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Side 2

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Det internationale i Gentofte
Sags ID: EMN-2019-02647

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Det
internationale i Gentofte efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Økonomiudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget Det internationale i Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte – Status juni 2019 (2972932 - EMN-201902647)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
Sags ID: EMN-2019-02648

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget FN’s
verdensmål i Gentofte efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og

Side 3

Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-,
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte status juni 2019 (2973534 - EMN-2019-02648)

3 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Vi Skaber Sammen
Sags ID: EMN-2019-02510

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Vi Skaber
Sammen efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Økonomiudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget Vi Skaber Sammen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Vi Skaber sammen Status juni 2019 (2962199 - EMN-2019-02510)
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Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte
Status juni 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt d. 4. april 2019.
Udvalget har holdt 1 møde.
Udvalget forventer at aflevere til Økonomiudvalget d. 28. oktober 2019.

Udvalgets opgave
At komme med anbefalinger til at bringe det internationale perspektiv tydeligere ind i udviklingen af
Gentofte Kommune. Formålet med opgaveudvalget er derfor at udforske, hvordan de internationale
perspektiver i endnu højere grad kan bidrage til nye vinkler og løsninger konkret og strategisk, blandt
andet ved at gøre det endnu mere attraktivt for udenlandske borgere og internationale virksomheder
at være en aktiv del af fællesskabet i Gentofte.

Status
Der har været afholdt ét møde i opgaveudvalget. Derudover har der været afholdt et
arbejdsgruppemøde mhp. at få input fra det første møde yderligere perspektiveret, samt et
arbejdsgruppemøde mhp. at udarbejde et spørgeskema til udenlandske borgere. Deltagerne i begge
arbejdsgrupper har været medlemmer af opgaveudvalget. Endelig er der afholdt et
fokusgruppeinterview med deltagelse af udenlandske borgere bosat i kommunen.
På det første møde i opgaveudvalget drøftede medlemmerne, hvilke kvaliteter en større grad af
involvering af det internationale perspektiv kan bidrage med i Gentofte. Der blev foretaget en
indledende brainstorm over, hvilke udfordringer og potentialer, der er i at bringe det internationale
tydeligere ind i Gentofte, og endelig kom medlemmerne med bud på, hvilke muligheder og barrierer,
der er, for at udenlandske som danske borgere kan bidrage til at folde det internationale perspektiv
mere ud i Gentofte Kommune.
Drøftelserne af potentialer for at folde det internationale perspektiv yderligere ud i Gentofte blev
hovedsageligt set i forhold til 4 indsatsområder:
 Den internationale borger: Hvordan styrker vi borgernes internationale udsyn, så det
internationale bliver en endnu mere naturlig del af at vokse op og bo i Gentofte?
 Brobygning mellem det internationale miljø og det danske: Hvordan bygger man i højere grad
bro mellem de mange forskellige nationaliteter og kulturer i Gentofte?
 Kommunikation: Hvordan kan man kommunikere tydeligere om dels at være en international
kommune og dels til de internationale borgere i kommunen?
 Den gode hverdag: Hvordan kan vi understøtte trivslen og den gode hverdag blandt
internationale borgere i Gentofte og få dem til at blive en endnu mere aktiv del af det lokale
fællesskab?
Herudover blev der peget på forskellige konkrete initiativer, der måske kan bidrage til at understøtte,
at både udenlandske og danske borgere kan bidrage til at folde det internationale perspektiv ud.
Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 24. juni 2019.
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Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
Status juni 2019
Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt d. 9. april 2019.
Udvalget har holdt 1 møde.
Udvalget forventer at aflevere til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre-,
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2020.

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal:
1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme med
anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt.
2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i
Gentofte, fx ved at:
Identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale
Udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene
Afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale bæredygtige
resultater i Gentofte
3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke
bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv.

