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1 (Åben) 2. møde i Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen den 18. marts 2019
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-05563
Resumé
Formålet med andet møde i opgaveudvalget er dels at tage hul på opgaven med at udforske,
hvordan borgerne kan være med til at identificere de udfordringer og muligheder, der tages op
lokalpolitisk, dels at drøfte og godkende arbejdsgruppens forslag til en proces for involvering af råd
samt drøfte nedsættelse af en arbejdsgruppe i relation til brugerbestyrelser.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 blev opgaveudvalget Vi Skaber
Sammen nedsat. Formålet med opgaveudvalget er at bygge videre på gode erfaringer med at
skabe sammen, ved at udforske nye metoder og principper til at skabe sammen. Udvalget afholdt
sit første møde den 21. januar, hvor opgaveudvalget blev præsenteret for hinanden og opgaven
samt godkendte procesplanen
Fokus på andet møde vil være at udforske spørgsmålet fra kommissoriet, om hvordan borgerne
kan være med til at identificere de udfordringer og muligheder, der tages op lokalpolitisk, for på
den baggrund at begynde at give input til mulige metoder og principper, som vi sammen kan
udforske nærmere.
Opgaveudvalget mødes i udvalgsværelse G kl. 18.30 - 20.30. Der vil til mødet være en let
forplejning.
Dagsordenen for mødet er:








Velkomst og præsentation
Program og formål med mødet
Præsentation af forslag til proces med råd
Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe i relation til brugerbestyrelser
Arbejde med hvordan borgerne kan være med til at pege på udfordringer og muligheder,
der tages op lokalpolitisk?
Plan for det videre arbejde i opgaveudvalget
Tak for i dag og på gensyn 11. april.

Indstilling
Det indstilles
Til Opgaveudvalg Vi Skaber Sammen:
 At arbejdsgruppens forslag om en proces for inddragelse af råd godkendes.
 At nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til involvering af
brugerbestyrelser i opgaveudvalgets opgave.
 At opgaveudvalget arbejde med spørgsmålet, om hvordan borgerne kan være med til at
pege på udfordringer og muligheder, der tages op lokalpolitisk?

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget borgmester Hans Toft bød velkommen til opgaveudvalget, og fortalte
om hvad der har optaget ham i forhold til vi skaber sammen, og hvordan vi kan blive bedre til bruge
hinanden ikke kun i forhold de eksisterende fora som fx råd, men også ved at skabe nye metoder
for at vi kan styrke dialogen mellem hinanden.
Medlemmerne blev herefter bedt om at fortælle om, hvad der har optaget dem i relation til vi
skaber sammen. Her fremkom en række udsagn til hvordan kommunen kan styrke dialogen med
borgerne. Udsagnene pegede på fire overordnede emner:





Borgerens indgang til kommunen
Forskellige former for kommunikation og processer til forskellige formål
Forvaltningen og Kommunalbestyrelsens relation til eksisterende fora
Muligheder for at mobilisere fællesskaber.

Arbejdsgruppen bestående af Kristine Kryger og Ayesha Khwajazada fremlagde et forslag om
afholdelse af en workshop, hvor formandskaberne fra de fire råd; Grønt Råd, Handicapråd,
Integrationsråd og Seniorråd i kommunen deltager med mulighed for at inddrage flere medlemmer.
Opgaveudvalgets medlemmer er velkommen til at deltage. Formålet med workshoppen er dels, at
finde veje til hvordan rådene kan inspirere Kommunalbestyrelsen til politiske emner, dels at drøfte
forventninger til roller og samspil og styrke kendskabet til hinandens virke. Forslaget blev
godkendt.
Punktet om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til involvering af
brugerbestyrelser i opgaveudvalgets opgave blev udsat.
Herefter blev udvalgets deltagere inddelt i grupper bestående af en politiker og to borgere med
henblik på at arbejde med spørgsmålet, om hvordan borgerne kan være med til at pege på
udfordringer og muligheder, der tages op lokalpolitisk. I hver gruppe skulle politikeren interviewe en
af gruppens borgere om deres erfaringer med en sag de gerne ville have der skal gøres noget ved
i Gentofte Kommune. Den anden borger skulle være observator og lytte sig til vigtige pointer, som
blev delt i gruppen i den efterfølgende refleksionsrunde.
Der var fælles opsamling i plenum, hvor hver gruppe fremlagde de væsentlige pointer, som bl.a.
var borgernes:




Forskellige muligheder og forudsætninger for at deltage i lokale fællesskaber
Indgang og relation til kommunen, hvis man som borger har en god ide
Mulighed for at få kontakt til lokalpolitikere.

Udvalgets medlemmer fik afslutningsvis tid til at notere sig, hvad der havde optaget dem på mødet
og evt. hvad de fandt relevant at udforske eller forfølge frem til næste møde.

Bilag
1. Bilag forslag til proces vedr. råd Vi Skaber Sammen marts 22019 (2784524 - EMN-201805563)
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