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 Forvaltningen udarbejder oplæg

 Politikere behandler

 Forvaltningen implementerer

 Borgere bruger

 Ny viden

 Nye vinkler

 ”Hjælp” til 

implementering

 Ressourceperson

er

 Mere politik, 

strategi og vision i 

de stående udvalg

 Ressourcekrævende

 At holde fokus på 

politik-, strategi- og 

visionsudvikling

 At udvælge 

medlemmer

Sammen med 

borgerne vil vi:

 Styrke politikernes 

indflydelse

 Skabe bedre processer

 Øge kvaliteten af de 

politiske løsningen

En guidet tur

Gentofte 

kort fortalt



Kort om Gentofte Kommune

• 75.800 borgere 
• 18.200 børn og unge

• 43.700 erhvervsaktive

• 14.000 over 66 år

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

kommuner

• Over 300 fysiske lokaliteter 

• 7 bydele 

• 50 daginstitutioner

• 12 folkeskoler 

• 12 plejeboliger

• 6 biblioteker og kulturhuse

• 15 botilbud og handicapinstitutioner

Skoler

Børn og 

forebyggelse

Administration

Sociale 

ydelser

Veje, miljø

Kultur, fritid & Unge

Forebyggelse, 

rehabilitering, ældre

Anlæg, 

Fjernvarme

Borger med 

handicap

Bygninger

• 5.700 medarbejdere 

• 50 forskellige overenskomster

• 175 faggrupper

• 380 ledere  



Indkomst
• Generel høj indkomst 

• Men Gentofte Kommune og Danmark 

(generelt) kan sammenlignes når det 

gælder de familier med lavest 

indkomst (25%)

Mange undersøgelser har vist en stærk association mellem indkomst og dødelighed. For danske 
mænd er forskellen i middellevetid mellem den fjerdedel som tjener mest, og den som tjener 
mindst i løbet af de sidste knap 30 år fordoblet fra 5 til 10 år 



Politisk landskab 

KB

SU SK

OU

BØ

OU

KUF

OU

TM

OU

EBI

OU

BA

ØK

13 mandater

2 mandater

1 mandater

1 mandat

1 mandat

1 mandat

19 medlemmer af 

Kommunalbestyrelsen

Borgmester Hans Toft  (C) 

Viceborgmester - Søren B. Heisel (A)

Politisk styring og struktur

19

9

7 7 7 7 7 7

15 15 15 15 15

2 årig budgetaftale 

med C,A, V B og F

7

Deltagere fra fire 
forskellige partier i 
OU – god bred 
fordeling



Udgangspunkt

I Gentofte Kommune havde vi et ønske om at skabe en ny model 
for det politiske arbejde, fordi det gamle politiske system:

• Var opdelt 

• Var lukket og gav ikke (nok) plads til dialog med lokalsamfund

• Gav for lidt tid til at tale politik, vision og strategi i de stående 
udvalg

 Forvaltningen udarbejder oplæg

 Politikere behandler

 Forvaltningen implementerer

 Borgere bruger

Baggrund
Gode erfaringer med at inddrage og gå i dialog med borgerne – fx Musikbunker, 
skatepark mm

Behov for nye metoder, der bedre matcher kravet om omstillingsparathed og 
fleksibilitet

Behov for en organisation der systematisk involvere borgerne i KB’s arbejde



Sammen med 

borgerne vil vi:

 Styrke politikernes 

indflydelse

 Skabe bedre processer

 Øge kvaliteten af de 

politiske løsningen

Roller i ny politisk arbejdsform:

Politik- og strategiudvikling SAMMEN
med borgerene

• Forvaltningen faciliterer

• Politikerne politikudvikler 

• Borgerne medskaber

• Fælles ansvar for udførelse  

Vi ville gerne have en arbejdsform 
der sammen med borgerne:

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

Skaber bedre processer
• Respekt for rammer 
• Lokalt deltagelse og interessentinvolvering –

styrker ejerskab og en positiv implementering
• Flere ressourcer og viden

Øger kvaliteten af politiske løsninger
• Forbedrer problemforståelsen, øger 

iderigdommen
• Større chance for innovation og nytænkning
• Vidensdeling

Hvorfor inddrage borgerne mere?



