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1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Digitalisering og 
teknologi
 
Sags ID: EMN-2017-00928

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget vedrørende opgaveudvalg for digitalisering og 
teknologi forelægges Økonomiudvalget til behandling med henblik på vedtagelse på 
Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2017. 

Behandlingen af kommissoriet i Økonomiudvalget sker på et fællesmøde efter 
Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2017, dagsordenens punkt 12, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget for digitalisering og teknologi.

Valggruppen CAVB udpegede Michael Fenger og Marie-Louise Andreassen.  Michael Fenger og 
Marie-Louise Andreassen har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til 
kommissorium. 

Gentofte Kommune oplever i disse år et stigende pres på velfærd og økonomi. Det økonomiske 
råderum reduceres som følge af statslig styring og regulering. Borgerne efterspørger 
individualiserede og fleksible løsninger fra kommunen, der svarer til dem, de oplever i den øvrige 
del af deres liv. Udgiftspresset vokser på de store velfærdsområder – særligt på sundhedsområdet 
og det specialiserede socialområde, hvor evnen til at skabe effekt med traditionelle metoder ikke 
kan følge med efterspørgslen. 

Parallelt med hermed accelerer den teknologisk udvikling, og digitale teknologier fylder mere og 
mere for borgere og virksomheder. På arbejdsmarkedet skaber den digitale udvikling nye måde at 
drive virksomhed på - Amazon, Google, Spotify, Netflix, Airbnb, Vivino og Mobilepay er udtryk for 
nye måder at organisere og drive virksomhed på, som alle har udfordret deres brancher. Som 
borger oplever vi en hverdag, hvor information altid er let tilgængelig, og løsningen på de mest 
almindelige opgaver i forbindelse med indkøb, rejse eller kommunikation er let, hurtig og aldrig 
længere væk end mobiltelefonen. I de kommende år vil vi se endnu flere og større forandringer 
som følger af teknologiske udviklingstendenser som fx kunstig intelligens og maskinlæring.  

Selv om den offentlige sektor i mange år har arbejdet med digitalisering, er der et stort uudnyttet 
og hastigt voksende potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og virksomheder og 
samtidigt håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi.
Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi skal komme med forslag til en model for politisk 
forankring af digitaliseringsindsatsen og forslag til en række pejlemærker, der kan skabe afsættet 
for, at kommune, borgere og virksomheder i samspil kan udnytte potentialet i den teknologiske 
udvikling – særligt i forhold til de udfordringer som er identificeret i andre opgaveudvalg.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af kommunalbestyrelsen og 10 borgere. Se 
udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. 

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt andet kvartal 2017 og afsluttet første kvartal 2018.

Indstilling
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Michael Fenger, Marie-Louise Andreassen og Tværgående Funktioner indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorie for opgaveudvalg for digitalisering og teknologi (1587062 - EMN-2017-00928)
2. Identifikation af interesserede borgere (1570563 - EMN-2017-00928)

2 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00194

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

3 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


