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Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. september 2018, pkt. 17, at godkende
kommissoriet for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere
resultatet af sit arbejde.
To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og
næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på
et fællesmøde den 25. november 2019 med henblik på, at Økonomiudvalget indstiller disse til
Kommunalbestyrelsen på dens møde den 16. december 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 24. september 2018, pkt. 17, at
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen. Kommissoriet er vedlagt som
bilag.
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018, pkt. 12, udpegede
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:



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. Det kan både være justeringer af eksisterende fora og metoder, og det
kan være nye metoder, herunder undersøge:
o Sammenspillet med råd og brugerbestyrelser ud over den sædvanlige
høringsproces.
o Alternativer til metoderne borgerforslag og bindende kommunale
folkeafstemninger.
o Fordele og ulemper ved digitale værktøjer.

Opgaveudvalgets anbefalinger til principper og veje til at skabe mere sammen er vedlagt som
bilag.
Opgaveudvalget har mødtes 6 gange. Afsættet har været medlemmernes egne erfaringer med at
skabe sammen i forskellige sammenhænge og de har været bragt i spil undervejs i processen
blandt andet gennem interviews. Udvalget har også fået inspirationsoplæg fra fagpersoner om
demokratiske deltagelsesformer og eksisterende dialogformer i og uden for Gentofte Kommune.
En ekstern oplægsholder bidrog med et eksempel på en digital platform til borgerdialog. Der har
været opmærksomhed på, hvordan forskellige metoder tilgodeser forskellige borgeres mulighed og
motivation for at deltage.

Side 3

Der har været nedsat fire arbejdsgrupper undervejs i processen, hvoraf den ene omhandlede
samspillet med kommunens råd. Der blev i den forbindelse i maj 2019 afholdt en workshop for
kommunens fire råd: Handicaprådet, Integrationsrådet, Seniorrådet og Grønt Råd med deltagelse
af rådenes formandskaber, enkelte medlemmer af rådene og kommunalbestyrelsesmedlemmer i
rådene.
De øvrige arbejdsgrupper har haft deltagelse af medlemmer fra opgaveudvalget, fagpersoner og
borgere, der meldte sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalget, men ikke blev udpeget.
Handicaprådet, Integrationsrådet og Seniorrådet har efterfølgende haft mulighed for at
kommentere på opgaveudvalgets udkast til anbefalinger. Rådene er positive over for
anbefalingerne og mener, at anbefalingerne vedrørende råd afspejler de synspunkter, som kom
frem på workshoppen med rådene. Rådene vil i det nye år arbejde med principperne og forslagene
til udvikling af rådenes arbejdsform. Uddrag af referat fra møde i Handicaprådet er vedlagt. De to
andre råd har ikke drøftet udkastet på rådsmøder, og der er derfor ikke udarbejdet referater.
Hvis Kommunalbestyrelsen godkender opgaveudvalgets anbefalinger, vil borgere, foreninger,
virksomheder og medarbejdere i kommunen m.fl. blive inddraget i realiseringen af anbefalingerne.

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At anbefaling til principper og nye veje til at skabe mere sammen vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen - 24092018 (3201189 - EMN-201905315)
2. Anbefaling til principper og veje til at skabe mere sammen (3201192 - EMN-2019-05315)
3. Handicaprådet - uddrag af referat (3201194 - EMN-2019-05315)
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