
GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til 
møde i

Opgaveudvalg for digitalisering 
og teknologi 
Mødetidspunkt 15-11-2017 18:00

Mødeafholdelse Udgalgsværelse G



Side 2

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi

15-11-2017 18:00

1 (Åben) Dagsorden til 3. møde møde i Opgaveudvalg for Digitalisering og teknologi den 15. 
november 2017...............................................................................................................3



Side 3

1 (Åben) Dagsorden til 3. møde møde i Opgaveudvalg for Digitalisering og teknologi den 15. 
november 2017
 
Sags ID: EMN-2017-05405

Resumé
Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi arbejder med tre opgaver frem til andet kvartal 2018:

• Opsummere på de vigtigste teknologiske udviklingstendensers betydning for Gentofte 
Kommunes borgere og virksomheder.

• Fremlægge forslag til 3 til 5 pejlemærker for kommunens arbejde med digitalisering.
• 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.

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.

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 for digitalisering og teknologi holder tredje møde onsdag den 15. november 2017, 
hvor formålet primært er runde af på den første opgave og påbegynde arbejdet med de to andre 
opgaver.

Baggrund
Dagsordenen for det tredje mødet i opgaveudvalget for digitalisering og teknologi ser ud som 
følger:

1. Velkomst
Formanden byder velkommen og fortæller om formålet med opgaveudvalget som 
helhed samt de forudgående møder

2. Opsamling og afrunding på udvalgets andet møde, som blev holdt som en 
konference med titlen: Teknologilaboratorium
Medlemmerne besvarer spørgsmålet: ”Efter konferencen hvilke teknologier, oplever 
du, kan få den største betydning for borgere og virksomheder i Gentofte 
Kommune?”

3. Opgaven omkring pejlemærkerne påbegyndes. 
Oplæg og efterfølgende drøftelse i grupper ud fra spørgsmålene:
Hvad er det godt pejlemærke?
Hvordan kunne et pejlemærke lyde? 

4. Nedsættelse af arbejdsgrupper
Der nedsættes to arbejdsgrupper. Én der arbejder med de principper, som er en del 
af modellen til brug for den politiske ledelse. Samt en arbejdsgruppe til det videre 
arbejde med forslag til 3-5 pejlemærker.
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5. Afrunding
Formanden runder aftenens møde af.

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller

Til opgaveudvalget for digitalisering og teknologi:

1. at udvalget fortsætter arbejdet mod målet om at udnytte det teknologiske potentiale til at skabe 
borgerrettet effekt på nye måder og produkterne omkring viden, pejlemærker og model fortsætter 
ifølge procesplanen. 
2. at der nedsættes arbejdsgrupper for bud på pejlemærker og principperne, der er en del 
af modellen. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag


