
 
1. Kommunikation (Hvordan rammer man alle, med oplysninger om de tiltag der sker i kommunen?) 

 

 
Emne  Forslag Uddybning af forslag 

2 Fysiske plakater på 

strategiske lokationer 

 

Fysiske plakater på strategiske lokationer. Supermarkeder,  

Egedal Center, i foreninger og lign. 

3 Fast plads i lokalavisen 

med den politiske 

kalender 

 

4 E-kalender 

 

E-kalender som kan abonneres på, som lægger de kommunale offentlige møder i  

Outlook kalenderen på computer og smart phone. 

Flere deltager: Vi hører ofte at borger som gerne ville have deltaget, men ikke så eller hørte omg 

borgermødet inden det blev afholdt. Vi bør kigge på om vi kan gøre noget for at udbredelsen bliver 

bedre. Evt. invitere via e-boks, borgermødekalender eller aktiv tilmelding af notifikation. 

5 Oprettelse af møderne 

som begivenheder på 

SoMe. 

Oprettelse af møderne som begivenheder på SoMe. Opfulgt af et videoopslag hver anden uge om 

hvad der er af kommende åbne møder, hvor et byrådsmedlem fortæller om aktiviteterne. 

6 Etablering af en 

lokalradiostation 

 

Etablering af en lokalradiostation kommunalt finansieret så det ikke er en reklamestation, som 

sender lokale nyheder, politiske sager, debatter og generelt info omkring Egedal. En meget old 

school måde at gøre det på. Men det vil give alle en mulighed for at være med, også dem uden 

internet. På plejehjem kan der høres radio. Dette format er måske (sammen med fysiske plakater) 

noget af det mest oversete. Der kan være tilpassede ”børnevenlige” nyheder på fast dagligt 

tidspunkt, som måske endda kan bruge i skolerne, institutionerne osv. Der vil være utroligt mange 

muligheder for inddragelse af borgere, institutioner, skoler mm.  

7 Borger-guide Borger-guide der kan sende henvendelser i rigtig ret og admin. på evt. app, kalender og infoskærme. 

8 Nyhedsmails om hvad der 

rør sig i Egedal 

 

10 Oplysning om 

abonnementsordninger 

på hjemmesiden  

 

11 Kunne følge med a la 

support tickets.  

Hvor er hvad og sikre varsel heller for tidligt end for sent. Og hvis folk skrifter så man ved at der 

ændringer 



 

 

  

12 Dokumenterne/præsentat

ioner fra møder skulle 

være tilgængelig online. 

 

13 Ændring af kommunens 

hjemmeside 

Kommunens hjemmeside er svært at navigere i. Drew gav eksempel af hjemmesiden fra sin tidligere 

kommune i Australien https://www.northernbeaches.nsw.gov.au/ som han mener er nem at navigere 

rundt, og den opfordrer borgerne flere steder at give deres mening, og de kan nemt følge med i de 

emner/projekter, man er interesseret i. 

14 Dokumenterne/præsentat

ioner fra møder skulle 

være tilgængelig online, 

også til dem som ikke 

deltog. 

 

15 Sende live fra rådhuset.  

48 Skilte – ind og ud af 

Egedal 

 

Skilte med eksempel ”I Egedal snakker vi pænt til hinanden” 

https://www.northernbeaches.nsw.gov.au/


 

2. Dialog (Hvordan kan den enkelte borger deltage i de kommunale beslutninger. Eller i det mindste 
have mulighed for følelsen af at blive hørt?) 

 
16 App (App og hjemmeside: MitEgedal) Målrette kommunikation omkring ønskede emner, som borgerne selv har 

tilkendegivet at de vil informeres om.  

Mulighed for chat-forums, som måske kan bidrage til en (mindre) styring af facebook debatter.  

 

17 Kaffebussen 

 

”Kaffebussen” – Faste (så hyppigt som muligt) ture med stop på strategiske steder i kommunen. Med 

deltagelse af 4-5 byrådsmedlemmer, som stiller sig til rådighed til store og små dialoger med borgere. 

Samme bus kunne vise sig ved kræmmermarked, større sportsbegivenheder, plejehjem, 

ungdomsaktiviteter. 

 

-”Kaffebussen” kunne også være et tilbud man kan tilmelde sig og simpelthen få taletid med et par 

politikere i bussen i en time. 

18 Præsentationsmu-

lighed a la ”Løvens 

Hule 

Præsentationsmulighed a la ”Løvens Hule”, måske hvert halve år. Byrådet tager mod forslag fra borgere 

om NYE tiltag i kommunen. Ikke om igangværende sager eller klager. Hvor hele byrådet lytter til (mange) 

forslag på en hel dag. Eksempelvis har hver byrådsmedlem mulighed for at stille kun et enkelt spørgsmål 

til den der præsenterer noget nyt 

19 ”borger- 

eksperter” som 

politikerne kan 

trække på i 

relevante sager 

En håndfuld borgere, med en given interesse, som stiller sig ad hoc til rådighed for de politiske udvalg. 

Kunne man udpege en række ”borger- eksperter” som politikerne kan trække på i relevante sager? (Også 

som modtræk til at anvende dyre konsulenter) 

Her tænker vi på om der kunne være en håndfuld borgere, med en given interesse, som stiller sig ad hoc 

til rådighed for de politiske udvalg. 

