Opgaveudvalget nedsættes med det formål at:



Styrke sammenhængskraften i Mørkhøj
Understøtte konkrete projekter i bydelen





Understøtte borgernes engagement og initiativer i Mørkhøj
Identificere styrker og muligheder i Mørkhøj
Udvikle en fælles fortælling/vision for Mørkhøj 2025

Opgaveudvalgets tilgang er at:





Undersøge og belyse sammenhænge og muligheder i Mørkhøj
Gå i dialog med borgere og aktører i området om udviklingen af Mørkhøj
Igangsætte konkrete initiativer i samarbejde med styregruppen for social balance, den
sociale innovator, borgere og andre aktører i bydelen
Inspirere lokale aktører til at igangsætte initiativer og samarbejde på tværs

Opgaveudvalget skal tage et helhedsorienteret blik på Mørkhøj for at identificere styrker og
muligheder gennem temaer, hvor der lægges forskellige perspektiver på bydelen. Opgaveudvalget vælger selv relevante temaer. Med afsæt i temaerne kan opgaveudvalget tage initiativ
til at igangsætte konkrete initiativer i samarbejde med relevante aktører i området, og/eller de
kan arbejde med anbefalinger til udvikling på længere sigt.
Arbejdet i opgaveudvalget understøttes af styregruppen for social balance i Mørkhøj, den sociale innovator og af forvaltningen.
Arbejdet afsluttes i en fortælling/vision for Mørkhøj, som sætter ord på områdets identitet og
danner en fælles ramme om initiativer og udvikling i området i de kommende år.
Konkrete opgaver
Opgaveudvalget involveres i arbejdet med to konkrete projekter. Der kan i udvalgsperioden
komme flere projekter til, hvis det er relevant. Udvalget skal desuden udvikle en fælles fortælling/vision for ”vores Mørkhøj 2025” med anbefalinger til handlinger, der understøtter fortællingen/visionen.


Projekt: Byrummet og profillegepladsen ved Ilbjerg Allé
o Hvordan udvikler vi byrummet ved Ilbjerg Allé, så der skabes liv og aktiviteter?



Projekt: Kultur og musikmiljø på Blågård
o Hvordan skaber vi et kultur- og musikmiljø på Blågård?
o Hvordan kan vi opstarte og understøtte et netværk af frivillige?



Udvikle fælles fortælling/vision for ”Vores Mørkhøj 2025”
o Hvad er vores fælles fortælling om Mørkhøj? En fortælling, der handler om alt
det vi har og er i fuld gang med at skabe.

Mulige temaer for udvalgets arbejde
Derudover vælger Opgaveudvalget selv, hvilke temaer, de vil arbejde med. Nedenstående er
forslag, som opgaveudvalget kan lade sig inspirere af. Temaerne er oplistet i vilkårlig rækkefølge.



Sammenhæng i Mørkhøj
o Hvordan kan vi binde bydelen bedre sammen både fysisk og mentalt?
Fællesskaber for alle
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o Hvordan skaber vi mødesteder i bydelen i samarbejde med andre?
o Hvordan kan vi understøtte fællesskaber for alle?
Udvikling og sammenhæng med detailhandel og servicefunktioner
o Hvordan kan vi skabe en mere levende bydel?
Idræt- og bevægelse i Mørkhøj
o Hvordan kan vi udvide mulighederne for at leve et sundt og aktivt liv i Mørkhøj?

Opgaveudvalgets produkter
Byrummet og profillegepladsen ved Ilbjerg Allé
Gladsaxe Kommune har igangsat et projekt med pladsdannelse og profillegeplads, der forventes færdigt i sommeren 2021. Opgaveudvalget giver konkrete input til, hvilke aktører og interessenter, der kan medvirke til at udvikle byrummet og en profillegeplads ved Ilbjerg Allé, samt
hvordan disse involveres bedst muligt. Udvalget tager del i den involverende proces og bidrager efterfølgende med anbefalinger til, hvordan legepladsen og byrummet skal udformes.
Opgaven skal løses i foråret 2020.
Kultur- og musikmiljø på Blågård
Gladsaxe Kommune har købt Blågård seminarium. Festsalen og de omkringliggende lokaler giver gode muligheder for at udvikle kultur- og musikmiljøet i Mørkhøj. Opgaveudvalget giver
konkrete bud på mulige aktiviteter og identificerer borgere og andre aktører, der har interesse
i at etablere et aktivt kultur- og musikmiljø på Blågård.
Opgaveudvalget inviterer kommunens centrale aktører indenfor kultur og musik med til at generere idéer og drøfte mulighederne på Blågård. Derudover søges der etableret en gruppe af
frivillige, der har lyst til at deltage i opbygningen af kultur- og musikmiljøet i samarbejde med
kommunen og andre interesserede.
Konkrete initiativer, aktiviteter og projekter
Med afsæt i de valgte temaer gennemfører opgaveudvalget i samarbejde med andre aktører
konkrete tiltag, aktiviteter og projekter, som understøtter udvalgets formål.
Fælles fortælling/vision 2025
Slutproduktet for opgaveudvalget er at samle og sammenskrive det materiale og de erfaringer,
der løbende er produceret gennem opgaveløsningen og temadrøftelserne i en fælles fortælling/vision for Mørkhøj 2025. Materialet indeholder anbefalinger til, hvordan visionen kan realiseres gennem lokale initiativer, samskabelse og udvikling af partnerskaber. Produktet må gerne illustreres grafisk, men de endelige rammer for produktet og hvordan delopgaverne og de
øvrige temaer indgår defineres af opgaveudvalget. Der inviteres til et borgermøde, hvor materialet præsenteres.
Afgrænsning af opgavefelt
Opgaveudvalget skal ikke beskæftige sig med kommunal drift og anlæg af skoler, institutioner
og lignende.
Opgaveudvalgets sammensætning
Udvalget består af i alt 11 medlemmer, heraf tre byrådspolitikere og otte borgere (kompetencepersoner).
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Udvalget skal involvere relevante aktører snarere end at være repræsentativt sammensat og
skal besættes stærkest muligt.
Udvalgsmedlemmerne udpeges af Byrådet baseret på deres individuelle kompetencer.
Kompetencepersonerne udvælges efter følgende kriterier.
Kompetencepersoner





