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1 (Åben) Anbefaling fra opgaveudvalget om digitalisering og teknologi. Aflevering 
fra opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2018-01820

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. marts 2017, pkt. 18, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget om digitalisering og teknologi. Opgaveudvalget er nu klar 
til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, og formanden for 
opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et 
fællesmøde den 30. april 2018 med henblik på, at Økonomiudvalget indstiller disse til 
Kommunalbestyrelsen på dennes møde den 28. maj 2018.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. marts 2017, pkt. 18, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget om digitalisering og teknologi. Poul V. Jensen (D) 
ønskede følgende ændringsforslag til afstemning: ”Ingen medlemmer af opgaveudvalget 
må direkte eller indirekte være leverandør eller på anden vis have økonomiske interesser i 
Gentofte Kommune.” Nedstemt med 2 stemmer (D og Ø) for og 17 stemmer (C, A, V, B og 
Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod. CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte 
imod, idet: ”Udvælgelsen og deltagelsen i opgaveudvalg sker under iagttagelse af de 
almindeligt gældende regler om habilitet.” Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017, pkt. 14, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet – med udgangspunkt i ønsket om at udnytte det 
teknologiske potentiale - haft til opgave, at: 

 Opsummere på de vigtigste teknologiske udviklingstendensers betydning for Gentofte 
Kommunes borgere og virksomheder og sikre, at denne viden er bredt forankret i den 
politiske ledelse.

 Fremlægge forslag til 3 til 5 pejlemærker for kommunens arbejde med digitalisering. 
Pejlemærkerne skal vise, hvilket potentiale kommunen sammen med borgere og 
virksomheder skal søge at realisere i de kommende år på en række udvalgte områder. 
Pejlemærkerne bør adressere det digitale potentiale i forhold til udfordringer og løsninger, 
der i de øvrige opgaveudvalg er identificeret på de store og udgiftstunge velfærdsområder.
o Fremlægge en række mulige første skridt mod pejlemærkerne, der involverer borgere 

og virksomheder.
 Fremlægge en model, der sikrer at digitalisering forankres og integreres i den politiske 

ledelse således at kommunens digitaliseringsindsats afspejler de vigtigste behov hos 
borgere og virksomheder, samt at de digitale gevinster realiseres. Modellen skal koble sig 
til den nye politiske styringsform og –proces.
o Som en del af modellen at fremlægge principper, der sikrer, at både borgere med høje 

teknologikompetencer og forventninger og borgere, for hvem teknologien stadig er ny 
eller udfordrende, fortsat kan få indfriet og tilgodeset deres forventninger og behov for 
velfærd i fremtiden.
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o Som en del af modellen at fremlægge principper, der hjælper kommunen med at 
navigere i de etiske og persondatamæssige problemstillinger, der kan opstå ved brug af 
teknologi.

Opgaveudvalget har udarbejdet følgende leverancer: 

 De vigtigste teknologiske udviklingstendenser og deres betydning (to bilag)
o Video med Tim Frank Andersen på konferencen Teknologilaboratorium den 26. 

september 2017: 
https://gentofte.23video.com/secret/19481550/0600cf1495b3e7fb6f4471df3c5
d8ac0

o Tech-posters (Teknologi-posters med beskrivelse af de største teknologier og 
eksempler på deres anvendelse) fra fernisering på konferencen 
Teknologilaboratorium den 26. september 2017

 De digitale elementer af DIS-modellen inklusive digitale principper og pejlemærker (ét 
bilag) (DIS står for Digitalisering, innovation og samskabelse)

 Uddybelse af de digitale principper og pejlemærker (ét bilag)

DIS-modellen bortset fra de digitale elementer er en leverance fra opgaveudvalget om 
Innovation, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 3. april 2018, 
dagsordenspunkt 8.

Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi har mødtes seks gange. Det andet møde 
var en konferencen Teknologilaboratorium, der blev afholdt den 26. september 2017 med 
bred deltagelse af politikere, borgere og medarbejdere, hvis formål var dels at afprøve innovative 
metoder i praksis på fem udvalgte udfordringer i kommunen, og dels at drøfte hvordan den politiske 
ledelse kan understøtte digital og innovativ udvikling i Gentofte Kommune.

Undervejs i forløbet har der desuden været arbejdet i to arbejdsgrupper om henholdsvis 
pejlemærker og principper for digitalisering. Grupperne mødtes én gang i tre timer og kom med bud 
på formuleringer af pejlemærker og principper til opgaveudvalget. 

Repræsentanter fra hhv. Handicaprådet og Seniorrådet har været inddraget undervejs i 
opgaveudvalgets arbejde. Dels deltog de på konferencen Teknologilaboratorium, dels gav de 
feedback på de bud på pejlemærker og principper, som opgaveudvalgets medlemmer arbejdede med 
og endelig blev udkastet til modellen drøftet på møderne i de to råd i april 2018. Høringssvar fra 
Handicaprådet i form af uddrag af referat fra mødet er vedlagt.
Seniorrådet havde ingen bemærkninger.

Opgaveudvalget har også haft en løbende dialog med opgaveudvalget om Innovation. De 
to opgaveudvalg har desuden i fællesskab afholdt konferencen Teknologilaboratorium.
Opgaveudvalget anbefaler som led i DIS-modellen følgende konkrete tiltag for at sikre en politisk 
forankring af arbejdet med digitalisering:

 Digitalisering fremgår eksplicit af budgetaftalen og Gentofteplanen
 Digitalisering er et selvstændigt punkt i skabelonen for kommissorierne for de kommende 

opgaveudvalg
 Digitalisering bliver en integreret del af arbejdet i de stående udvalg i tråd med 

opgaveudvalgets anbefalinger

https://gentofte.23video.com/secret/19481550/0600cf1495b3e7fb6f4471df3c5d8ac0
https://gentofte.23video.com/secret/19481550/0600cf1495b3e7fb6f4471df3c5d8ac0
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Opgaveudvalget anbefaler også, at den politiske retning og opfølgning indgår i
Kommunalbestyrelsens almindelige årshjul med budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab (se 
bilaget ”Digitalisering i DIS-modellen” s. 13).

Indstilling
Tværgående funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de samlede anbefalinger fra opgaveudvalget om digitalisering og teknologi indgår i det 
videre arbejde med digitalisering og teknologi i Gentofte Kommune på politisk og 
administrativt niveau.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomiudvalget den 30. april 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kommissorie for opgaveudvalg for digitalisering og teknologi (2266213 - EMN-2018-01820)
2. Tech-posters fra konferencen Teknologilaboratorium den 26.09.17 (2267414 - EMN-2018-
01820)
3. De digitale elementer af DIS-modellen (Digitalisering i DIS-modellen) inkl digitale principper 
og pejlemærker (2267303 - EMN-2018-01820)
4. Uddybelse af de digitale pejlemærker og principper til Digitalisering i DIS-modellen 
(2266226 - EMN-2018-01820)
5. Høringssvar Uddrag af referat 16. april 2018 (2276122 - EMN-2018-01820)
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