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1 (Åben) Dagsorden til 3. møde møde i Opgaveudvalg for Digitalisering og teknologi 
den 15. november 2017
 
Sags ID: EMN-2017-05405

Resumé
Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi arbejder med tre opgaver frem til andet kvartal 2018:

• Opsummere på de vigtigste teknologiske udviklingstendensers betydning for Gentofte 
Kommunes borgere og virksomheder.

• Fremlægge forslag til 3 til 5 pejlemærker for kommunens arbejde med digitalisering.
• Fremlægge en model, der sikrer, at digitalisering forankres og integreres i den politiske 

ledelse, således at kommunens digitaliseringsindsats afspejler de vigtigste behov hos 
borgere og virksomheder, samt at de digitale gevinster realiseres.

o Som en del af modellen at fremlægge principper, der sikrer, at både borgere med 
høje teknologikompetencer og forventninger og borgere, for hvem teknologien 
stadig er ny eller udfordrende, fortsat kan få indfriet og tilgodeset deres 
forventninger og behov for velfærd i fremtiden.

o Som en del af modellen at fremlægge principper, der hjælper kommunen med at 
navigere i de etiske og persondatamæssige problemstillinger, der kan opstå ved 
brug af teknologi.

Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi holder tredje møde onsdag den 15. november 2017, 
hvor formålet primært er runde af på den første opgave og påbegynde arbejdet med de to andre 
opgaver.

Baggrund
Dagsordenen for det tredje mødet i opgaveudvalget for digitalisering og teknologi ser ud som 
følger:

1. Velkomst
Formanden byder velkommen og fortæller om formålet med opgaveudvalget som 
helhed samt de forudgående møder

2. Opsamling og afrunding på udvalgets andet møde, som blev holdt som en 
konference med titlen: Teknologilaboratorium
Medlemmerne besvarer spørgsmålet: ”Efter konferencen hvilke teknologier, oplever 
du, kan få den største betydning for borgere og virksomheder i Gentofte 
Kommune?”

3. Opgaven omkring pejlemærkerne påbegyndes. 
Oplæg og efterfølgende drøftelse i grupper ud fra spørgsmålene:
Hvad er det godt pejlemærke?
Hvordan kunne et pejlemærke lyde? 

4. Nedsættelse af arbejdsgrupper
Der nedsættes to arbejdsgrupper. Én der arbejder med de principper, som er en del 
af modellen til brug for den politiske ledelse. Samt en arbejdsgruppe til det videre 
arbejde med forslag til 3-5 pejlemærker.
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5. Afrunding
Formanden runder aftenens møde af.

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller

Til opgaveudvalget for digitalisering og teknologi:

1. at udvalget fortsætter arbejdet mod målet om at udnytte det teknologiske potentiale til at skabe 
borgerrettet effekt på nye måder og produkterne omkring viden, pejlemærker og model fortsætter 
ifølge procesplanen. 
2. at der nedsættes arbejdsgrupper for bud på pejlemærker og principperne, der er en del 
af modellen. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi den 15. november 2017. 

Deltagerne drøftede, hvad de tog med sig af viden fra konferencen den 26. september 
2017, samt hvilke teknologier, de ser har den største betydning for borgere og 
virksomheder i Gentofte Kommune. Her blev blandt andre nævnt: Internet of Things, 
sensorer, kunstig intelligens, robotter og øget brug af data. 

Desuden blev der givet tilbagemeldinger fra de personer, som fra fagområderne havde 
bidraget med kommunale behov/udfordringer ind i de arbejdende workshops på 
konferencen. Tilbagemeldingerne gik på både viden om teknologier, den innovative 
udviklingsmetode samt de videre skridt.  

Deltagerne bidrog i gruppedrøftelser med input til hvad pejlemærkerne skal kunne og gav 
bud på, hvordan de kunne lyde. Det pejlemærkerne skal kunne blev vendt med 
udgangspunkt i følgende perspektiver og spørgsmål: 

• Politikere, borgere og organisation  
• Strategisk, taktisk, operationelt 
• Hvornår for konkret og hvornår for abstrakt? 
• Fokus på teknologi og/eller indsats? 
• Mål og/eller middel?
• Hvad forstår vi ved det første skridt?

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med de input, som kom ud af 
gruppedrøftelserne omkring pejlemærkerne på mødet. Gruppen mødes den 20. december 
2017 og skal levere yderligere input tilbage til opgaveudvalgets møde den 17. januar 2018.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe vedrørende principperne omkring digitale og 
teknologiske kompetencer og forventninger hos borgere og virksomheder, samt etiske og 
persondatamæssige udfordringer som er den del af den politiske model. Gruppen mødes 
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den 12. december 2017 og skal levere yderligere input tilbage til opgaveudvalgets møde 
den 17. januar 2018.

Grupperne inddrager yderligere viden og kompetencer i det omfang, det er nødvendigt. 

Bilag


