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1 (Åben) 3. møde i Opgaveudvalget Vi Skaber Sammen den 11. april 2019
Sags ID: EMN-2019-01634
Resumé
Formålet med det tredje møde er, at udforske metoder til, hvordan dialogen mellem
politikere og borgere kan styrkes for herigennem, at få borgernes indspil til, hvad der skal
udvikles i Gentofte Kommune.
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 principper til at skabe mere
sammen. Udvalget afholdt sit første møde den 21. januar og andet møde den 18. marts.
På de første to møder har udvalget drøftet, hvad der kendetegner det gode samarbejde,
og hvad der skal være tilstede for at samarbejdet lykkes. Drøftelserne er første skridt i det
videre arbejde i opgaveudvalget med at opstille forslag til principper for samspillet mellem
borgere og kommunen.
På tredje møde skal udvalget udforske metoder til, hvordan dialogen mellem politikere og borgere
kan styrkes for herigennem, at få borgernes indspil til, hvad der skal udvikles i Gentofte Kommune.
Udforskningen skal ske i tre laboratorier, hvor medlemmerne skal inspireres og ideudvikle på
metoder. De tre laboratorier er:
 Det digitale lab - når vi mødes digitalt
 Det inviterende lab - når kommunen inviterer indenfor
 Det opsøgende lab - når kommunen kommer på besøg
Medlemmerne vælger selv hvilket laboratorier de vil arbejde i på mødet.
Opgaveudvalget mødes i kantinen kl. 19.00 - 21.00. Der vil til mødet være en let forplejning.
Dagsordenen for mødet er:
 Velkomst og præsentation
 Program og formål med mødet
 Oplæg om metoder til inspiration
 Udforskning af metoder i tre laboratorier
 Præsentation af ideer
 Det videre arbejde i opgaveudvalget
 Tak for i dag og på gensyn 4. juni

Indstilling
Det indstilles
Til Opgaveudvalg Vi Skaber Sammen:
 At opgaveudvalget udforsker nye metoder til, hvordan dialogen mellem politikere og
borgere kan styrkes for herigennem, at få borgernes indspil til, hvad der skal udvikles i
Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget borgmester Hans Toft bød velkommen til det tredje møde i
opgaveudvalget og præsenterede mødets formål, som var at udforske metoder til, hvordan
dialogen mellem politikere og borgere kan styrkes. Ida Juhler orienterede om, at Karen
Leth ønsker at udtræde af opgaveudvalget, og at Kommunalbestyrelsen vil udpege et nyt
medlem.
Dorte McEwen holdt oplæg om demokratiske deltagelsesformer til inspiration for det
efterfølgende arbejde i de tre laboratorier. Der findes et væld af metoder nationalt og
internationalt til at skabe sammen, og metoderne kan noget forskelligt. Under
overskrifterne: det inviterende, det opsøgende og det digitale blev der præsenteret
eksempler på metoder, som alle forsøger at skabe rammer for en ny form for dialog, hvor
deltagelsen åbnes op, så flere borgere kan deltage.
I kommissoriet for opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen” fremgår, at udvalget skal komme
med alternativer til borgerforslag. Kommunalbestyrelsen ønsker alternativer blandt andet
fordi, muligheden allerede eksisterer i dag, idet borgerne kan henvende sig til et
kommunalbestyrelsesmedlem, som kan tage forslaget op i Kommunalbestyrelsen, hvis
vedkommende ønsker det. I stedet ønsker Kommunalbestyrelsen metoder, der kan give
bedre dialog for at få indblik i behov og skabe løsninger sammen og bruge borgernes
engagement til udvikling frem for stemmeindsamling. I oplægget fik medlemmerne
præsenteret metoden borgerforslag og erfaringer hermed fra andre kommuner.
Borgerforslag blev implicit drøftet i de tre efterfølgende laboratorier. Det blev besluttet, at
arbejdet med af finde alternativer til borgerforslag ikke er afsluttet, og skal fortsættes på et
kommende møde.
Efter oplægget fordelte medlemmer sig efter interesse i de tre laboratorier: det inviterende,
det opsøgende og det digitale. I hvert laboratorium holdt en fagmedarbejder et kort oplæg
om en eller flere metoder og erfaringerne hermed. Herefter drøftede gruppen fordele og
ulemper ved metoderne samt hvad en metode skal kunne for at styrke dialogen mellem
politikere og borger i Gentofte Kommune. Hvert laboratorium fik derefter til opgave at
visualisere gruppedialogen ved hjælp af diverse materialer.
Medlemmerne i det de digitale laboratorium præsenterede deres visualisering med titlen
”Vi skaber sammen”. Visualiseringen af den digitale proces viste vejen fra at en borger får
en ide til den udvikles, og er klar til afprøvning. Processen indeholdt flere stop undervejs,
hvor ideen bliver kvalificeret både digitalt og ansigt til ansigt hos forskellige grupper af
borgere og medarbejdere. Det er en transparent og åben proces, hvor alle kan følge med
og koble sig til hinandens input undervejs.
Medlemmerne i det inviterende laboratorium fokuserede på det positive fysiske møde, og
hvad der skal være tilstede. De nævnte vigtigheden af, at dialogen kan flyde frit, og man
mødes om et emne. Dialogen skal være i øjenhøjde og gerne faciliteres eller modereres.

Side 4

Medlemmerne i det opsøgende laboratorium præsenterede deres forståelse af, hvad et
opsøgende møde er og kan. Den opsøgende metode er kendetegnet ved, at man tager ud
og lytter til en gruppe borgere, som kommunen normalt ikke hører fra og så et frø, der kan
give borgerne lyst til selv at arbejde videre. Gruppen så et dilemma i, at man som politiker
ikke nødvendigvis er neutral, og derfor kan det være svært at praktisere denne metode,
som måske er bedre egnet for administrationen, der ikke er politisk.
Mødet blev afsluttet med en yderligere ideudveksling på, hvilke andre metoder der kunne
bringes i spil.
De mange input fra de første to møder og indspillet fra det tredje møde både i forhold til
principper og metoder vil på næste møde blive præsenteret, som første udkast til
anbefalinger, som opgaveudvalget skal arbejde videre med.
Bilag
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