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Deltagere: Erik, Sandra, Martin, Hatla, Drew, Salli, Helle, Jona-

than, Rikke, Carina. 

Afbud: Malou, Morten, Birgitte, Bettina. 

 

1. Velkommen og opsamling 
Carina bød velkommen og gav opsamling ift. byrådsmøde. 

2. Oversigt over borgerdialog i Egedal 

Christine fremlagde et udkast til et overblik over borgerdialog i 

Egedal på baggrund af drøftelser og gruppernes arbejde i udval-

get. 

Udkastet blev drøftet, og det blev besluttet, at overblikket opda-

teres med de dialogformer, der ikke er med og som var med i den 

tidligere oversigt over dialogformer. 

Udkastet skal desuden opdateres ift. strukturerede/ustrukture-

rede dialogformer (eks samtalesalon kontra bylaug). 

Borgermøder, bylaug mm. opdateres med ”form” og metoder.  

Hvad har forvaltningen gennemført på baggrund af udval-

gets ideer og betragtninger: 

Skilte 

Indhentet inspiration fra andre kommuner ift. muligt koncept, 

samt forventede udgifter og andet ressourceforbrug ifm. etable-

ring og drift. Forvaltningen vil anbefale udvalget at lave en spør-

geskemaundersøgelse om hvad borgerne mener om sådanne 

skilte. 

 

Borgermøder nemt at finde information om 

Der bliver nu oprettet `Begivenheder´på kommunens Face-

bookside, når der er borgermøder (andre begivenheder er i Kul-

tunaut, der også vises på kommunens hjemmeside). 
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Abonnement på arrangementer på hjemmesiden, forvalt-

ningen er i gang med at teste funktion til at abonnere på arran-

gementer. 

 

Hjemmesiden svær at finde rundt i/søge noget frem 
Igangsat en større kvalitetssikring af indhold på kommunens 

hjemmeside, fremover løbende kvalitetssikring via revitalisering 

af webredaktørnetværk.  

Søgefunktionen på kommunens hjemmeside er ved at blive 

optimeret. 

Evaluering af borgermøder 

Med borgermødet om budget starter vi med at evaluere borger-

møder – vi kan så bygge videre på erfaringerne til fremtidige bor-

germøder. 

 

3. Spørgeskemaundersøgelse af eksisterende former for 
borgerdialog (en af udvalgets stillede opgaver) 

Det blev besluttet at starte med at lave en spørgeskemaundersø-
gelse af stemningen for skilte. 

 
4. Hvordan kommer vi videre herfra 

Det blev besluttet at holde et møde med udvalgets reference-

gruppe for at indsamle input. 


