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Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05566 

 

Resumé 

Formålet med det femte møde er at drøfte input fra fire arbejdsgrupper, opgaveudvalget har nedsat 
og på den baggrund beslutte, hvad der skal indgå i opgaveudvalgets anbefaling til 
Kommunalbestyrelsen. 

 
Baggrund 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 blev opgaveudvalget Vi Skaber 
Sammen nedsat. Opgaveudvalg skal anbefale nye veje og metoder til at styrke borgerinitierede – 
og borgerdrevne tiltag i Gentofte Kommune med afsæt i den eksisterende politiske arbejdsform, 
herunder at undersøge fordele og ulemper ved digitale værktøjer. Desuden skal opgaveudvalget 
udarbejde forslag til principper for at skabe sammen.  
 
Opgaveudvalget har på møde tre og fire beskæftiget sig med mulighederne i digitale værktøjer. På 
dagens møde vil udvalget blive præsenteret for et digitalt værktøj, der kan understøtte dialogen 
mellem borgere og kommune. Oplægget skal bruges til at drøfte, hvad der skal indgå i 
anbefalingerne fra udvalget til Kommunalbestyrelsen.  
 
På fjerde møde i opgaveudvalget blev etableret to arbejdsgrupper, som dels har arbejdet med at 
kvalificere kommunens møde med borgere, der har en god idé og dels har arbejdet med at 
beskrive nye dialogformer mellem borgere og politikere. Arbejdsgrupperne præsenterer på femte 
møde deres input, hvorefter udvalget skal drøfte, hvad der skal indgå i anbefalingen til 
Kommunalbestyrelsen.  
 
Udvalget har på de første tre møder undersøgt, hvad der være tilstede for, at borgere og kommune 
kan skabe sammen. Første udkast til principper blev drøftet på udvalgets fjerde møde. Den 
arbejdsgruppe, som opgaveudvalget nedsatte, præsenterer på femte møde et revideret udkast, 
som udvalget skal godkende. Principperne er vedlagt som bilag.  
 
Opgaveudvalget nedsatte på første møde en arbejdsgruppe om samspillet mellem kommunens fire 
råd og Kommunalbestyrelsen. Arbejdsgruppen har holdt en workshop for kommunens fire råd 
(Handicapråd, Integrationsråd, Grønt Råd og Seniorråd) og vil på den baggrund præsentere et 
forslag. Opgaveudvalg skal drøfte, hvad der skal indgå i anbefalingen til Kommunalbestyrelsen.  
Afslutningsvis skal udvalget samle op på, hvilke opgaver i kommissoriet, opgaveudvalget mangler 
at besvare. Herunder drøfte, hvordan anbefalingerne til Kommunalbestyrelsen skal formidles. 
 
Dagsordenen for mødet vil således bestå af følgende:  
 

 Velkomst, program og formål med mødet 

 Eksternt oplæg om et konkret digitalt system 

 Input fra arbejdsgruppe 3: Kommunens møde med borgere, som har en idé 

 Input fra arbejdsgruppe 4: Nye dialogformer mellem borgere og politikere 

 Gruppearbejde  

 Forslag fra arbejdsgruppe 2: Principper for ”Vi Skaber Sammen”.  

 Forslag fra arbejdsgruppe 1: Samspillet mellem råd og Kommunalbestyrelse.  

 Hvad står vi med inden sidste møde i opgaveudvalget og hvad mangler  

 Tak for i dag og på gensyn mandag den 21. oktober 2019.   
 



 

Side 4 

Opgaveudvalget mødes i lokale A og B på Gentofte Rådhus kl. 18.30-21.00. Der vil til mødet være 
en let forplejning.  
 

Indstilling 

Det indstilles 
 
Til opgaveudvalget Vi Skaber Sammen:  
 

 At opgaveudvalget drøfter input fra arbejdsgrupperne og beslutter, hvad der skal indgå i 
anbefalingen til Kommunalbestyrelsen.  

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Opgaveudvalget drøftede arbejdsgruppernes input til kommunens møde med borgere, der har en 
god ide og nye dialogformer samt oplægget om en digital plaform til borgerdialog. På baggrund af 
drøftelserne besluttede udvalget, at administrationen skal udarbejde et forslag til anbefalinger, som 
skal behandles på næste møde d. 21. oktober.  

 
Opgaveudvalget blev præsenteret for andet udkast til principper for at skabe sammen. Der kom 
forslag til både sproglige og indholdsmæssige ændringer samt ønsker til illustration/layout. Det 
blev besluttet, at administrationen indarbejder disse i et nyt udkast til principper, som udvalget 
behandler på næste møde d. 21. oktober. 
 
Afslutningsvis blev opgaveudvalget præsenteret for arbejdsgruppens forslag til at styrke 
sammenspillet mellem kommunens fire råd og Kommunalbestyrelsen. Forslagene affødte en 
drøftelse af værdien af de enkelte forslag, som ledte frem til en beslutning om, at administrationen 
bearbejder forslaget yderligere, og at udvalget drøfter dem igen på sit næste møde d. 21. oktober.  
 
Næste møde d. 21. oktober er oprindelig planlagt som det sidste møde i opgaveudvalget. Det blev 
besluttet, at opgaveudvalget afholder et ekstra møde i november, hvis der viser sig behov for det. 
Mødet indkaldes med det samme.  
 

 
Bilag 

1. Principper for at skabe sammen revideret udkast 020919 (3093531 - EMN-2018-05566) 
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