Borgere, der har kendskab til livet i Mørkhøj, som småbørnsfamilier, familier med skolebørn, unge og ældre/gamle borgere
Borgere, som har tilknytning til kultur-, fritids- og foreningslivet i Mørkhøj, lokale
ildsjæle
Medlemmer fra forskellige geografiske områder af Mørkhøj
Så vidt muligt udpeges en deltager, der har tilknytning til det lokale handels- eller erhvervsliv

Opgaveudvalget vil blive besat, så det samlet dækker de ovennævnte kompetencer.
Ressourcepersoner, der står til rådighed på udvalgets møder:



En repræsentant fra Styregruppen for social balance i Mørkhøj
Lederen af Social balance og/eller den sociale innovator i Mørkhøj

Sekretariatsbistand
Børne- og Kulturforvaltningen varetager sekretariatsbetjeningen af opgaveudvalget, herunder
stiller en administrativ chef/tovholder og en sekretær til rådighed ved udvalgets møder. Herudover vil fagpersoner fra forvaltningerne deltage i sekretariatsbetjeningen afhængig af mødets
tema.
Funktionsperiode
Opgaveudvalget er midlertidigt og nedsættes fra 01.02.2020. Opgaveudvalget skal aflevere et
produkt/redegørelse/anbefaling til Økonomiudvalget. Opgaveudvalgets arbejde skal være afsluttet senest ultimo 2021.
Forholdet til Økonomiudvalget
Opgaveudvalget er nedsat under og refererer til Økonomiudvalget. Opgaveudvalget er rådgivende og har ikke nogen formel beslutningskompetence efter styrelsesloven. Opgaveudvalget
giver løbende tilbagemelding til Økonomiudvalget. Opgaveudvalgets formand eller forvaltningen orienterer kort om status for arbejdet og eventuelle udfordringer. Opgaveudvalget har
desuden mulighed for tilsvarende at stille Økonomiudvalget spørgsmål af generel betydning
for dets arbejde. Dette kan ske skriftligt eller gennem formanden. Opgaveudvalgets slutprodukt afleveres til Økonomiudvalget.
Inddragelse af andre politiske udvalg
Opgaveudvalget kan gå i dialog med relevante fagudvalg i forhold til konkrete indsatser/projekter. Dette aftales og koordineres gennem opgaveudvalgets sekretær.
Økonomi
Udgifter til at facilitere udvalget og til at afholde konkrete arrangementer/aktiviteter m.m. afholdes af det politiske område under Byrådssekretariatet.
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Mødestruktur for opgaveudvalget
I februar måned 2020 mødes medlemmerne til et første møde, hvor der fremlægges en mødeplan for opgaveudvalgets arbejde. Der orienteres også om rammerne for opgaveudvalgets arbejde, samt den rolle medlemmerne af opgaveudvalget har i den sammenhæng. Tidspunkt og
sted for afholdelse af møderne aftales i udvalget. Mødefrekvensen kan justeres løbende efter
behov. Møderne afholdes på forskellige lokationer i Mørkhøj.
Møderne vil veksle mellem idéudviklingsmøder, inspirationsmøder og møder, hvor udvalget
skal forholde sig til konkrete oplæg fra forvaltningen eller fagudvalg, samt møder eller arrangementer/ekskursioner, hvor udvalget inddrager interessenter i drøftelsen af idéer. Der arbejdes
mere dybdegående med hvert tema/projekt og disse kører over flere møder, ligesom opgaveudvalget kan arbejde med flere temaer og projekter samtidig.
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