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1 (Åben) 4. møde i Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05565 

 

Resumé 

Formålet med det fjerde møde er at kvalificere første udkast til principper samt arbejde 
videre med konkrete metoder til, hvordan vi skaber sammen.  
 
Baggrund 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 blev opgaveudvalget Vi Skaber 
Sammen nedsat. Formålet med opgaveudvalget er at bygge videre på de gode erfaringer 
med at skabe sammen ved at udforske nye metoder og udarbejde principper til at skabe 
mere sammen.  
Udvalget har på de første tre møder drøftet og undersøgt, hvad der være tilstede for, at 
borgere og kommune kan skabe sammen. Alle de mange udsagn fra de forskellige 
drøftelser er blevet bearbejdet og samlet til et første udkast til principper. Vi skal på mødet 
kvalificere principperne. Principperne er vedlagt som bilag. 
På mødets anden del skal vi arbejde videre med konkrete metoder, der kan understøtte 
borgernes virkelyst og være alternativer til borgerforslag.  
Afslutningsvis skal vi drøfte, hvad der skal ske frem mod september, herunder om der er 
nogen, der har lyst til at deltage i en eller flere arbejdsgrupper.  
 
Dagsordenen for mødet er derfor: 

 Velkomst og præsentation  

 Program og formål med mødet  

 Kvalificering af principper  

 Arbejde med metoder  

 Det videre arbejde i opgaveudvalget  

 Tak for i dag og på gensyn 2. september   
 
Opgaveudvalget mødes i lokale A og B på Gentofte Rådhus kl. 19.00 - 21.00. Der vil til mødet 
være en let forplejning.  
 

Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Opgaveudvalg Vi Skaber Sammen:  

 At opgaveudvalget kvalificerer forslag til principper.   

 At opgaveudvalget arbejder med konkrete metoder, der kan understøtte borgernes 
virkelyst. 

 At opgaveudvalget tager stilling til, om der skal etableres arbejdsgrupper.  
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
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Formand for opgaveudvalget borgmester Hans Toft bød velkommen til det fjerde møde i 
opgaveudvalget og præsenterede Vivi Mindedal, som valggruppen CAVBF har udpeget til 
nyt medlem af opgaveudvalget, idet et medlem har ønsket at udtræde af opgaveudvalget.  
 
Kristine Kryger orienterede den netop afholdte workshop for kommunens fire råd 
(Handicapråd, Integrationsråd, Grønt Råd og Seniorråd), hvor rådene drøftede, hvordan 
sammenspillet mellem Kommunalbestyrelsen og rådene kan styrkes fx ved en større 
vidensdeling mellem, hvad der optager Kommunalbestyrelsen, og hvad der optager det 
enkelte råd. Arbejdsgruppen bestående af Kristine Kryger og Ayesha Khawajazada, 
vil på opgaveudvalgets næste møde til september præsentere en samlet afrapportering fra 
workshoppen samt en anbefaling til, hvordan rådenes input kan indgå i opgaveudvalgets 
anbefaling til Kommunalbestyrelsen.  
 
Opgaveudvalget blev præsenteret for første udkast til principper for, hvordan ’vi skaber 
sammen’. Udkastet er blevet til på baggrund af de mange input fra de første tre møder i 
opgaveudvalget, hvor udvalget har drøftet, hvad der skal være til stede for, at vi kan skabe 
sammen. Udvalget kvalificerede principperne i tre grupper og kom i fællesskab frem til at:  

 Principperne er dækkende for det, udvalget har drøftet 

 Principperne skal gælde for både kommune og borgere 

 Der skal arbejdes med formen, fx så de ikke står i nummerrækkefølge.  
 
Anden halvdel af mødet blev brugt på at udforske metoder til, hvordan vi kan skabe 
sammen. Der var opstillet tre stande, hvor medlemmer efter interesse kunne bevæge sig 
rundt.  
 
To af standene fokuserede på, hvordan kommunen møder borgere, der har en ide, de 
gerne vil realisere på en måde, der understøtter borgernes virkelyst. Den ene stand med 
et særligt fokus på det digitale, den anden mere rettet mod det direkte møde. På begge 
stande var medlemmerne optagede af, at kommunen er synlig både digitalt og fysisk, og at 
de to kanaler ikke kan stå alene, men skal arbejde samme. Desuden at det fysiske møde 
med fordel kan foregå de steder, hvor kommunen og borgerne allerede mødes i dag fx på 
biblioteket.  
 
På den tredje stand blev drøftet alternativer til metoden borgerforslag. Det drejede sig om 
mulige metoder til borgerinddragelse, kommunen kan afprøve, som vil give 
Kommunalbestyrelsen indblik i temaer, borgerne vil foreslå, at kommunen arbejder med fx 
i kommende opgaveudvalg. Medlemmerne pegede blandt andet på et lokalt folkemøde, 
samtalemiddage og en personlig mailhenvendelse til borgerne.  
 
Opgaveudvalget besluttede at etablere tre arbejdsgrupper, som skal arbejde videre frem 
mod femte møde i opgaveudvalget:  

 Principper: Peter Flinth. 

 Kommunens møde med borgere, der vil realisere en idé: Brigitta Rick og Peter 
Flinth 

 Metoder der kan give Kommunalbestyrelsen indblik i, hvilke temaer, der ligger 
borgerne på sinde: Kristine Kryger, Kim Ege Møller, Charlotte Skovmand og 
Christina Wex.  

De borgere, der ansøgte om at deltage i opgaveudvalget, men ikke blev udpeget, vil  
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blive inviteret til at deltage i arbejdsgrupperne vedr. kommunens møde med borgerne og 
metoder til at give Kommunalbestyrelsen indblik i temaer. 
 
Formanden takkede for et produktivt møde og fortalte, at der vil blive anledning til at 
arbejde med spørgsmålet om ”Hvordan kan borgerne og forvaltningen sammen omsætte 
kommunens politikker og strategier til handling, der styrker Gentofte Kommune” på 
opgaveudvalgets næste møde. 

 
 
Bilag 

1. Udkast til principper til hvordan vi skaber sammen  (2978596 - EMN-2018-05565) 
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