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Side 2

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Vi Skaber Sammen
Sags ID: EMN-2019-01056

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 marts 2019 (2770107 - EMN-2019-01056)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Tryghed for borgerne
Sags ID: EMN-2019-01238

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Tryghed for
borgeren 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

Side 3

Til Økonomiudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget Tryghed for borgerne – Status (måned og år) (2758682 - EMN-201901238)
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Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen
Status marts 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt 18. januar 2019.
Udvalget har holdt ét møde.
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. Principperne skal adressere roller og ansvar,
når kommune og borgere skaber sammen.
 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.
På opgaveudvalgets første møde fik deltagerne mulighed for at lære hinanden at kende, og fortælle
hvad de hver især ønsker at bidrage med og er optaget af. Deltagernes erfaringer og interesse skal
bruges i det videre arbejde. På mødet tog deltagerne endvidere hul på opgaven ved, at de i grupper
drøftede, hvad der kendetegner det gode samarbejde mellem kommune og borgere, og hvad der skal
være tilstede for, at det lykkes. Her følger et par udpluk fra gruppedrøftelserne:
 Forskellige problemstillinger kræver forskellige processer
 Vigtigt at være lyttende
 Det skal være let at deltage
 At man som borger ved hvor man skal henvende sig, hvis man har en idé
 Kort vej fra tanke til handling
 Tænke stort og starte småt
Drøftelserne er første skridt i det videre arbejde i opgaveudvalget med at opstille forslag til principper
for samspillet mellem borgere og kommunen.
På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ayesha Khwajazada, borgermedlem af
opgaveudvalget og formand for integrationsrådet, samt Kristine Kryger,
kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af Grønt Råd, som har udarbejdet et forslag til en proces
for, hvordan rådene kan involveres i den del af opgaveudvalgets arbejde, der handler om rådene.
Gruppen vil på det næste møde i opgaveudvalget den 18. marts 2019 præsentere deres forslag. På
mødet den 18. marts vil opgaveudvalget også behandle spørgsmålet, om hvordan borgerne kan være
med til at pege på udfordringer og muligheder, som tages op lokalpolitisk, for herigennem at give
input til nye metoder.
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Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget Tryghed for borgerne
Status marts 2019

Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt 26. februar 2019.
Udvalget har holdt 2 møder.
Udvalget forventer at aflevere til Økonomiudvalget maj 2019.

Udvalgets opgave
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger og konkrete forslag til, hvordan kommunen og
borgerne, herunder i samarbejde med politiet, kan forebygge og bekæmpe indbrud i boliger, biler,
både, butikker og virksomheder samt tricktyverier.

Status
Opgaveudvalget har på de første to møder været optaget af at dele erfaringer om emnet og at skabe
et fælles vidensgrundlag. Det fælles vidensgrundlag omfatter blandt andet en videnshåndbog
udarbejdet til ”Bo trygt!” kampagnen, en kort film udarbejdet af Trygfonden om en tidligere
indbrudstyv, udvalgt statistik ved politiet og oplæg ved Det Kriminalpræventive Råd omhandlende
fakta og viden om indbrud og forebyggende indsatser. (”Bo trygt!” er en landsdækkende kampagne,
som TrygFonden og Realdania står bag, i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Bolius.)
På baggrund af det fælles vidensgrundlag har medlemmerne i opgaveudvalget idéudviklet på mulige
anbefalinger og konkrete forslag til forebyggelse og bekæmpelse af indbrud og tyveri i den private
sfære. Overordnet tegner der sig et billede af, at opgaveudvalget er optaget af og vægter løsninger
med fokus på mobilisering af netværk, herunder motivation og engagement lokalt blandt borgerne,
hurtig respons, når uheldet er ude samt en forebyggende indsats.
Da opgaveudvalget er et hurtigt arbejdende opgaveudvalg, er det blevet besluttet ikke at nedsætte
arbejdsgrupper, men i stedet at invitere relevante interessenter med på tredje møde, som afholdes
den 26. marts. På mødet trykprøves opgaveudvalgets arbejde indtil nu med øvrige andre relevante
interessenter og det drøftes, hvordan vi kan komme fra idé til handling. Herefter er det tanken at
opgaveudvalgsmedlemmerne kommer tættere på indholdselementerne i det endelige produkt frem
mod 4. og sidste møde d. 10. april 2019.

