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1 (Åben) 2. møde i Opgaveudvalg Det internationale i Gentofte den 24. juni 2019   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03100 

 

Resumé 
Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte holder den 24. juni 2019 sit andet møde. På dette 
møde skal opgaveudvalget arbejde med at udvikle og konkretisere indsatsområder ift. hvordan det 
internationale perspektiv tydeligere kan bringes ind i Gentofte.  

 
Baggrund 
Formålet med opgaveudvalget Det internationale i Gentofte er at udforske, hvordan de 
internationale perspektiver i endnu højere grad kan bidrage til nye vinkler og løsninger konkret 
såvel som strategisk. Perspektiverne kan blandt andet medvirke til at gøre det mere attraktivt for 
udenlandske borgere og internationale virksomheder at være en aktiv del af fællesskabet i 
Gentofte. 
 
Opgaveudvalget har til opgave at:  
 

 komme med anbefalinger til, hvor og hvordan det internationale perspektiv tydeligere kan 
bringes ind i Gentofte Kommune og dermed bidrage til udviklingen af Gentofte Kommune – 
fx i forbindelse med aktiviteter blandt borgerne, i foreninger, institutioner og i kommunen.  

 

 undersøge, hvilke barrierer og muligheder der er, for at udenlandske og danske borgere 
kan bidrage til at folde det internationale perspektiv mere ud i Gentofte. Endvidere ønskes 
at opgaveudvalget udarbejder løsninger og aktiviteter, der kan imødegå disse barrierer og 
muligheder. 

 
Målet for opgaveudvalgets andet møde er, at udvikle og konkretisere både anbefalingerne til, 
hvordan det internationale perspektiv tydeligere kan bringes ind i Gentofte, og forslag til konkrete 
løsninger og aktiviteter, der kan under støtte både danske og udenlandske borgeres bidrag hertil.  
Medlemmerne mødes i mødelokale D og G. Mødet har følgende dagsorden: 
 

 Velkomst og dagens program 

 Opsamling på opgaveudvalget første møde 

 Oplæg v. Anne-Marie Grube, Head of Processes & Support i Ørsted 

 Præsentation af undersøgelsesresultater 

 Oplæg v. Thomas Mulhern, Managing Director i Globally Local 

 Konkretisering og beslutning af anbefalinger og aktiviteter 
 

Tak for i dag 
 

Indstilling 
Tværgående funktioner indstiller 
 
Til Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte: 
 
At opgaveudvalget beslutter indsatsområder samt anbefalinger og forslag til løsninger og 
aktiviteter. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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