


Tidlig og bred brugerdialog – Forenings- og borgermøde:

- status på fælles handleplan og model for brugerdialog 

- overblik over anlægsrammer, seneste års igangsatte aktiviteter og allerede planlagte kommende aktiviteter

- dialog om aktuelle og fremtidige behov og ønsker/ information om idebeskrivelse

Administrativ kortlægning:

- erfaringsbaseres kvalificering af 

økonomi og proces overslag

- oplæg til prioritering pba. af 

kategoriserings- og pointmodel 

Opfølgende dialog om prioritering –

forenings- og borgermøde:

- fremlæggelse af kategorisering og 

pointgivning

- dialog om antallet af ønsker, 

herunder prioritering af mange små 

versus få store indsatser

- dialog om mulige synergier ifht. andre 

indsatser 

Dialogmøde mellem Kultur- fritids- og 

erhvervsudvalget (KFEU) og  

Folkeoplysningsudvalget (FOU)

- fælles dialog om oplæg til prioriteringer 

pba. af kategoriserings- og pointmodel samt 

foreningsdialog

(- kan desuden i det omfang FOU finder det 

relevant inkludere dialog om driftsmidler)

Konkretisering af prioriterede forslag:

- til brug for den politiske budgetforhandling udarbejdes mere detaljerede budgetoverslag 

(inkl. afledt drift) og procesplaner for de politisk efterspurgte og højest prioriterede ønsker 

og forslag

Endelig politisk prioritering 

af 2024 og 2025 midler:

- indgår i årets Budgetaftale 

efter almindelig kommunal 

procedure

Opfølgende dialog i FOU:

- dialog om implementering og

procesplaner for prioriterede projekter

- evt. nedsættelse af følge- og 

arbejdsgrupper relateret til større 

indsatser 

- dialog om hvorvidt der kan arbejdes 

videre med andre finansierings-

modeller for udvalgte ikke prioriterede 

ønsker (evt. via fundraising, 

sponsorater og private anlæg)

- evaluering af model for brugerdialog 

og forventningsafstemning om 

fremadrettet kommunikation til og 

dialog med foreninger

2023 

Prioritering af 
Investeringsplanens 

budget 2023-25

Skriftlig idebeskrivelse:

- borgere og foreninger konkretiserer deres 

ønske via en skriftlig 1-sidet idebeskrivelse

Brugerdialog

Politisk prioritering

Administrativ kortlægning

Politisk prioritering og 

frigivelse af 2023 midler:

- fagudvalgssag med henblik på hurtig 

igangsættelse af de første indsatser 





Kriterier (ikke prioriteret rækkefølge)/ Point 2 1 0
Skaber plads til sociale fællesskaber og synergier i faciliteter/ blandt forskellige aktiviteter I høj grad I nogen grad Slet ikke

Skaber potentiale for mere multifunktionel/ flerfunktionel brug af faciliteter? I høj grad I nogen grad Slet ikke

Inviterer til nye typer aktiviteter med begrundet efterspørgsel, som ikke i forvejen tilbydes i 
Egedal Kommune

I høj grad I nogen grad Slet ikke

Understøtter et eller flere af udviklings- og handleplanens principper? I høj grad I nogen grad Slet ikke

Understøtter udviklingen af aktiviteter/ faciliteter og distrikter, der de seneste år har været 
mindre tilgodeset

I høj grad I nogen grad Slet ikke

Understøtter forventeligt et stort antal brugere 
(henover ugen/året – organiserede og/eller ikke organiserede)

I høj grad I nogen grad Slet ikke

Inviterer nye brugere til aktivitet og/ eller eksisterende brugere til udvidet/ny aktivitet I høj grad I nogen grad Slet ikke

Forbedrer forhold for en gruppe med særlige behov? I høj grad I nogen grad Slet ikke

Planmæssige forhold Ikke i sig selv pointgivende, men er i kategoriseringen og 
procesvurderingen en medvirkende begrundelse for, om en 
ide kan realiseres indenfor aktuelle budgetperiode eller må 

overgå til  kategori 3:  Til fremtidig viderebearbejdning

Bæredygtighed i fremtidig drift Ikke i sig selv pointgivende, men administrative 
opmærksomhedspunkter til fremtidig drift (økonomi og 
miljø) kan anføres som input til den politiske prioritering









Kriterier (ikke prioriteret rækkefølge)/ Point

Skaber plads til sociale fællesskaber og synergier i faciliteter/ blandt forskellige aktiviteter 0 2 2

Skaber potentiale for mere multifunktionel/ flerfunktionel brug af faciliteter? 0 1 1

Inviterer til nye typer aktiviteter med begrundet efterspørgsel, som ikke i forvejen tilbydes i 
Egedal Kommune

0 2 1

Understøtter et eller flere af udviklings- og handleplanens principper? 0 1 2

Understøtter udviklingen af aktiviteter/ faciliteter og distrikter, der de seneste år har været 
mindre tilgodeset

2 1 1

Understøtter forventeligt et stort antal brugere 
(henover ugen/året – organiserede og/eller ikke organiserede)

0 1 2

Inviterer nye brugere til aktivitet og/ eller eksisterende brugere til udvidet/ny aktivitet 0 2 0

Forbedrer forhold for en gruppe med særlige behov? 0 0 0

Planmæssige forhold Ingen planmæssige hindringer for ideerne

Bæredygtighed i fremtidig drift Totalrenovering af tennisbaner versus årlig mindre 
vedligehold.  Driftsudgifter inkl. rengøring og park-

vedligehold som obs til etablering af udemiljø

 Ideen inkl. point og erfaringsbaseret anlægs- og driftsbudgetoverslag 
videregives til brugerdialog og efterfølgende politisk prioritering


