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Resumé
På det fjerde møde i opgaveudvalg for Digitalisering og Teknologi præsenterede deltagerne fra de 
to arbejdsgrupper omkring pejlemærker og principper deres bud på formuleringer. 
Arbejdsgrupperne blev nedsat på det tredje møde den 15. november 2017 og mødtes én gang i tre 
timer henholdsvist den 12. og 20. december 2017. Det samlede opgaveudvalg gav feedback på 
arbejdsgruppernes bud på formuleringer af pejlemærker og principper. Dernæst drøftede de 
betydningen af pejlemærkerne i praksis samt hvordan de første skridt kunne lyde. Den sidste halve 
time af mødet var afsat til at politikermedlemmerne kunne give input og feedback til et oplæg til en 
model, der sikrer at digitalisering forankres og integreres i den politiske ledelse. 

Orientering om medlemmer af opgaveudvalget for digitalisering og teknologi fra 1. januar 2018: 
Der var som bekendt kommunalvalg den 21. november 2017. Den 4. december 2017 holdt den 
nyvalgte Kommunalbestyrelse, som tiltrådte den 1. januar 2018, sit konstituerende møde. Her 
udpegede den nye Kommunalbestyrelse medlemmer til de opgaveudvalg, som fortsætter deres 
arbejde i 2018. Alle de borgere, som er medlemmer af disse opgaveudvalg, blev genudpeget. 
Følgende politikere fra den nye kommunalbestyrelse blev udpeget til opgaveudvalget digitalisering 
og teknologi fra 1. januar 2018: 
Michael Fenger, Andreas Weidinger, Katarina Ammitzbøll, Anne Hjort og Brigitta Rick. 
Som formand blev udpeget Michael Fenger. Som næstformand blev udpeget Andreas Weidinger.

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller

Til opgaveudvalget for digitalisering og teknologi

1. at udvalget fortsætter arbejdet med opgaverne med at fremlægge 3-5 pejlemærker 
for kommunens arbejde med digitalisering, herunder at fremlægge en række mulige 
første skridt mod pejlemærkerne samt en model, der sikrer at digitalisering 
forankres og integreres i den politiske ledelse

2. at der afholdes et ekstra møde den 22. februar 2018 kl. 18-21.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Mødet indledtes med formandens velkomst til udvalgets 4. møde. Han redegjorde for 
udvalgets arbejde indtil nu og bød velkommen til de nye politikermedlemmer, som kort 
præsenterede sig. Formanden orienterede om processen frem til afleveringen på 
fællesmøde i marts 2018 og til Kommunalbestyrelsen i april 2018.

Aftenens program blev gennemgået og der blev lagt vægt på at udvalgets produkter er 
rådgivende og afleveringen udgør bud på formuleringer af pejlemærker, principper og en 
politisk model.
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Felix Buch fortalte om processen og de bud på principper, som arbejdsgruppen om 
principper var kommet frem til. Buddene var kommet frem med udgangspunkt i et oplæg 
ved Martin Dyrbye om den digitale fordring og betydningen af tillid i et samfund, hvor 
digitalisering er et væsentligt element. Arbejdsgruppen leverede bud på formulering af fire 
principper omkring teknologikompetencer og etiske og persondatamæssige 
problemstillinger, der kan opstå ved brug af teknologi. Opgaveudvalgets medlemmer gav 
input og feedback til arbejdsgruppen. 

Brian Mühldorff fortale om processen og de bud på formuleringer på pejlemærker som 
arbejdsgrupper om pejlemærker var kommet frem til. Gruppen arbejdede med 
udgangspunkt i de strategiske udfordringer Gentofte Kommune står overfor, de 
forventninger borgere og virksomheder har til de digitale indsatser i kommunen samt 
inspiration fra pejlemærker i andre offentlige instanser. Opgaveudvalgets medlemmer gav 
input og feedback til arbejdsgruppen.

Med udgangspunkt i opgaven om at fremlægge en række mulige første skridt mod 
pejlemærkerne drøftede udvalget i grupper betydningen af buddene på pejlemærker i 
praksis. 

Her sluttede programmet for borgermedlemmernes vedkommende. Politikermedlemmerne 
fortsatte mødet, hvor formanden præsenterede mulige elementer i en politisk model og 
sammenhængen til den model som opgaveudvalg om innovation skal levere. De øvrige 
politikermedlemmer gav input til modellerne og drøftede hvilke afrapporteringsmuligheder, 
der kunne være relevante.   

Alle input fra opgaveudvalget blev opsamlet og indarbejdes i leverancerne forud for 
næstkommende møde. 

Bilag
1. Samlet præsentation 4. møde i opgaveudvalg for digitalisering 17.01.18 (2147595 - EMN-
2018-00164)


