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1 (Åben) 3. møde i Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen den 11. april 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01634 

 

Resumé 
Formålet med det tredje møde er, at udforske metoder til, hvordan dialogen mellem 
politikere og borgere kan styrkes for herigennem, at få borgernes indspil til, hvad der skal 
udvikles i Gentofte Kommune.  

 
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 principper til at skabe mere 
sammen. Udvalget afholdt sit første møde den 21. januar og andet møde den 18. marts. 
På de første to møder har udvalget drøftet, hvad der kendetegner det gode samarbejde, 
og hvad der skal være tilstede for at samarbejdet lykkes. Drøftelserne er første skridt i det 
videre arbejde i opgaveudvalget med at opstille forslag til principper for samspillet mellem 
borgere og kommunen. 
På tredje møde skal udvalget udforske metoder til, hvordan dialogen mellem politikere og borgere 
kan styrkes for herigennem, at få borgernes indspil til, hvad der skal udvikles i Gentofte Kommune. 
Udforskningen skal ske i tre laboratorier, hvor medlemmerne skal inspireres og ideudvikle på 
metoder. De tre laboratorier er:  

 Det digitale lab - når vi mødes digitalt  

 Det inviterende lab - når kommunen inviterer indenfor 

 Det opsøgende lab - når kommunen kommer på besøg 
 
Medlemmerne vælger selv hvilket laboratorier de vil arbejde i på mødet.   
 
Opgaveudvalget mødes i kantinen kl. 19.00 - 21.00. Der vil til mødet være en let forplejning.  
 
Dagsordenen for mødet er: 

 Velkomst og præsentation  

 Program og formål med mødet  

 Oplæg om metoder til inspiration 

 Udforskning af metoder i tre laboratorier 

 Præsentation af ideer  

 Det videre arbejde i opgaveudvalget  

 Tak for i dag og på gensyn 4. juni  
 

 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Opgaveudvalg Vi Skaber Sammen:  

 At opgaveudvalget udforsker nye metoder til, hvordan dialogen mellem politikere og 
borgere kan styrkes for herigennem, at få borgernes indspil til, hvad der skal udvikles i 
Gentofte Kommune. 
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