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Præsentation af Gentofte Kommune 

2 

75.000 borgere 

5.600 medarbejdere 

 

26 km2 mellem Øresund og København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk 

kommuner 

8 km motorvej 

3 jernbaner 

250 km offentlig vej, 500 km fortov og 85 km cykelsti 

 

 
35.000 boliger: 30 pct. villaer/parcelhuse og 63 pct. etageboliger 

 
63 daginstitutioner 

11 folkeskoler 

10 plejehjem  

6 biblioteker og kulturhuse 

 

 

 

 
Budget 2015 

Hvad bruges pengene til? 

Udligning 

Forebyggelse, 

rehabilitering, ældre 

Skoler 

Børn og 

unge 

Administration 

Sociale 

ydelser 

Borger med 

handicap 

Veje, miljø 

Kultur & fritid 

Anlæg, Fjernvarme 



Politiske landskab i Gentofte Kommune   

3 

A 
C 

B 
V 

Ø 

11 mandater 

3 mandater 

2 mandater 

1 mandat 

1 mandat 

1 mandat 

19 medlemmer af 

Kommunalbestyrelsen 

Borgmester Hans Toft  (C)  

Viceborgmester - Søren B. Heisel (A) 

Udvalgsstruktur  
Økonomiudvalget 

Byplanudvalget 

Teknik- og Miljøudvalget 

Socialudvalget 

Kultur- og Fritidsudvalget 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Børne- og Skoleudvalget 

2 årige budgetaftale 

med C,A, V og B 

I 



National og international dagsorden 

”Op af sofaen – anbefalinger til 

det lokale demokrati” 
Økonomi- og Indenrigsministeriet 

”Fremtidens 

kommunestyre” 
KL  

Participatory budgeting, USA 

Bürgerkommune, Tyskland 

Participatory democracy, England 

Invånerdialog, Sverige 

Open Government Partnership, 65 

lande 



Ændre forældet 

udvalgsstruktur  

En helt ny model 

for den politiske 

arbejdsform i 

Gentofte 

Kommune  



Baseret på erfaringer  

Sikre bedst mulig velfærd for 

vores ressourcer – udnytte de 

lokalpolitiske ressourcer optimalt 

Borgerne er tidligere blevet 

involveret i store anlægsprojekter  

via §17 stk. 4 udvalg 

Udvikling af løsninger, der 

skaber mest værdi for brugerne  

Nye metoder, der bedre matcher 

kravet om omstillingsparathed og 

fleksibilitet  
 



Sammen med borgerne fordi: 

Styrker politikernes indflydelse  

Sætter dagsordenen proaktivt 

Politikudvikler på et tidligt tidspunkt – nye innovative løsninger 

Styrker det lokale selvstyre lokalt og nationalt ved at udnytte og 

passe på mulighederne i det lokale selvstyre 
Bedre processer 

Respekt for rammer  

Ejerskab  til interessenter i fht. samlede løsning og 

implementering 

Flere ressourcer i spil i processen Øger kvaliteten af politiske løsninger 

Forbedrer problemforståelsen, øger iderigdommen 

Større chance for innovation 



Udvalgene i den nye politiske arbejdsform 

ØU og KB 
 

Stort set 

uændret  

Opgaveudvalg 
 

Rådgivende 
 

8 nye 

Nedsættes midlertidigt til 

at løse en konkret 

opgave 
 

Vil bestå af borgere, 

interessenter og politikere 
 

Refererer til stående 

udvalg, ØU eller KB 

Stående udvalg 
 

Reducerer 

mødetimerne til 1/3. 

4 årlige møder 
 

Byplansudvalget 

fortsætter som 

tidligere 

Frigiver 480 timer 



 
Identificerer områder, hvor der er behov for udvikling  

Følge op på hele ressortområdet over et år 

Vurderer om der skal nedsættes et opgaveudvalg eller på anden 

måde inddrage borgere. 

Bindeled mellem opgaveudvalg og Kommunalbestyrelsen 

Udvikler kriterier, principper mv. for den del af den umiddelbare 

forvaltning vedr. ressortområdet, der er delegeret til forvaltningen 

Den umiddelbare forvaltning flyttes til KB 

Mødes 1 gang i kvartalet  

 

 

 

 

Stående udvalg 

De stående udvalg understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af 

kommunen ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres 

ressortområde gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker.  
 
Regnestykket  

 
Stående udvalg 

7 medlemmer x 11 

møder x 2 timer x 5 

udvalg = 770 timer 

 
Ny struktur  med 4 

møder : 5 udvalg x 

7 medlemmer x 4 

møder x 2 timer = 

280 timer 

 
480 timer til udvalg 

med borger-

deltagelse fx ca.  

