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1 (Åben) Andet møde i Opgaveudvalg om Innovation
Sags ID: EMN-2017-02193
Resumé
Opgaveudvalget om Innovation mødes 2. gang tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00-21.00 Mødelokale G,
Gentofte Rådhus.
Dagsordenen for mødet er:
1. Velkomst og mødets program
2. Opsamling fra sidste møde og introduktion til de 3 udvalgte innovationsprojekter
3. Hvordan hænger arbejdet med de tre projekter sammen med kommissoriets formål ”Vi skaber metoder og
viden, mens vi arbejder”
4. Udforskning af de tre projekter og udvikling af mål og arbejdsproces. Projektejer og projektgruppen
mødes.
5. Kort brief fra de 3 projektgrupper og next step
6. Møder i Opgaveudvalget
7. Afrunding og tak for i dag

Baggrund
1. Velkomst og mødets program
2. Opsamling fra sidste møde og introduktion til de 3 udvalgte innovationsprojekter.

På første møde var der ønske om, at kommunen peger på de områder indenfor kerneopgaven,
hvor ”det gør mest ondt” og hvor det giver størst effekt at skabe innovation og der blev efterlyst
udfordringer i kommunen, der kalder på konkrete innovationstiltag.
Udvalgets medlemmer pegede blandt andet på følgende emner og løsninger, på spørgsmålet
”Hvor kan Gentofte kommune gøre det bedre”:
Udfordringer relateret til sundhed og særligt ældre,
Udfordringer relateret til ledighed,
Udfordringer i forhold til, at unge (20-30 årige) søger til andre kommuner for at få iværksætterråd
og sparring. Der er mangel på mentorordninger og forløb for unge iværksættere.
På den baggrund foreslås, at udvalget arbejder videre med følgende tre projekter:
- Sundhedsdata
- Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet
- Iværksættermiljø
3. Hvordan hænger arbejdet med de tre projekter sammen med kommissoriets formål ”Vi skaber
metoder og viden, mens vi arbejder”
Der blev på 1. møde peget på, at de projekter udvalget kommer til at arbejde med som genstand for
innovation, bør fungere som ”demonstratorium” og generere nye metoder, viden og læring til Gentofte
Kommune bredt. Metoder skal derfor dokumenteres til videre inspiration og bidrage til at fremme innovative
arbejdsformer i Gentofte Kommune.

4. Udforskning af de tre projekter og udvikling af mål og arbejdsproces. Projektejer og
projektgruppen mødes.
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Projektejerne af de tre projekter deltager på mødet og præsenterer deres projekt for projektgrupperne.
Udover at skabe baggrundsviden og brainstorme på potentiale for projektet, er målet, at projektejer og
medlemmerne planlægger og forventningsafstemmer i forhold til ønsket projektudfald, arbejdsproces inkl.
arbejdsmøder, tidsforbrug og inddragelse af relevante aktører.
Derudover foreslås, at hver gruppe drøfter, hvordan den fælles konference, der er lagt op til med
Opgaveudvalget for Digitalisering og teknologi, kan give udbytte til de enkelte projekter.
5. Kort brief fra de 3 projektgrupper og next step.

6. Møder i Opgavudvalget:
Mødedato den 27. juni 2017 har været forsøgt flyttet, men da det ikke var muligt at finde en ny dato, hvor
formandskabet kunne deltage, fastholdes den oprindelige dato i juni 2017. Møderne indkaldes i outlook for
mødedeltagere.

7. Afrunding og tak for i dag.

Indstilling
Innovationsenheden indstiller
Til Opgaveudvalget om Innovation:
At udvalget beslutter at arbejde med følgende tre emner som innovationsprojekter:
-

Sundhedsdata
Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet
Iværksættermiljø.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Opgaveudvalget om Innovation den 25. april 2017
Velkomst, mødets program, opsamling fra sidste møde og introduktion til 3 udvalgte
innovationsprojekter.
Formanden bød velkommen og introducerede baggrunden for valg af de tre innovationsprojekter;
”Sundhedsdata”, ”Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet” og ”Iværksættermiljø”:
De 3 innovationsprojekter er udvalgt ud fra medlemmernes refleksioner på 1. møde, hvor der blev
peget på, at valget bør falde på emner, der ligger indenfor kerneopgaven i kommunen, hvor det
gør ”mest ondt” og hvor det giver effekt at skabe innovation. Projekterne er endvidere udvalgt ud
fra kriterierne, at det skal være udfordringer i kommunen, hvor der er brug for konkrete
innovationstiltag og hvor der er ”drive” og ejerskab, hos dem, der skal implementere løsningen.
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Udvalget besluttede at arbejde med de tre innovationsprojekter ”Sundhedsdata”, ”Borgere i
udkanten af arbejdsmarkedet” og ”Iværksættermiljø” og der blev nedsat tre arbejdsgrupper
omkring emnerne
Følgende medlemmer i udvalget ser på Sundhedsdata: Christian Steen Jensen, Rikke Ulk,
Jonatan Schloss, Michael Fenger, Marianne Zangenberg.
Følgende medlemmer i udvalget ser på Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet: Nikolaj Beuschel,
Mira Wessels, Andreas Boysen-Kleist, Poul Vagn Jensen, Christian Buje Tingleff.
Følgende medlemmer i udvalget ser på Iværksættermiljø: Casper Schiøtz Bratvold, Bastian Broby
Glavind Hansen, Jesper Alekstrup, Marie Cordt, Marie-Louise Andreassen.

