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1 (Åben) 4. møde i Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05565 

 

Resumé 
Formålet med det fjerde møde er at kvalificere første udkast til principper samt arbejde 
videre med konkrete metoder til, hvordan vi skaber sammen.  
 
Baggrund 
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 blev opgaveudvalget Vi Skaber 
Sammen nedsat. Formålet med opgaveudvalget er at bygge videre på de gode erfaringer 
med at skabe sammen ved at udforske nye metoder og udarbejde principper til at skabe 
mere sammen.  
Udvalget har på de første tre møder drøftet og undersøgt, hvad der være tilstede for, at 
borgere og kommune kan skabe sammen. Alle de mange udsagn fra de forskellige 
drøftelser er blevet bearbejdet og samlet til et første udkast til principper. Vi skal på mødet 
kvalificere principperne. Principperne er vedlagt som bilag. 
På mødets anden del skal vi arbejde videre med konkrete metoder, der kan understøtte 
borgernes virkelyst og være alternativer til borgerforslag.  
Afslutningsvis skal vi drøfte, hvad der skal ske frem mod september, herunder om der er 
nogen, der har lyst til at deltage i en eller flere arbejdsgrupper.  
 
Dagsordenen for mødet er derfor: 

 Velkomst og præsentation  

 Program og formål med mødet  

 Kvalificering af principper  

 Arbejde med metoder  

 Det videre arbejde i opgaveudvalget  

 Tak for i dag og på gensyn 2. september   
 
Opgaveudvalget mødes i lokale A og B på Gentofte Rådhus kl. 19.00 - 21.00. Der vil til mødet 
være en let forplejning.  
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Opgaveudvalg Vi Skaber Sammen:  

 At opgaveudvalget kvalificerer forslag til principper.   

 At opgaveudvalget arbejder med konkrete metoder, der kan understøtte borgernes 
virkelyst. 

 At opgaveudvalget tager stilling til, om der skal etableres arbejdsgrupper.  
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Udkast til principper til hvordan vi skaber sammen  (2978596 - EMN-2018-05565) 
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