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1 (Åben) Tredje møde i Opgaveudvalg om Innovation
 
Sags ID: EMN-2017-03374

Resumé
Opgaveudvalget om Innovation møde 3. gang tirsdag den 27. juni 2017 kl. 17.00-19.00 i 
mødelokale G på Gentofte Rådhus.

Dagsordenen for mødet er:

1. Kl. 17.00 - Velkomst og mødets program v/Marie Louise

2. Visioner og overvejelser omkring udvalgets arbejdsproces v/ Frank

3. Projektstatus fra de 3 projektgrupper i plenum
a. Forberedelse af projektstatus 
b. 5 min. pitch fra hver projektgruppe i plenum

4. Medlemmerne fordeles i 2 arbejdsspor
1. spor - Borgere og projektejere: Next step i projektet og refleksion over arbejdsform
2. spor - Politikere: Feedback og refleksion over arbejdsform

5. Kl. 19.00 - Opsamling og tak for i dag v/ Marie Louise.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Opgaveudvalg om Innovation den 27. juni 2017

1. Velkomst og mødets program v/Marie Louise

2. Visioner og overvejelser omkring udvalgets arbejdsproces v/ Frank
Udvalgets arbejdsproces med følgende arbejdsspor, projektsporet og læringssporet, samt 
overvejelserne omkring disse to spor deles med medlemmerne. 

Projektsporet
Projektsporet består af 3 projekter, som medlemmerne samarbejder med 3 projektejere fra 
organisationen om at løse via en innovativ arbejdstilgang. De tre projekter i projektsporet er: 
Iværksættermiljø for unge, Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet samt Sundhedsdata. 

Læringssporet
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For at trække læring ud af medlemmernes projektarbejdet er der etableret et læringsspor, hvor 
Innovationsenheden løbende opsamler viden fra medlemmernes projektarbejde mellem møderne 
samt på selve udvalgsmøderne. 

Disse 3 konkrete projekter fungerer altså som et ”laboratorium”, hvor der undersøges, hvordan 
organisationen arbejder innovativt og samskabende med borgere omkring kommunens udvalgte 
udfordringer. 

Udover at projektarbejdet skal give bedre løsninger på bestemte udfordringer i kommunen, skal 
projektarbejdet yderligere give organisationen nye arbejdsformer at løse udfordringer på. Denne 
læring fra projektarbejdet skaber derved grundlag for udarbejdelse af kommissoriets 4 opgaver, 
der lyder:

1. Forslag til politisk model, der øger innovationskraften 
2. Idekatalog til samskabelsesmuligheder, 
3. Rådgivning af Innovationsenheden 
4. Forslag til 3-5 innovationsprojekter

Projektstatus fra de 3 projektgrupper i plenum:
Ad: Forberedelse af projektstatus
Ad: 5 min. pitch fra hver projektgruppe i plenum
Projektstatus fra de tre projektgrupper:
Sundhedsdata: Der er afholdt en explorativ workshop med eksperter og borgere udefra, hvorved 
der er skabt et tydeligere billede af, hvad sundhedsdata er, og hvordan GK kan arbejde videre med 
det. Arbejdsgruppen har på baggrund af workshoppen valgt at arbejde videre med 
machinelearning.

Iværksættermiljø for unge: Arbejdsgruppen har indtil nu arbejdet med at skærpe målet med 
projektet. Målet er nu at udvikle et skalerbart iværksættermiljø-koncept for unge i alderen 15-25 
med interesse for iværksætteri i Gentofte Kommune – konceptet skal ligge udenfor skoletiden. 
Konceptet skal testes i september 2017. 

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet: Arbejdsgruppen har afholdt fokusgruppeinterview med 
udvalgte borgere på kontanthjælp. På baggrund af fokusgruppeinterviewet er der udviklet et forslag 
til et 10 ugersforløb, der skal bringe kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet. 
Arbejdsgruppen udvikler i samarbejde med projektejer videre på forløbet med henblik på at teste 
forløbet i efteråret 2017.

Medlemmerne fordeles i 2 arbejdsspor:
Ad spor - Borgere og projektejere: Next step i projektet og refleksion over arbejdsform:
Ad spor - Politikere: Feedback og refleksion over arbejdsform:
I refleksionsgruppen med borgere og projektejere blev der reflekteret over, hvordan 
arbejdsprocessen har været indtil nu, og hvad der kunne gøres anderledes fremover.

I refleksionsgruppen med politikerne blev der sat fokus på, hvad der har været udfordrende og 
positivt i arbejdsformen, samt hvilke elementer fra processen der i fremtiden vil kunne benyttes til 
at øge innovationskraften i de politiske beslutningsprocesser.

De samlede refleksioner og erfaringer fra de to refleksionsgrupper vil blive integreret i et udkast til 
en politisk model, der drøftes på udvalgsmødet i december.

Opsamling og tak for i dag v/ Marie Louise:
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Mødet afsluttes med en deling fra de to refleksionsgrupper, omkring udvalgets arbejdsproces med 
de tre konkrete projekter, samt hvad de ser af potentiale, som kan benyttes i fremtidige 
opgaveudvalg og samarbejde med borgere.

Bilag

2 (Åben) Eventuelt
 
Sags ID: EMN-2017-01714

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Opgaveudvalg om Innovation den 27. juni 2017

Intet.

Bilag