Status
Der er foretaget en overordnet kortlægning af verdensmålsrelaterede aktiviteter i den kommunale
organisation. Den viser, at aktiviteterne falder inden for tre overordnede kategorier: Aktiviteter med
fokus på hverdagsvaner og formidling, aktiviteter med fokus på fysiske anlæg og minimering af
ressourceforbrug samt aktiviteter med fokus på organisatoriske praksisser som brugerinddragelse og
partnerskaber. Alle opgaveområder er godt i gang med verdensmålsrelaterede aktiviteter og interessen
for at arbejde med verdensmålene er stor blandt mange af kommunens medarbejdere.
På det første opgaveudvalgsmøde diskuterede medlemmerne:
 hvordan der kan skabes et endnu bedre overblik over verdensmålsaktiviteter i Gentofte,
herunder hvordan der kan måles på indsatserne
 hvad der skal tages med i betragtning, når der skal prioriteres mellem målene
 hvad og hvordan vi kan kommunikere for at højne kendskab, engagement og handling
 hvordan vi kommer i gang med at initiere partnerskaber
 hvilke metoder, der kan anvendes til løbende at følge verdensmålsindsatserne og tænke
bæredygtig udvikling ind
Opgaveudvalget har besluttet at gennemføre en verdensmåls-innovationssprint, hvor medarbejdere,
borgere og civilsamfundsaktører mødes i Rådhushallen og sammen skaber nye løsninger og omsætter
FN’s verdensmål i konkrete, kreative og visionære initiativer lokalt i Gentofte Kommune.
Opgaveudvalgets næste møde finder sted d. 18. juni 2019.
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Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen
Status juni 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt den 18. januar 2019.
Udvalget har holdt fire møder.
Udvalget forventer at aflevere til Økonomiudvalget november 2019.

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal:
 Udarbejde forslag til principper, der kan guide både kommune og borgere i det videre arbejde
med borgerinitierede - og borgerdrevne tiltag.
 Anbefale nye veje og metoder, som yderligere vil styrke borgerinitierede – og borgerdrevne
tiltag i Gentofte Kommune med afsæt i den eksisterende politiske arbejdsform.

Status
Formålet med Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen er at bygge videre på gode erfaringer med at skabe
sammen.
Udvalget har på de første tre møder drøftet og undersøgt, hvad der skal være tilstede for at
kommunen og borgere kan skabe sammen. Her er det blandt andet fremkommet, hvor afgørende det
er, at kommunen er åben og lyttende, når borgerne henvender sig med en idé, og at kommunen
bygger bro ved at understøtte og koble borgerne til relevante personer, så borgeren oplever at blive
hjulpet videre med deres initiativer og ideer. Disse og andre opmærksomhedspunkter indgår i
udformningen af første udkast til principper, som opgaveudvalget kvalificerede på det fjerde møde
den 4. juni 2019. En arbejdsgruppe med deltagere fra opgaveudvalget, arbejder videre med
principperne med henblik på at have et nyt udkast klar på opgaveudvalgets femte møde.
Opgaveudvalget har også udforsket metoder til, hvordan dialogen mellem borgerne og kommunen
kan styrkes. Opgaveudvalget er kommet med ideer, som idesluse, et sparringsrum, en vejviser og en
app. Opgaveudvalget arbejdede på det fjerde møde videre med disse ideer for at konkretisere dem
yderligere. To arbejdsgrupper med deltagere fra opgaveudvalget arbejder videre med metoderne
frem til opgaveudvalgets femte møde.
Opgaveudvalget besluttede på det andet møde at afholde en workshop med deltagelse af
repræsentanter fra kommunens fire råd, dvs. Grønt Råd, Handicaprådet, Seniorrådet og
Integrationsrådet. Workshoppen blev afholdt den 23. maj, og her arbejdede politikere,
formandskaber, medlemmer og administration med forslag til, hvordan samspillet mellem
Kommunalbestyrelsen og rådene kan styrkes. Workshoppen gav samtidig rådene mulighed for at lade
sig inspirere af hinanden, til hvordan de kan udvikle deres egen arbejdsform. En arbejdsgruppe med
deltagere fra opgaveudvalget arbejder videre med forslagene fra workshoppen frem mod
opgaveudvalgets femte møde.

