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Resumé
Formålet med det fjerde møde er at kvalificere første udkast til principper samt arbejde
videre med konkrete metoder til, hvordan vi skaber sammen.
Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 blev opgaveudvalget Vi Skaber
Sammen nedsat. Formålet med opgaveudvalget er at bygge videre på de gode erfaringer
med at skabe sammen ved at udforske nye metoder og udarbejde principper til at skabe
mere sammen.
Udvalget har på de første tre møder drøftet og undersøgt, hvad der være tilstede for, at
borgere og kommune kan skabe sammen. Alle de mange udsagn fra de forskellige
drøftelser er blevet bearbejdet og samlet til et første udkast til principper. Vi skal på mødet
kvalificere principperne. Principperne er vedlagt som bilag.
På mødets anden del skal vi arbejde videre med konkrete metoder, der kan understøtte
borgernes virkelyst og være alternativer til borgerforslag.
Afslutningsvis skal vi drøfte, hvad der skal ske frem mod september, herunder om der er
nogen, der har lyst til at deltage i en eller flere arbejdsgrupper.
Dagsordenen for mødet er derfor:
 Velkomst og præsentation
 Program og formål med mødet
 Kvalificering af principper
 Arbejde med metoder
 Det videre arbejde i opgaveudvalget
 Tak for i dag og på gensyn 2. september
Opgaveudvalget mødes i lokale A og B på Gentofte Rådhus kl. 19.00 - 21.00. Der vil til mødet
være en let forplejning.

Indstilling
Det indstilles
Til Opgaveudvalg Vi Skaber Sammen:
 At opgaveudvalget kvalificerer forslag til principper.
 At opgaveudvalget arbejder med konkrete metoder, der kan understøtte borgernes
virkelyst.
 At opgaveudvalget tager stilling til, om der skal etableres arbejdsgrupper.
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UDKAST til principper til hvordan vi skaber sammen
Gentofte Kommune vil fortsætte bevægelsen med at skabe sammen med borgerne. Det vil vi fordi
løsningerne bliver bedre, og vi kan mere, når vi skaber sammen.
Opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen” har derfor opstillet principper, som skal guide Gentofte
Kommune i den måde, vi møder borgerne på, når borgerne kommer med et initiativ eller en idé, og
når kommunen inviterer borgerne til at skabe sammen.
Principperne skal kunne bruges, både når vi skal gribe borgernes initiativer, og når kommunen
inviterer til samskabelse.

1. Lytter først
At lytte først betyder, at vi er åbne og nysgerrige over for borgernes perspektiver, ideer og
initiativer. Vi siger hverken ja eller nej med det samme, men spørger ind og tænker med i forhold til
om og hvordan kommunen kan støtte eller være en aktivt medspiller. Vi er åbne for, at nye
muligheder kan opstå i dialogen.

2. Bygger bro
At bygge bro betyder, at vi hjælper og understøtter med at koble borgerne til relevante personer i
kommunen eller til andre borgere, foreninger mv., som vi mener kan være interesserede i at
engagere sig i initiativet eller emnet.

3. Sikrer fremdrift
At sikre fremdrift betyder, at vi er gennemsigtige og åbne om, hvad der arbejdes med, og hvornår
næste skridt skal tages. Det betyder også, at vi hurtigt giver besked, hvis vi ikke må eller vil engagere
os som kommune. Vi er villige til at prøve ting af i det små for hurtigt at finde ud af, hvilken vej vi
skal gå.

4. Dialog i øjenhøjde
Vi møder borgerne, der hvor de er, som dem de er. Vi stræber efter, at borgerne oplever, at det er
nemt at komme i dialog med os og at de oplever at blive set, hørt og forstået. Det er ikke
nødvendigvis det samme som at give borgeren ret.

5. Fastholder virkelysten
At fastholde virkelysten vil sige, at vi bygger på borgernes engagement. Vi overtager ikke borgernes
initiativ, men kan indgå som samarbejdspartnere. Vi gør, hvad vi kan for, at borgerne selv kan
komme videre og har ejerskabet.

6. Skaber engagerende rammer
Når vi inviterer borgerne til at skabe sammen, er vi bevidste om, at det er emnet og muligheden for
at gøre en forskel, der bærer engagementet. Vi sætter tydelige rammer for, hvad vi inviterer ind til
og vi inviterer ind tidligt i processen. Vi vælger de metoder, der egner sig til emnet og til de borgere,
hvis stemmer skal i spil. Vi gør det muligt også at engagere sig i en mindre del af opgaven. Vi følger
op, så borgerne har mulighed for at se, hvad det har ført til, og hvordan de kan engagere sig
efterfølgende.
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