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1 (Åben) Første møde i Opgaveudvalg om Innovation
 
Sags ID: EMN-2017-01724

Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017 blev opgaveudvalget for innovation 
nedsat og udvalget kan nu afholde sit første møde.

Opgaveudvalget skal i perioden 28. marts 2017 til 1. kvartal 2018 komme med forslag til 
kommende innovationsprojekter for Gentofte kommune samt udarbejde en model for 
fremtidig politisk forankring af innovation. Derudover skal opgaveudvalget rådgive 
innovationschefen om skabelse af eksterne netværk, finansiering samt gevinstrealisering.

Formålet med opgaveudvalgets første møde er at få en fælles forståelse af udvalgets 
opgaver, lære hinanden at kende og brainstorme over samskabelses- og 
innovationsmuligheder i Gentofte kommune.

Baggrund

Opgaveudvalget præsenteres på første møde for baggrunden og formålet med 
nedsættelse af et opgaveudvalg om Innovation samt et forslag til en tids- og procesplan for 
opgaveudvalgets arbejde. 
Der er afsat tid til, at opgaveudvalgets medlemmer præsenteres for hinanden og til at 
deltage aktivt i en brainstorm over samskabelses- og innovationsmuligheder i Gentofte 
Kommune.

Dagsordenen for mødet vil derfor bestå af følgende elementer:

1. Velkomst
2. Præsentation af opgaveudvalgets medlemmer
3. Baggrundsviden omkring opgaveudvalg og udvalgets opgaver
4. Brainstorm over samskabelses- og innovationsmuligheder i Gentofte Kommune
5. Afrunding og next step
6. Eventuelt

Der lægges op til, at opgaveudvalget afholder møder på følgende datoer: 
• Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00-21.00 i Udvalgsværelse D
• Tirsdag den 27. juni 2017 kl. 17.00-19.00 i Udvalgsværelse D
• Konference i september 2017 -  dato følger da der skal koordineres med 

Opgaveudvalget Digitalisering og Teknologi (medlemmer udpeges først på 
Kommunalbestyrelsens møde 29. maj 2017)

• Tirsdag den 12. december 2017 kl. 17.00-19.00 i Udvalgsværelse D
• Onsdag den 31. januar 2018 kl. 17.00-19.00 i Udvalgsværelse D.

Der er følgende bilag til dagsordenen: 
• Kommissorium om opgaveudvalget Innovation



Side 4

• Deltagerliste opgaveudvalg Innovation
• Procesplan for opgaveudvalg Innovation
• Kort baggrundsviden

Indstilling
Innovationsenheden indstiller

Til opgaveudvalget om Innovation:

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At mødeplan for udvalgets møder godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Møde i Opgaveudvalg om Innovation den 28. marts 2017

Velkomst og baggrundsviden omkring opgaveudvalg og udvalgets opgaver

Formand for opgaveudvalget om Innovation bød velkommen og gennemgik udvalgets 
opgaver, tids- og procesplan samt baggrunden for at nedsætte opgaveudvalg.

Der blev orienteret om Gentofte Kommunes arbejde med innovation.

Præsentation af opgaveudvalgets medlemmer.

Opgaveudvalgets medlemmer præsenterede sig for hinanden og udarbejdede våbenskjold 
med oplysninger om, hvad medlemmerne vil bidrage med i udvalget og er optaget af i 
forhold til nye løsninger og samskabelse samt stikord til, hvad der er vigtigt, når 
opgaveudvalget samarbejder og udvikler sammen med andre.

Brainstorm over samskabelses- og innovationsmuligheder i Gentofte Kommune.

En brainstorm om udfordringer med udgangspunkt i spørgsmålet, hvad Gentofte 
Kommune kunne gøre bedre gav anledning til refleksioner og løsningsforslag fra udvalgets 
medlemmer omkring emnerne ledighed, sundhed særligt i forhold til ældre, 
hospitalsindlæggelser med fokus på før og efter, bedre løsninger for at få ledige i arbejde, 
flygtninge, anbringelser, entreprenørskab, digital pladsanvisning, mad i børnehaver, 
specialundervisning, affaldshåndtering, et bedre unge liv og uddannelsesmuligheder mv.

Det blev bemærket, at opgaveudvalget om Innovation har en særlig karakter i forhold til de 
øvrige opgaveudvalg i Gentofte Kommune, idet udvalget skal arbejde på tværs og blandt  
andet understøtte, at radikale nye løsninger kommer på bordet i forhold til udfordringer, 
der er identificeret i andre mere fagspecifikke opgaveudvalg. 
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Der blev opfordret til, at kommunen peger på de områder indenfor kerneopgaven, hvor 
”det gør mest ondt” og hvor det giver størst effekt at skabe innovation. 
Der blev efterlyst udfordringer i kommunen, der kalder på konkrete innovationstiltag.
 
De emner, som opgaveudvalget søger at skabe radikal innovation omkring bør være 
politisk forankret, for at give plads til modige løsninger. 

Resultatet af opgaveudvalgets samlede drøftelser er dokumenteret, så de kan indgå i det 
videre arbejde.

Møder i Opgaveudvalget.

Opgaveudvalget godkendte, at der afholdes møder på følgende datoer: 
• Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00-21.00 
• Konference i september 2017 -  dato følger da der skal koordineres med 

Opgaveudvalget Digitalisering og Teknologi (medlemmer udpeges først på 
Kommunalbestyrelsens møde 29. maj 2017)

• Tirsdag den 12. december 2017 kl. 17.00-19.00 
• Onsdag den 31. januar 2018 kl. 17.00-19.00.

Der var ønske om, at mødedatoen den 27. juni 2017 blev flyttet til en anden dato.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg Innovation (1719961 - EMN-2017-01724)
2. Deltagerliste opgaveudvalg Innovation (1719960 - EMN-2017-01724)
3. Procesplan for innovationsudvalg  (1721618 - EMN-2017-01724)
4. Kort baggrundsviden (1719962 - EMN-2017-01724)

2 (Åben) Eventuelt
 
Sags ID: EMN-2017-01714

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Møde i Opgaveudvalg Innovation den 28. marts 2017
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Intet.

Bilag