Hvordan hænger arbejdet med de tre projekter sammen med kommissoriets formål ”Vi
skaber metoder og viden, mens vi arbejder”
Det er et væsentligt element i innovationsprocessen i udvalget, at der skabes metoder og viden,
mens vi arbejder og der sker ”learning by doing”.
Arbejdsgrupperne skal arbejde med de tre projekter, så de gennemgår innovationsforløb, hvor
ideer og processer udvikles, afprøves, justeres og skaleres. Arbejdsgrupperne gør sig konkrete
erfaringer med innovationsprocesser og erfaringerne samles op og deles som et delresultat af
arbejdet i innovationsudvalget.
Der arbejdes i grupperne med innovationsmodeller, samskabelsesmodeller, businessmodeller og
politisk model.

Udforskning af de tre projekter og udvikling af mål og arbejdsproces. Projektejer og
projektgruppen mødes, kort brief fra de 3 projektgrupper og next step.
Projektejerne for hver af de tre projektemner var til stede for at medvirke til arbejdsgruppernes
udforskning af problematikker indenfor hver af de tre emner.
I forhold til arbejdsproces er der aftalt følgende fremgangsmåder indenfor hver af de tre grupper:
Borgere i udkanten arbejdsmarkedet:
Der vil blive arbejdet med fokusering af målsætning, indsatser og samlet proces indtil mødet i juni.
Der vil blandt andet være fokus på flow i fht de cirka 400 personer, som er udenfor
arbejdsmarkedet i Gentofte kommune, så tiden personer er i ledighed reduceres, særligt indenfor
gruppen af langtidsledige. Der sigtes mod at fremkomme med tre løsninger, som kan udvikles i
samarbejde med medarbejdere.
- Gruppen planlægger Interviews af fokusgrupper i april/maj
- Gruppen ser på arketyper og positive afvigelser
- Indhentning af fakta om ressourceforbrug i forbindelse med eksisterende indsatser overfor
borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i kommunen
- Medlemmerne i gruppen mødes slut maj
Iværksættermiljø i Gentofte kommune:
Formålet er at fremme og støtte eksisterende og spirende iværksættere i Gentofte kommune
Gruppen arbejdede ud fra 4 indsatsområder
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-skole/gymnasieregi iværksætterspirer
-oprette et tilhørssted for iværksættere i alle aldre, drevet low budget og bytteforhold med frivillige,
her i blandt flygtninge og pensionister
-samarbejde med virksomheder i Gentofte kommune
Gruppen mødes igen den 18. maj 2017 kl. 16, for her at snævre indsatsområdet ind og skære
opgaven skarpere.
Sundhedsdata
Sundhedsgruppen ønsker at arbejde med, hvordan sundhedsdata kan bruges og kombineres på
nye måder med det formål at forudsige risikoprofiler til brug for sundhedsfremme og forebyggelse.
Gruppen ønsker, at levere forslag til løsninger, der er eksekverbare indenfor relativt kort tid fx 6
måneder.
- Der afholdes et initialt planlægningsmøde, hvor mål og indhold for den videre proces
aftales nærmere
- Der planlægges en eksplorativ workshop primo juni med deltagelse af aktører, der arbejder
med sundhedsdata/kombinere data på alternative måder
- Dernæst følger en afprøvnings-, konceptudviklings- og overleveringsfase.
Følgende samarbejdsplatforme for arbejdsgrupperne blev udvalgt: Dels facebook og facebook
kombineret med drop box samt platformen Trello,
Møder i Opgaveudvalget
Alle mødedatoer fastholdes, som vedtaget på 1. møde. Det vil sige, at mødedato den 27. juni 2017
også fastholdes.

Afrunding og tak for i dag
Der blev foretaget en evaluerende metareflektion af arbejdsformen på dette udvalgsmøde i hver
arbejdsgruppe.

Bilag
1. Opsamling fra 1. møde i Udvalg om Innovation (1804694 - EMN-2017-02193)
2. Kort intro til projekter og gruppeinddeling (1804903 - EMN-2017-02193)
3. Procesplan Opgaveudvalg Om Innovation (1804695 - EMN-2017-02193)

2 (Åben) Eventuelt
Sags ID: EMN-2017-01714

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Opgaveudvalget om Innovation den 25. april 2017
Intet.
Bilag
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