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Side 3 

1 (Åben) 3. møde i Opgaveudvalg i Det internationale i Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04055 

 

Resumé 

Opgaveudvalget holder d. 22. august 2019 sit tredje møde. På mødet skal opgaveudvalget 
kvalificere de forslag til fokusområder der er kommet frem på de forgående møder og konkretisere, 
hvordan forskellige aktører bliver aktiveret ift. at implementere indsatserne. 

 
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 

barreirer og muligheder.  

 

Målet med opgaveudvalgets tredje møde er at få kvalificeret de fokusområder og strategiske 

indsatser som udvalget har peget på med henblik på udarbejdelse af opgaveudvalgets 

aflevering til Kommunalbestyrelsen.  

 

Der er inviteret fagpersoner fra Kommunen, der kan bidrage til kvalificeringen af 

opgaveudvalgets fokusområder. Mødet afholdes i mødelokale A+B og har følgende dagsorden 

 

 Velkomst og dagens program 

 Kvalificering af fokusområderne: 1) Vi vil styrke gentofteborgeren som en international 

borger 2) vi vil bygge bro mellem det internationale miljø og det danske og 3) Vi vil 

kommunikere det internationale i Gentofte  

 Drøftelse af hvordan vi får aktiveret relevante aktører 

 Tak for i dag 

 

 

Indstilling 

Tværgående funktioner indstiller 
 
Til Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte: 
 

At opgaveudvalget godkender 3 fokusområder og syv strategiske indsatser. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 



 

Side 4 

 
Beslutninger: 
Møde i Opgaveudvalg i det Internationale i Gentofte den 22. august 2019 
 
Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte holdt sit 3. møde, hvor udvalget, 
kvalificerede beskrivelsen af de 3 fokusområder og syv strategiske indsatser, som 
udvalget vil anbefale Kommunalbestyrelsen at beslutte.  
 
Formanden Morten Løkkegaard bød velkommen til det tredje møde i udvalget. Ud over 
opgaveudvalgsmedlemmerne blev der også budt velkommen til Bo Sund, chef for Erhverv, 
Beskæftigelse og Integration, Hans Andresen, skolechef, Michael Andersen, pædagogisk 
leder af Dagtilbud og Mia Schlichtkrull de Richelieu, konsulent i Fritid, der var inviteret for 
at bidrage til kvalificeringen med deres faglige viden.  
 
Opgaveudvalget besluttede på baggrund af drøftelserne på mødet tre fokusområder og 
syv strategiske indsatser: 
 
Fokusområde: En gentofteborger skal være en international borger 

Indsats: Styrke det internationale som en naturlig del af livet i Gentofte 
Indsats: Styrke interessen for andre kulturer gennem skole og institutionslivet 

Fokusområde: Vi vil bygge bro mellem det internationale miljø og det danske 
Indsats: Styrke udenlandske borgeres velkomst til Gentofte og deres forståelse for 
den danske kultur 
Indsats: Styrke de kulturelle møder 
Indsats: Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv om udfordringer, muligheder 
og tiltag for udenlandske borgere 

Fokusområde: Vi vil kommunikere det internationale Gentofte Kommune  
Indsats: Formidle Gentofte som en international kommune 
Indsats: Styrke den målrettede kommunikation til udenlandske borgere 

 
 
Bilag 
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