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Dagsorden 

Mødetype: Borgerudvalg 

Tidspunkt: 30.05.2022   kl. 17:00 

Sted: Egedal Rådhus, møderum 1.14 

    

 

Deltagere: Ole, Erik, Sandra, Martin, Hatla, Drew, Bettina, Mor-

ten, Birgitte, Jonathan, Rikke, Carina. 

Afbud: Malou, Salli, Helle. 

 

1. Velkommen og hvor er vi nu – herunder tidsplan for re-

sten af 2022 + 2023  
Carina bød velkommen og gav opsamling ift. hvor udvalget er ift. 

opgaver samt introducerede til dagsordenen for mødet. 

Carina fortalte om tidsplanen, som udvalget skulle have in mente 

til sidste punkt på mødet. 

2. Præsentation af gruppernes arbejde + drøftelse 

De fire arbejdsgrupper præsenterede deres drøftelser og løsnin-

ger/ideer, så resten af udvalget kunne give sparring på løsnin-

gerne/ideerne. 

Arbejdsgruppe 4 – Overordnet koncept for borgerdialog 

Gruppen er i gang med at definere rammerne for konceptet. 

Konkret forslag: Overvejer at følge en proces, eks. budget. Har 

brug for mere konkret viden om hvordan forvaltningen arbejder 

med borgerdialog.  

En fra gruppen fremførte, at de gerne vil have forbedret kvalite-

ten af borgermøder, og at der er nogle steder, hvor vi gør det 

godt. Men at det er vigtigt, at alle får tilbagemelding på hørings-

svar.  

En fra udvalget nævnte, at det ville være godt med en spidskom-

petence i kommunen inden for borgerdialog, som også har et 

overordnet ansvar for borgerdialog i kommunen. 

En anden fremførte, om medarbejderne i kommunen ved, hvad 

politikerne vil med borgerdialog. Der er fint dokument, men ingen 

bruger det. 

Det blev fremført, at måske skal vi evaluere borgermøderne. 
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Gruppe 4 fremførte, at de gerne ville følge en proces ift a lave 

borgerinddragelse, og administrationen foreslog en konkret pro-

ces, som gruppen kan blive involveret i. 

 

Arbejdsgruppe 1 

Gruppen fortalte, at de havde drøftet infotavler, som de vurderer 

som værende et godt redskab. Men det er også vigtigt, at vi bru-

ger mange kanaler, såsom de skærme der er i kulturhuse, haller, 

biblioteker – måske også i centre/butiksområder. Det kan evt. 

være skærme, som er delt op i kom.info og foreningsinfo. 

Det blev fremført, at det er fint med skærme, men hvad skal der 

være på skærmen, hvem skal opdatere det og gøre det pænt? 

En anden fremførte, at vi skal huske på, at tavlerne ikke er så 

pæne, og det ikke så godt med tavler/skilte i naturen i en grøn 

kommune. 

En tredje syntes, at kommunen skal have en app i stedet for 

skilte 

Det blev også foreslået, at vi kunne sætte infoskærme indenfor. 

Flere spurgte ind til, hvad får vi ud af infoskærme. 

Det blev også fremført, at borgerne kunne blive hørt, om hvad de 

ville synes om skilte/skærmene i naturen. Dette var der opbak-

ning til. Det blev besluttet at afprøve ideen med et borgerpanel 

samtidig og så som det første høre borgerpanelet om skilte/info-

tavler. 

En fremførte, at vi kunne bruge de tavler vi har i forvejen og 

kombinere det med opslag på opslagstavler. Her kunne alle sætte 

noget op.  

En anden fremførte, at vi kunne lave en kalender i papir, som 

man kan tage med sig. 

En tredje fremførte, at det er vigtigt, at der ikke kun er et borger-

møde, som bliver taget med i infotavler, Facebook-begivenheder 

mm. 

Flere fremførte, at det er svært at finde rundt på hjemmesiden, 

og at de hører det fra flere borgere 

En anden i udvalget fremførte, at det er vigtigt med en app, hvor 

man kan tilmelde sig, hvad der sker i Egedal. 

Det blev også fremført, at der er behov for en mere brugervenlig 

hjemmeside og en bedre søgefunktion.  



 side 3 af 6 

 

Arbejdsgruppe 3 - samarbejde 

Gruppen anbefaler at der oprettes bydelsråd/bylaug rundt om i 

Kommunen. Formål med bydelsråde/bylaugene ville være: 

 
 At give borgerne lokal indflydelse 

 At fremme forståelse for politiske processer for alle borgere 

 At disse fora skal være høringsberettiget i lokale spørgsmål 

 Skabe fællesskab i Bydelen 

 Skabe aktiviteter for alle borgere i lokalsamfundet 

 At opnå en bedre dialog med Byrådet og forvaltningen 

 At skabe fora for ikke politiske  aktive borgere, således at 

vi sikrer en anden organisationsform end Byrådet. 

 

Hvem skal være med i bydelsrådene: 
 Grundejerforeninger 

 Foreningsliv der eksisterer i bydelen 

 Unge fra Ungdomsklubber/ungehuse i bydelen 

 Borgere med særlige interesser - de aktives demokrati 

 Elevrådsrepræsentanter fra skoler i området 

 

Gruppen udtrykte ønske om at besøge kommuner, der har erfa-

ring bydelsråd, eks. Østerbro i København. Gruppen kan kontakte 

Ditte fra administrationen, hvis dette ønskes.  

Det blev også fremført, at bydelsråd/bylaugene kunne være re-

præsentative sparringspartnere i bydelene. 

Gruppen fremlagde også:  

Fokus på "borgerrepræsentanter" 
 Den overordnede målsætning er at vi styrker demokratiet. 

specielt i forhold til børn og unge. 