KB og ØU
Stort set
uændret 

OPGAVEUDVALG
10 borgere - 5 politikere 

Ca. 8 af gangen

Politikere og forvaltningen 

udarbejder sammen kommissoriet

Rekruttering af borgere sker via 
annoncer og opslag 

Udpegning: d’hondske metode 

Borgerinvolvering: faciliteret af 
administration

STÅENDE UDVALG

Redefineret rolle

Hvad har vi gjort i Gentofte?

Reducerer mødetimerne 
til 1/3

4 årlige møder

• Identificerer områder for 
udvikling

• Igangsætter

• Koordination & deling af 
viden på tværs

• Opfølgning

For at imødekomme ønsket om at 
skabe en ny model for det politiske 
arbejde, har det været nødvendigt at 
skabe en ny politisk organisering



Nedsættelse af opgaveudvalg

Kommissoriet Rekruttering Udpegning 

Kommissoriet 
beskriver:
• Antal af medlemmer 

politikere og borger 
samt disses 
kompetencer/ 
baggrunde

• Opgaven, som 
opgaveudvalget skal 
udføre samt leverancer 

Kommunalbestyrelsen 
udpeger:
• Alle medlemmerne -borgere og 

politikere - af et opgaveudvalg 
under ét efter den d`Hondtske
metode

• Formand og næstformand af de 
kommunalbestyrelsesmedlemmer
, der sidder i opgaveudvalget

Videnspersoner, 

eksperter og andre 

bliver inddraget ad hoc

Forskellige metoder:
• Netværk
• Annoncering i lokalavis
• Opslag på gentofte.dk 
• Omtale i vores blad 

”Gentofte Lige Nu”
•  Resultat: en liste over 

relevante og interesseret 
personer til brug for 
udpegning



Opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik



Formål, mål og medlemmer
Formål
At bidrage til at styrke den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme i det nære sundhedsvæsen

Mål 
At udarbejde anbefaling til en ny sundhedspolitik (Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024)

Medlemmer
5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

10 borgere med forskellige faglige og erfaringsmæssige baggrunde (udvælges med udgangspunkt i kvalifikation 
og funktionsbeskrivelse)



Voksne

Oktober

• Sundheds-
udfordringer i 
GK og DK

• Hvordan 
inddrages 
lokalsamfundet?
FX SOL
 Oplæg 

December

• Etablering af 
arbejdsgrupper

Procesplan
Tryghed

Vidensgrundlag og perspektiv
Rammer og forventning

Hvor vil vi hen og hvordan?
- Vision og principper#2

Inspiration til arbejdet 
med indsatsområderne

Fejring og anerkendelse af 
opgaveudvalgets arbejde

Inspiration, viden og retning

Udvælgelse af indsatsområder

Inddragelse 
af ad hoc 
fagpersoner i 
AG



Krav til en god proces - opsummering

• Forventningsafklaring – OU et rådgivende organ

• Forberedelse og opfølgning - før og efter hvert møde

• Fortrolighed og tryghed – vi skal kunne sige vores mening

• Fokusering – vi kan ikke nå alt, så hvad er vigtigst?

• Seriøsitet og prioritering - vi gør os umage, og stiller krav 
til deltagere, administration OG politikere

• Struktur og styring – planlægning, drejebog og 
mødeledelse

• Tålmodighed og gentagelse – vi har forskellige 
forudsætninger og mellemregningerne er vigtige

• Tydeligt og synligt produkt – fra ord til handling



Det konkrete produkt

Sundhedspolitik OG 
handleplaner



Fra Vision til indsats

Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode 
leveår for borgerne i Gentofte Kommune

Strategiske 
målsætninger
- Udvælges af KB 
for to år af 
gangen

Principper
- 8-årige

Vision
- Målbar

Indsatser
-2-årige



HVAD ER DER KOMMET UD AF 

AT INDDRAGE BORGERNE?



Tre perspektiver på inddragelse 

Borgerne

Politikerne Administrationen



HVAD SIGER BORGERNE
(De 10 borgere inddraget i Gentoftes Sundhedspolitik)

• Tilfredse med måden arbejdet opgaveudvalget foregik på (100 %)

• Klart hvad opgaveudvalgets opgave var (100 %)

• Introduceret til en passende mængde fakta og evidens til at kunne indgå i dialog (100 %)

• Et godt dialogklima – hvor alle havde mulighed for at komme til orde (90 %)

• Forløbets længde var tilpas (90 %). Én ønskede mere tid

• Meget høj/høj grad af indflydelse på resultatet af opgaveudvalgets arbejde (70 %)

Handling bag ordene!

