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Side 3 

1 (Åben) 4. møde i Opgaveudvalg i Det internationale i Gentofte den 26. september 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04819 

 

Resumé 
Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte holder d. 26. september 2019 sit fjerde og sidste 
møde. På mødet præsenteres opgaveudvalget for det endelige produkt af deres arbejde og 
evaluerer arbejdet i opgaveudvalget.  

 
Baggrund 
På det sidste opgaveudvalgsmøde præsenteres det endelige produkt, det videre forløb 
tydeliggøres og arbejdet i opgaveudvalget evalueres.  
 
Produktet kan ses via følgende links på henholdsvis dansk og engelsk: 
 

Dansk udgave: 
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&planId=102 

Engelsk udgave: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&planId=105 

 

Brugernavn: international 

Password: opgaveudvalg 

 
Formålet med opgaveudvalget Det internationale i Gentofte er at udforske, hvordan de 
internationale perspektiver i endnu højere grad kan bidrage til nye vinkler og løsninger konkret 
såvel som strategisk. Perspektiverne kan blandt andet medvirke til at gøre det mere attraktivt for 
udenlandske borgere og internationale virksomheder at være en aktiv del af fællesskabet i 
Gentofte.  
 
Opgaveudvalget har til opgave at: 
 

 Komme med anbefalinger til, hvor og hvordan det internationale perspektiv tydeligere kan 
bringes ind i Gentofte Kommune og dermed bidrage til udviklingen af Gentofte Kommune – 
fx i forbindelse med aktiviteter blandt borgerne, i foreninger, institutioner og i kommunen. 

 Undersøge, hvilke barrierer og muligheder der er, for at udenlandske og danske borgere 
kan bidrage til at folde det internationale perspektiv mere ud i Gentofte. Endvidere ønskes 
at opgaveudvalget udarbejde løsninger og aktiviteter, der kan imødegå disse barrier og 
muligheder. 

 

 

 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til opgaveudvalget Det internationale i Gentofte: 
 
At opgaveudvalget godkender fokusområder og strategiske indsatser. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&planId=102
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&planId=105
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Bilag 
1. Det internationale i Gentofte - produkt (3122988 - EMN-2019-04819) 

2. Task Committee International Gentofte - product (3122989 - EMN-2019-04819) 
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