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 GENTOFTE KOMMUNE 

 

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET 

VI SKABER SAMMEN 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Det lokale demokrati i Danmark er i rivende udvikling, og i Gentofte går vi foran ved at eksperimentere med 

nye måder at politikudvikle og skabe løsninger på lokale udfordringer sammen med borgerne ved at 

invitere borgerne med ind i det politiske maskinrum.  Vi oplever, at borgerne rigtig gerne vil bidrage til det 

gode liv i Gentofte Kommune, og går derfor skridtet videre ved at se nærmere på, hvordan borgere og 

kommune i endnu højere grad kan skabe sammen. Når vi skaber sammen, oplever vi, at resultatet bliver 

bedre, fordi det er skabt med udgangspunkt i borgernes, foreningernes og virksomhedernes behov og 

ønsker. At skabe sammen er desuden en forudsætning for at udnytte og fastholde tilliden til det lokale, 

nære demokrati, så borgerne oplever, at deres stemme betyder noget, og at kommunen handler til det 

lokale fællesskabs bedste. 

I 2015 lagde Kommunalbestyrelsen markant sin arbejdsform om for netop at give mere plads til, at 

politikerne sammen med borgerne skaber nye politikker, strategier og løsninger på de udfordringer, som 

betyder noget for os alle i Gentofte Kommune. Det sker blandt andet i det, vi kalder opgaveudvalg, hvor 

politikere og borgere sammen skaber nye politikere eller anbefalinger til, hvordan vi gør det endnu bedre at 

være borgere i Gentofte Kommune. Vi har også en lang tradition for at inddrage og være i dialog med 

borgerne blandt andet i vores råd og brugerbestyrelser og på vores mange borgermøder. De gode 

erfaringer med at inddrage borgerne i løsningen af velfærdsudfordringerne ønsker vi at fastholde, og de 

viser, at opgaveudvalg er en god arbejdsform til bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen og med 

borgerne. 

Vi ønsker at fortsætte bevægelsen mod en stadig bedre inddragelse af borgerne. Vi ønsker at udforske, 

hvordan borgerne i højere grad kan komme tidligere ind i processen og være med til at pege på emner, der 

optager dem og dermed være med til at identificere de udfordringer og muligheder, der skal tages op 

lokalpolitisk. Desuden ønsker vi at udforske, hvordan borgerne i endnu højere grad kan være med til at 

realisere politikker og udføre konkrete indsatser. For kun på den måde skaber vi bedre løsninger til gavn for 

borgerne og vores fælles bedste.  

Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg, der skal rådgive Kommunalbestyrelsen 

om, hvordan kommune og borgere kan skabe sammen, således at borgerinitierede og borgerdrevne tiltag, 

der giver værdi i lokalsamfundet, i endnu højere grad kan komme i spil, og det på en måde, hvor borgernes 

virkelyst og ejerskab fastholdes.  Og når emnet er identificeret og løsningen er skabt, hvordan borgerne så 

igen kan være med til at realisere og omsætte politikker og strategier til handling, der styrker vores 

Gentofte.  
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2. UDVALGETS OPGAVER  

Opgaveudvalget skal komme med forslag til:  

• Hvordan kan borgerne i højere grad være med til at identificere de udfordringer og muligheder, der 

tages op lokalpolitisk?  

• Hvordan kan poltikerne og forvaltningen gribe de konkrete udfordringer og initiativer, som 

borgerne peger på og arbejde sammen med borgerne på en måde, som fastholder og styrker 

borgernes virkelyst og ejerskab? 

• Hvordan kan borgerne og forvaltningen sammen omsætte kommunens politikker og strategier til 

handling, der styrker Gentofte Kommune?   

Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål: 

• Udarbejde forslag til principper, der kan guide både kommune og borgere i det videre arbejde med 

borgerinitierede - og borgerdrevne tiltag. Principperne skal adressere roller og ansvar, når 

kommune og borgere skaber sammen.  

• Anbefale også nye veje og metoder, som yderligere vil styrke borgerinitierede – og borgerdrevne 

tiltag i Gentofte Kommune med afsæt i den eksisterende politiske arbejdsform. Det kan både være 

justeringer af eksisterende fora og metoder, og det kan være nye metoder, herunder at undersøge: 

• Sammenspillet med råd og brugerbestyrelser udover den sædvanlige høringsproces.  

• Alternativer til metoderne borgerforslag og bindende kommunale folkeafstemninger. 

• Fordele og ulemper ved digitale værktøjer. 

Generelt skal der være opmærksomhed på, hvordan forskellige metoder tilgodeser forskellige borgeres 

mulighed og motivation for at deltage. 

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov 

om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 

10 borgere fordelt således: 

• En borger på 15-25 år, som er engageret i elevrådsarbejdet i folkeskolen eller på en 

ungdomsuddannelse. 

• En  borger med erfaring fra en brugerbestyrelse.  

• En  borger med erfaring fra et råd. 
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• Tre borgere der har været medlem af et tidligere opgaveudvalg, herunder en borger under 25 år.  

• To borgere der har erfaring med at initiere og drive initiativer, der involverer andre borgere.  

• To borgere der er/har været engageret i et eller flere borgerinitierede eller borgerdrevne tiltag, 

som indebærer samarbejde med politikerne og/eller forvaltningen.   

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af kommunaldirektøren.  

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM 

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for 

Gentofte Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige 

sammenhæng til de øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.  

Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i erfaringer i forhold til borgerinitierede og borgerdrevne tiltag 

både i og uden for Gentofte Kommune, også gerne internationalt.  Endvidere skal opgaveudvalgets arbejde 

bygger videre på intentioner og erfaringer med den eksisterende politiske arbejdsform, samt de 

anbefalinger til at skabe sammen med borgerne, som måtte være kommet fra tidligere opgaveudvalg.  

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Opgaveudvalget skal sikre en bred involvering af Kommunalbestyrelsen i opgaveudvalgets arbejde. 

Udvalget skal desuden tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, videnspersoner, råds- og 

bestyrelsesmedlemmer mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i opgaven.  

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets 

opgave, samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.   

5. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i første kvartal 2019 og afsluttes i fjerde kvartal 2019.  

6. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.  
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