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1 (Åben) 2. møde i Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen den 18. marts 2019
 
Sags ID: EMN-2018-05563

Resumé
Formålet med andet møde i opgaveudvalget er dels at tage hul på opgaven med at udforske, 
hvordan borgerne kan være med til at identificere de udfordringer og muligheder, der tages op 
lokalpolitisk, dels at drøfte og godkende arbejdsgruppens forslag til en proces for involvering af råd 
samt drøfte nedsættelse af en arbejdsgruppe i relation til brugerbestyrelser.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 blev opgaveudvalget Vi Skaber 
Sammen nedsat. Formålet med opgaveudvalget er at bygge videre på gode erfaringer med at 
skabe sammen, ved at udforske nye metoder og principper til at skabe sammen. Udvalget afholdt 
sit første møde den 21. januar, hvor opgaveudvalget blev præsenteret for hinanden og opgaven 
samt godkendte procesplanen 

Fokus på andet møde vil være at udforske spørgsmålet fra kommissoriet, om hvordan borgerne 
kan være med til at identificere de udfordringer og muligheder, der tages op lokalpolitisk, for på 
den baggrund at begynde at give input til mulige metoder og principper, som vi sammen kan 
udforske nærmere. 

Opgaveudvalget mødes i udvalgsværelse G kl. 18.30 - 20.30. Der vil til mødet være en let 
forplejning. 

Dagsordenen for mødet er:

 Velkomst og præsentation 
 Program og formål med mødet 
 Præsentation af forslag til proces med råd
 Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe i relation til brugerbestyrelser
 Arbejde med hvordan borgerne kan være med til at pege på udfordringer og muligheder, 

der tages op lokalpolitisk?
 Plan for det videre arbejde i opgaveudvalget 
 Tak for i dag og på gensyn 11. april.

Indstilling
Det indstilles

Til Opgaveudvalg Vi Skaber Sammen: 
 At arbejdsgruppens forslag om en proces for inddragelse af råd godkendes.  
 At nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til involvering af 

brugerbestyrelser i opgaveudvalgets opgave.
 At opgaveudvalget arbejde med spørgsmålet, om hvordan borgerne kan være med til at 

pege på udfordringer og muligheder, der tages op lokalpolitisk?

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag:	Forslag	til	proces	vedr.	råd
På opgaveudvalgets møde den 21. januar 2019 blev det besluttet at nedsætte en lille arbejdsgruppe 
bestående af Ayesha Khwajazada og Kristine Kryger, som skulle komme med forslag til, hvordan der kan 
arbejdes med at styrke sammenspillet mellem råd og Kommunalbestyrelse.

Arbejdsgruppen forslår nedenstående proces. Hvis opgaveudvalget godkender processen, planlægger 
arbejdsgruppen i samarbejde med forvaltningen processen.

FORSLAG 

Der afholdes en workshop med deltagelse af formandskaberne fra de fire råd; Grønt Råd, Handicapråd, 

Integrationsråd og Seniorråd. På workshoppen skal deltagerne udforske nye veje til at styrke sammenspillet 

med Kommunalbestyrelsen samt styrke kendskabet til hinandens arbejde i det enkelte råd. 

FORMÅL

- At finde veje til hvordan rådene i højere grad kan inspirere Kommunalbestyrelsen til emner, der kan 

arbejdes med lokalpolitisk. 

- At drøfte forventninger til roller og samspil med fokus på politikerrollen og repræsentant 

/borgerrollen, som inspiration til det enkelte råd og input til opgaveudvalgets arbejde med 

principper. 

- At skabe kendskab til hinanden og inspirere hinanden på tværs af råd i forhold til det enkelte råds 

arbejde.

FORMAT 

En workshop på ca. 2 timer en eftermiddag/aften, hvor deltagerne på tværs af råd sammen skal udforske 

muligheder.

DELTAGERE

- Politikere, der sidder i råd (Bente Frimodt-Møller, Louisa S. Bøttkjær, Anne Hjort, Søren Heisel, Katja 

S. Johansen, Karen Riis Kjølbye, Kristine Kryger og Brigitta Rick)

- Formandskaberne fra de 4 råd (Jacob Monies, Jan Chr. Mollerup, Ayesha Khawajazada, Kosna 

Savage, Alf Wennevold, Inger Hee og Karen Riis Kjølbye)

- Arbejdsgruppen fra opgaveudvalget (Ayesha Khawajazada og Kristine Kryger)

- Medarbejdere, chefer og direktører, som betjener rådene.  

- 2 medlemmer fra Grønt Råd, hvor formanden er politiker.

Hvert råd kan herudover invitere 1-2 rådsmedlemmer, som ikke er omfattet ovenfor, med til workshoppen, 

hvis de vurderer, det er relevant. Opgaveudvalgets øvrige medlemmer er velkomne til at deltage, hvis de 

finder det interessant.  I alt ca. 30 personer. 

TID

Workshoppen forslås afholdt april/maj 2019, med en tilbagemelding til opgaveudvalget på juni mødet. 
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