Tænk bare på mulighederne for større accept af en ny affaldsordning, håndtering af foreningslokaler, 

skolelukninger etc. 

20 Egedal folkemøde 

 

Egedal Folkemøde, en dag i demokratiets og dialogens tegn, man kunne evt se til Rudersdal for 

inspiration. 

 

21 Borgerpanel  

22 Online 

spørgeskemaer 

Sende spørgsmål ud til målrettede grupper af borgere. Sende 

23 Pop-up kontorer   



 
24 Psykiatrisk råd (Ligesom seniorråd, kunstråd o.s.v) 

25 Bedre mulighed og 

åbenhed for klager 

igennem 

sagsbehandlere 

 

26 Fremtidsværk-

steder 

 

27 Brainstormsmøder  Få et katalog af ideer til specielle emner 

 

28 Pop-ud 

aktiviteter/gade-

møder 

 

 

29 Besøg hos 

målgrupper 

 

30 Sociale medier  

31 Gruppearbejde-

plenum møder 

 

32 Borgerundersøg-

else - kvalitative 

og kvantitative 

afhængig af emne 

 

 

33 Arrangementer for 

hele kommunen 

 

 

 

34 Digitalt 

borgerpanel 

 

 

 

35 Styrke det 

struktureret 

 

Vi skal kigge på hvordan vi kan skabe en bedre struktureret dialog model, hvor alle vores bydele og 

hovedfokusområder bliver hørt automatisk. Det skal skabe større lyst til at deltage i vores repræsentative 

demokrati og på sigt styrke det. Vi kan evt. invitere vores områdebestyrelser med i denne dialog og se på 

hvordan vi kunne nedsætte bydelsråd. 



 

 

  

36 Mere ud 

 

Vi talte også om at såvel administration som politikere skal meget mere ud, vi skal i højere grad ud og 

møde borgerne, der hvor de er. Vi så den positive effekt i den forbindelse ved blandt andet pop-up kontor 

m.m. Vi talte også om den uformelle dialog, den kan blandt andet foregribe at problemerne vokser sig 

store, da der kan sættes ind tidligere. 

37 Vende 

beslutningskæde 

om 

Vi talte lidt om rejsen henimod borgerdialog.  Vi er gået fra borgerinddragelse i form af høringer til brede 

inddragende workhops/processer til nu at vende beslutningskæden om og lade tingene spire udefra ex. 

forsøg med borgerbudgetter. 

  Det er ikke alle som vil sige noget i et møde, især hvis deres holdning er imod flertallet. 

  Vi skal tænke, hvordan vi kan inddrage borgerne som vil dele deres mening, men har ikke tid, eller lyst, til 

at deltage i møder.  

39  Forventningsafstemning: Formålet er… Du har indflydelse på… Du skal forberede… Efter mødet….  Vise at 

der lyttes – eg. Sikre 3 ting ændres 

1 Etablering af faste 

månedlige/kvar-

talsvise  

møder med de 

unge 

 

Etablering af faste månedlige/kvartalsvise møder med dem? I omgivelser der er deres ”hjemmebane” (evt. 

diskotek i Stenløse)? Med deltagelse af politiker, SSP og evt. politi.  

 

Invitere til møde allerede i den nuværende fase af udvalgets arbejde og høre hvad der efterlyses. Er 

”børnetelefon” akut en god idé? 

47 Samtalesalon  



 
 

 

 

  

3. Samarbejde 
 

 

Hvordan kan bylaug og lokalsamfund inddrages mere 
 
40  Vi talte om, at vi kunne arbejde på, at de små bylaug i de forskellige landsbyer kunne 

inddrages mere og måske have gavn af hinanden på tværs.  

 

41  Vi kan evt. se på hvordan vi kunne nedsætte bydelsråd. 

Hvordan kan eksisterende dialog fora udbygges og forbedres 

43 Fokus på ”borgerrepræsentanter” 

har rådene den nødvendige 

frihedsgrad, økonomi og 

beslutningskompetence 

 

 

Skoler og daginstitutioner har en række ”borgerrepræsentanter” i form af forældreråd og 

lign. 

Fungerer dette setup i Egedal Kommune? Her tænker vi på om vi når de enkelte forældre 

godt nok med disse råd – har rådene den nødvendige frihedsgrad, økonomi og 

beslutningskompetence? 

   

Hvordan samarbejder kommunen med frivillige foreninger formelt og uformelt 

44   



 
 

 

 

 

4. Overordnet koncept for fremtidens borgerdialog 
 
De politiske udvalg 

45  

 

Hvordan koordinerer udvalgene deres arbejde 

Er vores politiske udvalg rigtig sammensat i forhold til indhold/kompetence/emneområder 

46 Borgere med ind i de politiske 

udvalgs arbejdsrum  

 

Borgerne mulighed for at kunne komme med ideer og konstruktive forslag fremmes ved at 

de inviteres med ind i arbejdsrummet – kunne man forestille sig at de politiske udvalg 

kunne invitere relevante borgere med ind i arbejdsrummet? 

 

Overordnede emner 

38 Slow politics 

 

 

 

49 Overordnet koncept for 

borgerdialog 

 

 

Sprog, form, evaluering, åbenhed – tilpasset forskellige medier 

Flowcharts for valg af type for borgerdialog 


