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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 holder første møde onsdag d. 28. juni 2017, hvor 
formålet primært er 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 byder velkommen og præsenterer formålet med opgaveudvalget.  

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

3. Udvalgets formål og opgaver
Direktøren med ansvar for digitalisering præsenterer de tre produkter, som opgaveudvalget 
skal leverer. 

4. Den videre proces, roller og rammer
Tovholder for opgaveudvalget præsenterer roller, rammer og procesplan for det videre 
arbejde.

5. De første skridt
Hvert medlem har forud for mødet udfyldt et våbenskjold og præsenterer med afsæt heri, 
hvad de ser som de største og uudnyttede teknologiske potentialer. 

6. Opsamling og den videre proces
Formanden runder af. 

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller
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Til opgaveudvalget for digitalisering og teknologi:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

2. At procesplan for udvalgets arbejde godkendes. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag


