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1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Læringer fra 
Coronatiden  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-06181 

 

Resumé 
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden forelægges 
Økonomiudvalget.  
Kommissoriet behandles i Økonomiudvalget på et fællesmøde den 30. november 2020 og derefter 
på Kommunalbestyrelsens møde i december 2020. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. oktober 2020, dagsordenens punkt 10, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden.  
 
Morten Løkkegaard og Michael Fenger blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Morten Løkkegaard og Michael Fenger har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.  
 
I Gentofte Kommune, ligesom i resten af Danmark, lever vi med Corona som en del af en ny 
hverdag. Samarbejdsformer og relationer - borgere og kommune imellem og borger til borger - er 
blevet ændret og Corona har tvunget os til at forholde os til hinanden på en ny måde, fordi vi ikke 
har kunnet mødes på den måde, som vi plejer. 
 
Gentofte Kommune ønsker med særligt fokus på borgernes perspektiver at lære af Coronatidens 
andre og nye løsninger, så vi kan fastholde og udvikle løsninger, når pandemien ikke længere 
sætter begrænsninger. Opgaveudvalget udarbejder anbefalinger til, hvordan erfaringerne kan 
bruges til at gøre Gentofte til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde.    
 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere. 
 
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. 
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt første kvartal 2021 og afsluttet fjerde kvartal 2021. 
 

Indstilling 
Morten Løkkegaard, Michael Fenger og Tværgående Funktioner indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til kommissorium vedtages.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kommissorium - opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden (3689687 - EMN-2020-06181) 

2. Notat om identifikation af interesserede borgere (3689688 - EMN-2020-06181) 
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