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1 (Åben) Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Digitalisering og teknologi den 28. 
juni 2017
 
Sags ID: EMN-2017-03324

Resumé
Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi skal jf. kommissoriet overordnet arbejde 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. 

Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi holdt første møde onsdag d. 28. juni 2017, hvor 
formålet primært var at skabe et godt fundament for det videre arbejde, herunder at lære hinanden 
at kende, få en fælles forståelse af udvalgets formål og opgaver samt rammer og roller i det videre 
arbejde.

Baggrund
I hensynet til at skabe et godt fundament for det videre arbejde er dagsordenen for det første møde 
følgende: 

1. Velkomst 
Formanden Michael Fenger bød velkommen og præsenterede formålet med 
opgaveudvalget.  

2. Præsentationsrunde
Hvert medlem havde forud for mødet udfyldt et våbenskjold og præsenterede med afsæt 
heri, hvad de vil bidrage med til opgaveudvalget. 

3. Udvalgets formål og opgaver
Direktør Jeppe Bøgh Andersen præsenterede de tre produkter, som opgaveudvalget skal 
levere. 

4. Den videre proces, roller og rammer
Tovholder for opgaveudvalget Bente Marie Elstrøm Jørgensen præsenterede roller, 
rammer og procesplan for det videre arbejde. 
Opgaveudvalget afholder møder på følgende datoer:

• 26. september 2017 kl. 16.30-21.00 Konference i samarbejde med opgaveudvalget 
for Innovation.

• 15. november 2017 kl. 18.00-21.00
• 17. januar 2018 kl. 18.00-21.00 
• 12. marts 2018 kl. 18.00-21.00

5. De første skridt
Hvert medlem havde forud for mødet udfyldt et våbenskjold og præsenterede med afsæt 
heri, hvad de ser som de største og uudnyttede teknologiske potentialer. Her blev blandt 
andet nævnt internet of things, kunstig intelligens, virtual/augmented reality, robotter og 
robotteknologi, big data, API’er, deep face og blockchain. Ud over de teknologiske 
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muligheder blev det også nævnt, at der bør arbejdes med brugervenlighed, motivation, 
forandringsledelse og gamification.

6. Opsamling og den videre proces
Formanden Michael Fenger rundede af. 

På mødet fik deltagerne udleveret en mappe med:
• Kommissorium 
• Illustrationer af hovedopgaver og procesplan inkl. fremtidige mødedatoer 
• Publikationen ”Vind fremtiden” 
• Præsentation af deltagerne med våbenskjold og kontaktoplysninger.

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller

Til opgaveudvalget for digitalisering og teknologi:

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At procesplan for udvalgets arbejde godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi den 28. juni 2017 

Det blev vedtaget at bruge Slack som medie til kommunikation mellem møderne i 
opgaveudvalget. Invitation til Slack-gruppe udsendes til opgaveudvalgets medlemmer.

Bilag


