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1 (Åben) Dagsorden til 2. møde som konference i Opgaveudvalget for digitalisering og 
teknologi den 26. september 2017 
 
Sags ID: EMN-2017-04529

Resumé
Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi skal jf. kommissoriet overordnet arbejde med tre 
opgaver frem til andet kvartal 2018: 

• Opsummere på de vigtigste teknologiske udviklingstendensers betydning for Gentofte 
Kommunes borgere og virksomheder. 

• Fremlægge forslag til 3 til 5 pejlemærker for kommunens arbejde med digitalisering. 

• Fremlægge en model, der sikrer, at digitalisering forankres og integreres i den politiske 
ledelse, således at kommunens digitaliseringsindsats afspejler de vigtigste behov hos 
borgere og virksomheder, samt at de digitale gevinster realiseres. 

Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi holder andet møde tirsdag d. 26. september 2017 i 
form af konferencen ”Teknologilaboratorium – indsigt i morgendagens teknologibaserede 
velfærdsløsninger”, som afholdes i samarbejde med Opgaveudvalget om Innovation. Konferencen 
har overordnet to formål; 

• dels at udforske potentialet i den teknologiske udvikling og 
• dels at afprøve innovative og digitale udviklingsmetoder.  

Baggrund
Konferencens program er følgende:  

1. Velkomst 
Formændene byder velkommen og præsenterer formålet med konferencen.
 

2. Program og rammesætning 
Gry Ravn, Innovationschef i Gentofte Kommune, gennemgår programmet. 

3. De største teknologiske udviklingstendenser 
Oplæg ved Tim Frank Andersen, Digitaliseringsdirektør Charlie Tango samt ekspert, 
forfatter, strategisk rådgiver og foredragsholder indenfor ny teknologi.

4. Digitalt blik på kommunal velfærd 
Med afsæt i viden om de største teknologiske udviklingstendenser, får deltagerne mulighed 
for i workshopgrupper at udforske teknologiens muligheder på en række konkrete 
velfærdsområder for at erfare hvilket potentiale, vi som kommune skal arbejde på at indfri.  

5. Innovative og digitale udviklingsmetoder 
Gry Ravn, Innovationschef i Gentofte Kommune, interviewer Tim Frank Andersen, 
Digitaliseringsdirektør Charlie Tango samt ekspert, forfatter, strategisk rådgiver og 
foredragsholder indenfor ny teknologi 

6. Digitalt og innovativt lederskab samt udviklingsmetoder i praksis 
Med afsæt i det korte indspark om metoder og modeller, der fremmer udvikling og 
implementering af innovative og digitale løsninger, vil politikerne i en gruppe for sig drøfte 
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deres rolle i at drive innovation og digitalisering frem. De øvrige deltagere vil i 
workshopgrupper arbejde med, hvordan de præsenterede metoder kan anvendes i praksis 
på udvalgte udfordringer. 

7. Opsamling 
Grupperne præsenterer resultatet af drøftelserne, og formændene runder af.  

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller 

Til opgaveudvalget for digitalisering og teknologi: 

• At opgaveudvalget får en fælles viden om de største teknologiske udviklingstendenser og 
arbejder innovativt med teknologiernes potentiale på udvalgte velfærdsområder.

• At opgaveudvalget får en fælles viden om centrale principper i innovative og digitale 
udviklingsmetoder og arbejder udforskende med dels, hvad det stiller af krav til den 
politiske ledelse og dels, hvordan konkrete ideer kan kvalificeres og testes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Program konference d. 26. september 2017 (1998135 - EMN-2017-04529)