Afsat pulje til implementering af 

sundhedspolitikken

”Balancen mellem borgere og 

politikere har været god, uden 

bedreviden fra politikernes side”



HVAD SIGER POLITIKERNE
(Evaluering af Eva Sørensen og Jacob Torfing, RUC, på tværs af opgaveudvalg)

Forhåbningerne er indfriet

• Der bruges mere tid på politikskabelse og strategiudvikling

• Der er skabt et bredere vidensniveau i KB om igangværende politik- og 

strategiudvikling

• Det sker i et tættere samspil med borgerne og andre interessenter i lokalsamfundet

• Der er skabt øget folkeligt ejerskab og nye og innovative løsninger

• Givet bedre løsninger, der matcher behovet hos borgerne

”Vi er suppet meget godt 

fra at slippe noget løs”

77 % af politikerne mener, at 

arbejdet i opgaveudvalget alt 

andet lige betyder, at 

borgerne vil bidrage mere 

aktivt til gennemførelsen af 

nye initiativer og løsninger, 

end de ellers ville have gjort



HVAD SIGER ADMINISTRATIONEN
(Evaluering af Eva Sørensen og Jacob Torfing, RUC, på tværs af opgaveudvalg)

• Tidskrævende

• Facilitering – vigtig disciplin

• Drejebog for møderne

• Oprettet et facilitator-netværk på tværs i kommunen

• Udgangspunkt v. sundhedspolitik: Etablere fælles basis af viden

• Deltagerne skal se, føle og mærke, at de kan gøre en forskel

”Borgene skal reelt inddrages; 

de er ikke statister, ikke et alibi 

for at kommunen ellers gør, 

som den ellers ville have gjort”

Det er lykkedes hurtigt at skabe et godt og fælles 

udgangspunkt for debatten baseret på relevant viden 

siger:

96 % af administratorerne

95 % af borgerne

82 % af politikerne



BEKYMRINGER – KAN DET LYKKEDES?
(Evaluering af Eva Sørensen og Jacob Torfing, RUC, på tværs af opgaveudvalg)

• Rekruttering: Det er lykkedes at fået et bredt udsnit af 

relevante borgere og interessenter engageret

• Forudsætninger for deltagelse: Det er generelt lykkedes at 

klæde borgerne på uden at drukne dem i information

• Samskabelse: Dialogen i opgaveudvalgene har været 

konstruktiv og produktiv, og borgerne er kommet til ordre

65 % af politikerne er helt 

eller delvist enige i, at det 

er lykkedes at rekruttere 

bredt

79 % af borgerne er enige i, 

at det ikke var svært at 

følge med i diskussionerne, 

fordi de havde den 

relevante viden

89 % af borgerne oplevede, at 

politikerne var meget lydhøre 

overfor borgernes idéer og forslag



HVAD KOM DER UD AF AT INDDRAGE BORGERNE 

IFT. GENTOFTES SUNDHEDSPOLITIK?

Merværdi

• Stort ejerskab fra de deltagende borgere og politikere

• En 8-årig strategi: 2017-2024 

• Inkl. ny strategisk målsætning: Nye veje til borgerrettet forebyggelse

• Afprøve nye metoder til sundhedsfremme: Supersetting

• En målbar vision

Udfordringer

• Undgå pseudo borgerinddragelse – forventningsafstemning ift. 

borgerinddragelse

C



EN MÅLBAR VISION 

Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår 

for borgerne i Gentofte Kommune

C C



Tabte gode leveår



ANALYSE AF TABTE GODE LEVEÅR 

• Gennemføres af lektor Henrik Brønnum-Hansen, KU

• På baggrund af data fra Region H.s Sundhedsprofil 

og Registerdata

• Købt os til dobbelt sample fra Region H. i 2017



KONKLUSION 

– BORGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSPOLITIKKEN

• BORGERNE HAR FÅET STØRRE INDFLYDELSE PÅ  

DET POLITISKE ARBEJDE  

• GENTOFTE KOMMUNE HAR FÅET EN BEDRE 

SUNDHEDSSTRATEGI 

• NB: VIGTIGT AT UNDGÅ PSEUDO-INDDRAGELSE:

SIKRE FORVENTNINGSAFSTEMNING IFT. TIL 

GRADEN AF DELTAGELSE – FRA START TIL SLUT  



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN !

KONTAKT OS – HVIS I VIL VIDE MERE 


