
 GENTOFTE KOMMUNE 

 

  

 
 

 

 
Referat af  

møde i 
Opgaveudvalget Læringer fra 

Coronatiden  
 

Mødetidspunkt 13-09-2021 17:00 
Mødeafholdelse Mødelokale A+B 

 
 
Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 

 
19:15 

Tilstede: Morten Løkkegaard, Michael Fenger, Søren B. Heisel, Kristine Kryger, 
Brigitta Rick, Martin Ankerberg Burkal, Jan Eghorn, Merete Skytte Fynboe, 
Nina Bjørner, Maria Lübker, Ann Cathrin Batschari, Sophie Bligaard Winther, 
Amalie Hellberg 

 
 
 
Fraværende: Signe Falkencrone, Jens Piening 

 
  
 
 

  



Side 2

Indholdsfortegnelse 
 

Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden 
 

13-09-2021 17:00 
 
1 (Åben) 5. møde i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden den 13. september 2021 ...................3 
 

 

 
  



Side 3

1 (Åben) 5. møde i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden den 13. september 
2021 
  
Sags ID: EMN-2021-01872 
 
Resumé 
Opgaveudvalget holder den 13. september 2021 sit femte og sidste møde.  
 
På mødet skal opgaveudvalget drøfte og godkende udvalgets aflevering til 
Kommunalbestyrelsen samt mundtligt evaluere arbejdet i opgaveudvalget. Formålet med 
sidste møde er også at orientere om Fællesmødet i Kommunalbestyrelsen den 27. 
september, hvor to opgaveudvalgsmedlemmer skal repræsentere udvalget ved en 
præsentation af opgaveudvalgets aflevering.  
 
Baggrund 
Formålet med opgaveudvalget er at undersøge, hvilke erfaringer, nye løsninger og 
tilgange fra Coronatiden, vi skal bygge videre på, så vi kan finde og forme nye løsninger 
på en række velfærdsområder og dermed gøre Gentofte Kommune til et endnu bedre sted 
at bo, leve og arbejde.  
 
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra Coronatiden 
kan bruges til at finde og forme andre og nye løsninger til gavn for borgerne i fremtiden - 
primært inden for:  
 

 Dagtilbud 
 Skole  
 Kultur, Unge og Fritid  
 Ældre  
 Beskæftigelse og Erhverv 

 
Forud for femte møde sendes oplæg til aflevering til Kommunalbestyrelsen ud med 
dagsordenen. Indholdet og strukturen i oplægget til afleveringen er udarbejdet på 
baggrund af opgaveudvalgets drøftelser og feedback på udvalgets fjerde møde.  
 
Opgaveudvalget skal evaluere opgaveudvalgsarbejdet som led i den politiske arbejdsform.  
Udvalget vil derfor på mødet gennemføre en kort mundtlig evaluering og efterfølgende vil 
medlemmerne få tilsendt et elektronisk spørgeskema. 
 
Dagsordenen for opgaveudvalgets femte møde er:  
 

 Velkommen v. formanden  
 Mødets program og formål  
 Kort præsentation af opgaveudvalgets aflevering med kobling til, hvad afleveringen 

står på og det foregående opgaveudvalgsarbejde v. facilitatorer  
 Drøftelse af oplæg til aflevering til Kommunalbestyrelsen med henblik på 

godkendelse. 
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o Opgaveudvalget drøfter, om der mangler noget, hvorvidt noget skal 
tydeliggøres eller om der er andre kommentarer til afleveringen med den 
hensigt at godkende afleveringen til Kommunalbestyrelsen.   

 Præsentation af opgaveudvalgets aflevering på fællesmødet d. 27. september 
2021 

 Pause med fælles spisning 
 Mundtlig evaluering af opgaveudvalgsarbejdet v. facilitatorerne. Med udgangspunkt 

i nedenstående spørgsmål evalueres arbejdet i opgaveudvalget:  
o Hvad har været godt?  
o Hvad har været mindre godt?  
o Hvad kan vi gøre bedre næste gang? 

 Tak for indsatsen v. formandskabet og afrunding af opgaveudvalgsarbejdet.  
 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller:  
 
Til opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden, at:  
 

1) Udvalget drøfter og godkender afleveringen til Kommunalbestyrelsen  
 

2) Udvalget mundtligt evaluerer opgaveudvalgsarbejdet  
 

3) Udvalget orienteres om fællesmødet d. 27. september 2021 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Pkt. 1)  
Generelt var der positiv feedback og udvalgsmedlemmerne havde primært kommentarer 
og forslag til sproglige formuleringer, som blev justeret i fællesskab.  
 
På mødet blev opgaveudvalget også præsenteret for Senior- og Handicaprådets 
bemærkninger til ’En ny hverdag efter Corona’. Generelt meldte begge råd positivt tilbage 
på afleveringen. Seniorrådets bemærkninger gik primært på adskillelsen mellem ældre, 
plejeboligbeboere og deres pårørende samt ønsket om, at man nytænker, hvordan 
følelsen af isolation ikke kommer til at ske igen. Handicaprådets bemærkninger 
omhandlede primært implementeringsarbejdet. Rådet anbefaler, at medarbejdere indenfor 
handicapområdet evaluerer deres opgaveløsning med afsæt i opgaveudvalgets aflevering 
og tilpasser opgaverne derefter. Bemærkningerne blev indarbejdet i afleveringen og 
forslag til implementering tages med i den videre proces. Til slut godkendte 
opgaveudvalget afleveringen.   
 
Pkt. 2)  
Generelt var oplevelsen af opgaveudvalgsarbejdet positiv. Mini-campen blev fremhævet 
som særlig god i forhold til mødet mellem borgere, politikere og centrale medarbejdere, og 
det opleves positivt, når der involveres bredt i forhold til input ind i opgaveudvalgets 
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arbejde. Opgaveudvalgets to første møder var digitale og nogle oplevede, at de fungerede 
godt, mens andre fremhævede at man skal være særlig opmærksom på dagsordenen ved 
de digitale møder. Nogle mente, at det kunne have været rart med mere viden om, hvad et 
opgaveudvalg er og, hvordan den politiske proces fungerer inden og efterfølgende. Dette 
blev derfor også fremhævet som et punkt, man med fordel kan gøre bedre i fremtiden i 
forhold til øget gennemsigtighed til borgerne om, hvad opgaveudvalg er, hvordan de 
sammensættes mv.  
 
Pkt. 3)  
Opgaveudvalget blev orienteret om fællesmødet i Økonomiudvalget den 27. september, 
hvor afleveringen præsenteres af formandskabet og Jan Eghorn og Merete Skytte Fynboe.  
 
 
Bilag 
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