 Det er et politisk og et ledelsesmæssigt ansvar at få 

demokratiet til at virke.  

 De politiske udvalg skal have fokus og melde ud at de 

ønsker at demokratiet skal prioriteres i institutioner, skoler 

og andre fora.  

 De lokale ledere og områdeledere og skolerne skal "kræve" 

at der arbejdes seriøst med det formelle og uformelle 

demokrati. Evt. via uddannelse og hjælp fra organisationer. 

 Skoler og institutioner skal være en "træningsbane" i 

demokrati for børn og unge, så de oplever at det nytter at 

være aktiv. 
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 Forældreråd skal have en oplevelse af at de kan være med 

til at ændre tingene. 

 Styrelsesvedtægter skal gennemgås  

 

 

En fremførte, at udvalget burde have et møde med bestyrelser og 

høre dem om borgerdialog. 

Gruppen havde også arbejdet med, hvordan samarbejdet med fri-

villige foreninger kunne styrkes: 

Samarbejde med frivillige foreninger 

 
 Der skal meget fokus på Den "Åbne Skole"  Tilbuddene skal 

udbýgges og det skal være en politisk prioritering 

 Åben Skole-aktiviteter skal også omfatte fritids-

ungdomsklubber og ungehuse. 

 Dialog med det nye Folkeoplysningsudvalg om hvordan vi 

styrker dialogen, så det ikke bare bliver en kamp om penge 

og lokaler. 

 Vi skal sikre at vi altid har et opdateret foreningsregister - 

herunder grundejerforeninger. Det skal være en kommunal 

opgave. 

 Kan vi skabe synergi mellem Bydelsråd/bylaug og Åben 

Skole  

 

 

Arbejdsgruppe 2 

Gruppen fremlagde deres tanker om samtalesaloner: 

Idéen om samtalesalonen kan rumme mange af de andre forslag. 

Setuppet kunne være, at det var noget der blev afholdt fire gange 

om året, et pr. kvartal, og alle med forskellige temaer. Disse te-

maer kunne komme fra borgerønsker. Oplægget skal være løftet 

over konkrete politiske problematikker og må ikke tage udgangs-

punkt i en konkret sag. Et oplæg kunne eks. handle om børns læ-

ring og udvikling, gerne holdt af en foredragsholder der har en 

lidt sjov, særlig eller ny vinkel på emnet. Et andet eksempel 

kunne være miljø eller natur, som så blev afholdt et sted i noget 

af alt vores dejlige natur. Her skulle der være nogle oplægshol-

dere, som kunne fortælle om natur, evt. natur vs. kultur, eller 

brug af natur vs. den uberørte natur. Med udgangspunkt i det op-

læg der holdes, skulle der så faciliteres en samtale (eller flere 
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små), hvor både borgere og politikere er repræsenteret. Ikke så-

dan at politikerne skal modtage og borgerne afsende, men en 

samtale hvor alle både må lytte og tale (dialog). Fælles for alle 

oplæg skulle være, at det var en udefrakommende “ekspert”, der 

skulle laver et oplæg eller præsentere en problematik, man så 

kunne diskutere eller undersøge gennem samtale sammen, at 

samtalesalonerne afholdes i uformelle rammer og at alle er vel-

komne. Det vigtige er, at vi taler sammen, de gode ideer får 

plads og at det ikke er forankret i noget aktuelt.  

Gruppen havde også arbejdet videre med Folkemødet: Det kan 

måske undersøges. Umiddelbart skal folkemødet drives af for-

eninger og erhvervsdrivende.  

Desuden fortalt gruppen om deres tanker omkring Unge-mødet: 

Vi vil gerne ‘Gi’ de unge en stemme’, men hvordan får vi de unge 

i tale? Der har tidligere været succes og det skal undersøges, 

hvad det var der lykkedes dengang. Ungekonference i 2016? 

Idéen er oplagt, fordi der er så meget viden at hente, som ikke 

ellers kommer frem. Der er mange unge, som er klar til at ar-

bejde for en federe kommune, men de har behov for at føle sig 

set og hørt. Man kunne lave en ny ungekonference/Et unge top-

møde. Et setup, hvor de unge mødes og lyttes til. Et årligt top-

møde. Mødes skal gøres spændende for de unge at komme til 

med eks. musik og andet der også kan lokke. De unge skal have 

lyst til at komme. Det skal være drevet af, hvad de unge gerne vil 

diskutere eller arbejde med, men der er behov for, at det bliver 

faciliteret af nogle, der kan sørge for det praktiske. Det vigtige er, 

hvad de unge har på hjerte. Der er flere unge, der har brug for et 

sted, hvor man kan sige hvad man synes, og hvor der er nogen 

med handlekompetence, der hører en. Der findes også en anden 

gruppe unge, dem som ikke dukker op til et arrangement, der er 

politisk båret og dialogbaseret. Hvordan får vi fat i de unge, som 

ikke går til topmøde? Her kan SSP involveres, måske de har en 

viden om, hvordan disse unge vil og kan mødes. Ung Egedal har 

også viden og bør være en del af både topmøde og mødet med de 

unge der er mere udsatte.  

3.Næste skridt og udvalgets plan til Byrådet 

På mødet foreslog formanden, at der kunne komme et borger-

medlem med fra hver arbejdsgruppe til Byrådsmødet den 29.april 

for at fortælle om gruppens ideer og betragtninger. 
 

Mødedatoerne for 2.halvår 2022: 

 
• Mandag 15. august 

• Mandag 12. september 
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• Torsdag 13. oktober 

• Onsdag 9. november 

• Tirsdag 13. december 

Udvalgsmedlemmerne vil blive indbudt via kalenderinvitation. 

 

 

 


