
Referat fra møde i §17.4 udvalg – 1. marts 2022 

 

1.Velkommen og præsentation 

Formanden for udvalget Carina Buurskov bød velkommen. 

Alle medlemmerne præsenterede sig selv og fortalte om deres ønske for at være med i 

udvalget. 

 

2. Introduktion til rammerne for §17 styk 4 udvalgsarbejde 

Kommunaldirektør Christine Brochdorf fortalte om rammerne for §17 styk 4 udvalgsarbejdet: 

Regler  

• Et § 17.4 udvalg kan kun nedsættes af Byrådet. 

• Et § 17, stk. 4-udvalg er i Styrelsesloven beskrevet som et opgaveudvalg, der rådgiver 

Byrådet om afgrænsede forhold. Udvalget har kompetence til at komme med ideer, forslag 

og inspiration. Udvalget har ikke nogen beslutningskompetence, men kun fungere som 

rådgiver for byrådet.  

Det er en undtagelse fra Styrelsesloven at lave et § 17.4 udvalg 

Tidshorisont 

Udvalget afgiver status på opstart og udvalgets planlægning med tidsplan til Byrådet senest 

juni 2022.  

• Arbejdet ses gerne afsluttet senest ved udgangen af juni 2023. 

Udvalgets opgave er at komme med konkrete forslag til Byrådet om, hvordan vi kan udvikle 

fremtidens borgerdialog-koncept for Egedal kommune. Udvalget bedes derfor:  

• Gennemgå de nuværende former for borgerdialog og inddragelse med henblik på at 

vurdere, hvilke former der fortsat skal være en del af borgerdialog-konceptet 

• Udarbejde konkrete forslag til hvordan borgere i endnu højere grad kan inddrages i 

beslutninger og i udviklingen af konkrete løsninger  

• Udarbejde konkrete forslag til hvornår og hvor meget borgere skal inddrages i 

beslutninger og i udviklingen af konkrete løsninger 

• Udarbejde konkrete forslag til hvordan en åben dialog mellem politikere og borgere, 

hvor relevante synspunkter bringes på bordet, sikres 

• Udarbejde konkrete forslag til hvordan digitale løsninger som hjemmeside, sociale 

medier og øvrige selvbetjeningsløsninger kan indrettes med afsæt i borgernes behov og 

ønsker 

Udvalget kan desuden inddrage relevante ressourcepersoner efter behov.  

 

 

 



3.Hvad har vi allerede i dag af borgerdialog? 

Kommunaldirektør Christine Brochdorf fortalte om, hvad vi allerede har af erfaringer med 

borgerdialog:  

 

 

Udvalget ønskede at få markeret, hvilke af ovenstående former for borgerdialog, der er 

lovpligtige. Administrationen er ved at udarbejde dette overblik. 

 



 

 

 

Omvendt borgerinddragelse: Kommunal organisation, som borgerne kalder på, når de har brug 

for den 

Måske vi skal kalde det kommuneinddragelse – måske lidt frem i tiden, da det kalder for noget 

lovændring. 

 



 

 

 

4. Forventninger til arbejdet i udvalget, og hvordan skal vi arbejde i udvalget? 

Forventninger til arbejdet i udvalget 

Udvalget fremførte, hvad deres forventninger til arbejdet i udvalget var og om ideer til 

borgerdialog. Forventningerne og ideerne blev skrevet ned (se nedenfor) og bruges som 

udgangspunkt til sammenskrivning af en fælles platform og et katalog af emner/ideer, der skal 

drøftes fremover.  

Kommunikation 

Når man møder en frustreret borger, så er det fordi borgeren ikke fik opfyldt sin drøm. 

Embedsværket kunne være mere nysgerrige. Så kunne man undgå, at det går i hårknude 

Ikke starte med undskyldninger for, hvorfor sagsbehandlingstiden tager så lang tid. Giver 

dårlig start at starte sådan. Starte mere åbent og ikke den sure vej. 

Bruge konsensus-metode i nogle områder/emner. 

Personlig invitation til borgermøder og lignende. 

Målrette informationen og kanalerne efter borger-segmenter 

Manglende information fra sagsbehandlerne – alt bliver ikke skrevet ned.  

 

 



Kommunikationskanaler 

Annonce med kommende møder i lokalavisen 

Elektronisk besked om relevante møder, 

Fysisk plakat med kommende møder mm  

Hvordan kan Egedal som kommune komme ud til alle borgerne. Kunne man lave 

lokalråd/bydelsråd? Blive bedre til at bruge de skole- og dagtilbudsbestyrelser bedre. 

Administrativ spor og politisk spor. Udarbejde kommunikationsstrategi, bl.a. om hvilke kanaler 

vi bruger – og om hvordan vi kan gøre kommunikationen bedre. 

Ændre tankegangen på rådhuset og blandt politikerne – skal have borgeren i centrum 

Vi snakker meget om kommunikation. Hvilke kanaler man skal vi bruge, men vigtigt at vi 

kommunikerer tilbage efter inddragelse. 

Ambassadører for borgerdialog 

App: Færre møder, bruge andre former, eks. bidrage via app. 24/7 chat med robot, så man 

kan få måske noget af et svar.  

Borgerdrevet borgerinddragelse 

Kan borgerinddragelse mon ske ved, at man som borger kan melde sig og lade sig inddrage i 

arbejdet med eksempelvis hastighedsbegrænsning i de små landsbyer, trafikregulering og 

trafiksikkerhed langs de små veje? 

 

Egedal identitet  

På mødet nævnte flere af udvalgets medlemmer, at vi i Egedal bør tænke mindre på kampe 

om ressourcer og mere på en samlet Egedal identitet - en Egedal ånd.  

Generelt  

På mødet blev det foreslået, at vi skal finde ud hvor, der er udfordringer med borgerdialogen, 

så det er der vi skal fokusere. Udvalget kunne også finde nogle løsninger, hvor udvalget 

derefter kunne tage nogle af eksemplerne og se, om de ville have kunne være løst via disse 

nye løsninger. 

Udvalget vil gerne gøre noget ved at flere borgere deltager i borgerdialog. Det handler om at 

skabe tryghed og øge tilgængelighed for de borgere, som ikke nemt kan deltage. 

 

 

Hvordan skal vi arbejde i udvalget? 

 Makkerordning: Formanden introducerede en makkerordning, hvor hhv. en borger og 

en politiker arbejder sammen ml. møder og dækker hinanden ind, hvis den ene ikke 

kan deltage på et udvalgsmøde.  

 Makkerne mødes/taler sammen inden næste møde og sender ideer mm. Til 

politikogledelse@egekom.dk, så det kan sendes ud til resten af udvalget. Deadline 

17.marts. 

 Næste møder i udvalget er: 21. marts, 21. april og 1 juni 

 Med referatet sendes plancher, email-adresser, bydele, tlf.numre og bydele ud 

 Udvalget kaldes Borgerudvalget 

 Invitere resten af ansøgerne til udvalget til at være en referencegruppe for udvalget 

mailto:politikogledelse@egekom.dk