8 udvalg x 5 

medlemmer x 6 

møder x 2 timer 

 



 
Opgaveudvalgene er rådgivende og midlertidige 

Nedsættes af KB efter indspil fra stående udvalg og ØU 

Ca. 8 opgaveudvalg med borgerdeltagelse af gangen 

Opgave og deltagere defineres af KB i kommissorium 

Tilrettelægger selv arbejdsform - forhåndsreservation i kalender 

Inddrager andre borgere og videnspersoner ad hoc fx i 

arbejdsgrupper eller workshops 

Afrapporterer til udvalg det er nedsat under 

Mødekadence: Aftales i udvalget.   

 

 

Opgaveudvalg med borgerinddragelse  

Opgaveudvalgene skal i fællesskab med borgerne og andre interessenter udvikle ideer , 

forslag til politikker, nye strategier til Kommunalbestyrelsen 

Børn – 

kvalitet og 

struktur 

Unge 

politik 

Børn og 

unge i 

fælles-

skaber 

Skole 

reform 

Ny 

sundheds

politik 

Integration 

af 

flygtninge 

Erhvervs 

politik 

Trafik – 

sikker i 

byen 



Kommissoriet Identifikation Udpegningen  

Udpegning af borgere til opgaveudvalg 

Kommissoriet beskriver: 

• Antal af 

kommunalbestyrelses-

medlemmer.  

•Antal medlemmer, der ikke er 

kommunalbestyrelsesmedlem

mer samt disses 

kompetencer/baggrunde. 

 

Kommunalbestyrelsen udpeger: 
•Alle medlemmerne af et 

opgaveudvalg udpeges under ét efter 

den d`Hondtske metode 

•Formand og næstformand af de 

kommunalbestyrelsesmedlemmer der 

sidder i opgaveudvalget 

 

 

Videnspersoner, 

eksperter og andre kan 

blive inddraget ad hoc 

Forskellige metoder: 
•Netværk 

•Annoncering i lokalavis 

•Opslag på gentofte.dk  

•Omtale i Gentofte Lige 

     Liste over relevante og 

interesseret personer til brug 

udpegning 

 



 
Umiddelbare forvaltning flyttes fra de stående udvalg til 

forvaltningen i det omfang kommunalbestyrelsen delegerer.  

 
De stående udvalg vil skulle formulere principper, kriterier og 

lignende, som ramme for forvaltningen i disse typer af sager 
Fx Kultur- og Fritidsudvalget formulerer  

principper for tildeling af tilskud fra puljer mv., med henblik på at 

forvaltningen kan behandle de enkelte ansøgninger.   

principper for tværkommunale samarbejder på kultur-, unge- og 

fritidsområdet, således at forvaltningen kan indgå aftaler  

 
Arbejde på nye måder med at understøtte de stående udvalg  og 

udvalg med borgerdeltagelse 

 

Forvaltningens nye rolle  



Gentofte Politikerportal  

 

Vi skaber et digitalt rum til 

lokalpolitikerne, som stiller den viden der 

opnås på områderne til rådighed på en 

nem måde – og som med tiden også kan 

udvides til at være et samarbejdsrum 

for både lokalpolitikere og borgere. 
 

 

 

 

 



1.8: Ny politisk  

arbejdsform i gang  

Beslutning vedr. arbejdsform fra 1.1.2018 

November 

Kommunalvalg 

2015 2016 2017 2018 

 KB-seminar 

ØU beslutter proces 

2. kvartal 

Evaluering   
ØU og KB maj   

1.behandling af ny  

styrelsesvedtægt 

ØU og KB juni   

2. behandling af ny styrelsesvedtægt 

 

PROCESPLAN 

31.8: Godkendelse af 

Kommissorier 



Hvis vi skal sikre den bedst mulige velfærd for vores 

ressourcer, så er det nødvendigt, at vi også udnytter de 

lokalpolitiske ressourcer optimalt.  

Vi må ikke hænge fast i en forældet udvalgsstruktur, 

der ikke matcher de krav til omstillingsparathed og 

fleksibilitet, vi stiller til kommunens borgere.  

Hvis vi skal udfordre vores borgere, så skal vi også 

udfordre os selv. 

 
Det gør vi nu! 

”…….hvis vi skal sikre den bedst mulige velfærd for 

 vores ressourcer, så er det nødvendigt, at vi også udnytter de  

lokalpolitiske ressourcer optimalt. ” 

 

”Vi må ikke hænge fast i en forældet udvalgsstruktur, der ikke matcher de krav til 

omstillingsparathed og fleksibilitet, som vi stiller til kommunens borgere.  

Hvis vi skal udfordre vores borgere, så skal vi også udfordre os selv.” 

 

Det gør vi nu! 
 

Hans Toft, (K) Søren B. Heisel (S), Louise 

Feilberg (V) og Marie-Louise Andreassen (RV) i 

kommentar i Berlingske Tidende d. 27. maj 2015 


