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1 (Åben) 6. møde i Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen den 21 oktober 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05567 

 

Resumé 

Formålet med sjette møde er at drøfte og godkende udkast til opgaveudvalgets samlede 
anbefaling til Kommunalbestyrelsen. Formålet er også at drøfte, hvordan borgerne og forvaltningen 
sammen kan omsætte kommunens politikker og strategier til handling, herunder hvordan 
medlemmerne af opgaveudvalget kan være med til at realisere egne anbefalinger.  

 
Baggrund 

Dagsorden for opgaveudvalgets 6. møde er:   

 Velkomst, program og formål med mødet 

 Drøfte hvordan borgere og kommune sammen kan omsætte anbefalinger fra 
opgaveudvalg 

 Drøfte og godkende opgaveudvalgets samlede udkast til anbefaling til 
Kommunalbestyrelsen  

 Evaluering af arbejdet i opgaveudvalget  

 Tak for samarbejdet  
Opgaveudvalget mødes i lokale A og B på Gentofte Rådhus kl. 18.30-21.00. Der vil til 
mødet være en let forplejning. 
 
På mødets første del skal opgaveudvalget drøfte sidste spørgsmål i kommissoriet. Det 
handler om, hvordan borgere og kommune sammen kan omsætte politikker og strategier 
til handling. Medlemmerne vil på mødet blive præsenteret for eksempler til inspiration, 
samt den nuværende model for, hvordan tidligere medlemmer af opgaveudvalg har 
mulighed for at følge med i arbejdet med at realisere anbefalinger fra opgaveudvalg. 
 
På mødets anden del skal opgaveudvalget drøfte et udkast til den samlede anbefaling fra 
opgaveudvalget til Kommunalbestyrelsen. Udkastet er udarbejdet på baggrund af 
drøftelser, der har været på de forgående fem møder i udvalget herunder input fra de 
forskellige arbejdsgrupper, hvor også borgere, der ikke var medlem af opgaveudvalget, 
har deltaget. Udkastet består af 6 principper for at skabe sammen samt veje til at realisere 
principperne. Udkast til den samlede anbefaling til Kommunalbestyrelsen er vedlagt som 
bilag sammen med et bud på, hvordan principperne kan illustreres. Det foreslås, at der i 
forbindelse med mødet tages et fælles billede af udvalget. 
 
Hvis opgaveudvalget synes, der er et behov for at mødes om et revideret udkast til 
anbefalinger til Kommunalbestyrelsen, blev der på møde 5 aftalt et ekstra møde, den 13. 
november, som kan tages i brug.  
 
Hvis opgaveudvalget ikke finder behov for et ekstra møde, vil sjette møde blive afsluttet 
med en evaluering af arbejdet i opgaveudvalget samt en tak for samarbejdet.  
 
 

Indstilling 

Til opgaveudvalget Vi Skaber Sammen: 

 At opgaveudvalget drøfter og godkender det samlede udkast til anbefaling til 
Kommunalbestyrelsen.  



 

Side 4 

 At opgaveudvalget drøfter, hvordan kommune og borgere sammen kan omsætte 
anbefalinger fra opgaveudvalg til handling.  

 At opgaveudvalget drøfter model for, hvordan tidligere medlemmer af opgaveudvalg 
har mulighed for at følge med i arbejdet med at realisere anbefalinger fra 
opgaveudvalg. 

 At opgaveudvalget evaluerer arbejdet i udvalget.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 

 Opgaveudvalget godkendte udkast til den samlede anbefaling til 
Kommunalbestyrelsen med enkelte justeringer, som vil blive indarbejdet. Christina 
Wex og Kim Ege Møller blev udpeget til at skulle præsentere anbefalingerne for 
Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019.  

 

 Opgaveudvalget drøftede, hvordan kommune og borgere sammen kan omsætte 
anbefalinger fra opgaveudvalg til handling. Udvalget pegede blandt andet på, at det 
er vigtigt, at det bliver synligt, hvordan borgerne kan bidrage. Det kan fx ske ved at 
være i dialog i fx nærmiljøer og på biblioteker. De seks principper for at skabe 
sammen kan også guide, når vi realiserer politikker og strategier sammen med 
borgerne. 

 
Medlemmerne af opgaveudvalget vil gerne tage del i at realisere anbefalingerne fra 
Opgaveudvalget ”Vi skaber sammen” og pegede fx på, at medlemmerne kan være 
ambassadører for principperne i råd, elevråd og brugerbestyrelser. 

 

 Opgaveudvalget anbefalede at fastholde den nuværende model for, hvordan 
tidligere medlemmer af opgaveudvalg har mulighed for at følge med i realiseringen 
af opgaveudvalg. Udvalget anbefaler, at modellen kan suppleres med elementer, 
der aktiverer borgerne fx med mulighed for feedback.   
 

 Der bliver udsendt et digitalt spørgeskema til borgerne i opgaveudvalget om deres 
oplevelse af at deltage i opgaveudvalget. 

 
Bilag 

1.  Udkast til samlede anbefaling fra opgaveudvalget Vi skaber Sammen (3153736 - EMN-

2018-05567) 

2. Illustration af principper 111019 (3153733 - EMN-2018-05567) 
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