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1 (Åben) 1. møde i Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen den 21. januar 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05523 

 

Resumé 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 blev opgaveudvalget Vi Skaber 
Sammen nedsat, og udvalget kan nu holde sit første møde.  
På første møde skal opgaveudvalget præsenteres for hinanden, opnå fælles afsæt for at løse 
udvalgets opgaver og tilrettelægge en procesplan for det kommende arbejde i udvalget.  
 

 
Baggrund 

Formålet med opgaveudvalget er at bygge videre på gode erfaringer med at skabe sammen, at 
gribe borgernes initiativer og virkelyst og at udforske nye metoder til at skabe sammen.  
Målet er at udarbejde forslag til principper, der kan guide kommune og borgere i det videre arbejde 
med borgerinitierede og borgerdrevne tiltag, og anbefale nye veje og metoder, som yderligere kan 
styrke disse tiltag med afsæt i den eksisterende politiske arbejdsform. 
 
Medlemmerne af udvalget mødes i rådssalen, hvor Kommunalbestyrelsen holder deres møder. 
Her vil opgaveudvalget høre om baggrund for og formål med opgaveudvalget ”Vi Skaber 
Sammen”. Herefter vil der i et andet mødelokale være en præsentation af rammer og procesplan 
for opgaveudvalgets arbejde. Der vil også være et oplæg om intentionerne med den politiske 
arbejdsform og erfaringer hermed.  
 
Opgaveudvalget vil få lejlighed til at præsentere sig for hinanden og dele erfaringer med at 
samarbejde og samskabe med kommunen og engagerede borgere eller foreninger.  
 
På den baggrund vil der være gruppedrøftelse som en begyndelse på at identificere, hvad der 
kendetegner det gode samarbejde mellem kommune og borgere. Drøftelserne vil indgå i det videre 
arbejde i opgaveudvalget med at opstille forslag til principper for samspillet med borgere og 
kommunen. 
 

Dagsordenen for mødet vil derfor bestå af følgende elementer: 
 

 Velkomst 

 Præsentation af baggrund og kommissorium for opgaveudvalget 

 Præsentation af medlemmerne 

 Former for indflydelse og samskabelse med tre eksempler 

 Gruppedrøftelse 

 Opsamling og den videre plan for processen i opgaveudvalget. 

 Tak for i dag. 
 

Der lægges op til at opgaveudvalget afholder møder på følgende datoer: 
 

 Mandag, den 18. marts 2019 kl. 18.30-20.30 

 Torsdag, den 11. april 2019 kl. 19-21 

 Tirsdag, den 4. juni 2019 kl. 19-21 

 Mandag, den 2. september 2019 kl. 18.30-20.30 

 Mandag, den 21. oktober 2019 kl. 18.30- 20.30 
 
Kommissorium for opgaveudvalget er vedlagt som bilag til denne dagsordenen. 
 



 

Side 4 

 

Indstilling 

Tværgående Funktioner indstiller 
 
Til opgaveudvalget Vi Skaber Sammen: 
 
1. At orienteringen om udvalgets opgaver tages til efterretning. 
2. At mødeplan for udvalgets møder godkendes. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Formand for opgaveudvalget borgmester Hans Toft bød velkommen i rådssalen og fortalte om 

baggrunden for og formålet med opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen”, som skal udforske nye 

måder, hvorpå politikere, borgere og forvaltning kan skabe sammen.  Næstformand Søren 

Heisel præsenterede sig selv og sine ønsker til det kommende arbejde, og herefter 

præsenterede hvert medlem sig selv kort. Resten af mødet foregik i mødelokale A og B.   

 

Ida Juhler, der sammen med Mette Svendsen Helmer skal facilitere opgaveudvalget, 

præsenterede formål og program for mødet og gennemgik samtidig indholdet i den mappe, 

som alle medlemmerne fik udleveret.  

 

Hans Toft fortalte om den politiske arbejdsform i Kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og 

opgaveudvalgene, samt de meget positive erfaringer med proces og udbytte af de tidligere 24 

opgaveudvalg, som er baggrunden for, at opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen” skal komme 

med anbefalinger til den fortsatte udvikling.  

 

Søren Heisel gennemgik kommissoriet for opgaveudvalget herunder de tre spørgsmål, som 

udvalget skal arbejde med. Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i spørgsmålene levere 

forslag til principper, der kan guide både kommune og borgere i det videre arbejde med 

borgerinitierede - og borgerdrevne tiltag samt anbefale nye veje og metoder, som yderligere 

vil styrke borgerinitierede – og borgerdrevne tiltag i Gentofte Kommune med afsæt i den 

eksisterende politiske arbejdsform.  

 

Udvalget fik præsenteret en procesplan for udvalgets arbejde med seks møder, som 

planlægges undervejs. Opgaveudvalget godkendte mødeplanen.  

 

Medlemmerne fik herefter lejlighed til at præsentere sig i grupper ved hjælp af en række 

billeder, som afspejlede, hvad det enkelte medlem er optaget af og har erfaringer med i 

relation til at skabe sammen.  

 

Leder af Strategi og Analyse Dorte McEwen skitserede for opgaveudvalget, hvilke fora mv. der 

er i dag, hvor borgere, politikere og forvaltning skaber samme – en skitse, som 

opgaveudvalget skal bygge videre på de kommende møder. Oplægget blev fulgt op af 

interview med tre af opgaveudvalgets medlemmer, som fortalte om deres erfaringer med at 

skabe sammen i forskellige sammenhænge.  

Herefter blev der i grupper drøftet, hvad der motiverer til at skabe sammen, og hvad der 

kendetegner det gode samarbejde. Drøftelserne indgår i opgaven med at udforme principper 

for samspillet med borgere og kommunen. 



 

Side 5 

Opgaveudvalget godkendte til slut forslag om, at Ayesha Khwajazada borgermedlem af 

opgaveudvalget og formand for integrationsrådet samt Kristine Kryger, 

kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af Grønt Råd inden næste møde – den 18. marts -  

mødes med formandskaberne for kommunens fire råd og udarbejder forslag til en proces for, 

hvordan rådene involveres i den del af opgaveudvalgets arbejde, der handler om rådene. 

 

Hans Toft takkede udvalget for et stort engagement og glædede sig til det videre arbejde i 

udvalget. 
 
Bilag 

1. Kommissorium for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen (2632831 - EMN-2018-05523) 
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