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Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Baggrund for evalueringen
Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret 2006 en overordnet målsætning for
borgerinddragelse i Egedal Kommune.

Den 18. december 2006 blev følgende overordnede målsætning for arbejdet med
borgerinddragelse i Egedal Kommune godkendt af Kommunalbestyrelsen:

Borgerinddragelse skal fremme den enkeltes engagement i og indflydelse på kommunens og
lokalområdernes udvikling. Målet er, at borgerne i det daglige oplever at være
velinformerede om deres kommune, samt at der er en tilfredsstillende dialog og
medinddragelse på de beslutninger, der træffes, som har betydning for deres liv som
borgere i kommunen. Herudover er det målet, at politikerne via borgerinddragelsen får et
bredere beslutningsgrundlag.

Det blev ydermere vedtaget, at borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune i perioden
2007-08 skal evalueres med udgangen af 2008.

Til dette formål er der blevet udarbejdet et spørgeskema, som de enkelte centre har
besvaret i perioden 5. februar – 2. marts 2009. Denne rapport indeholder en sammenfatning
af centrenes besvarelser, en overordnet stillingtagen til, i hvilken grad Egedal Kommune
lever op til den ovenstående målsætning for arbejdet med borgerinddragelse samt
overvejelser omkring mulighederne for at forbedre dette arbejde.

Evalueringsrapporten er baseret på besvarelser fra Bygge- og Plancenteret, Familiecenteret,
Institutionscenteret, Jobcenteret, Personalecenteret, Rådgivningscenteret, Servicecenteret
Skolecenteret, Sundhedscenteret, Ældrecenteret og Økonomicenteret,

Borgerinddragelse i Egedal Kommune
Af kommunens 15 centre har 6 centre afholdt egentlige borgerinddragelsesarrangementer.
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Det drejer sig om Rådgivningscenteret, Institutionscenteret og Økonomicenteret, der hver
har afholdt mellem 2 og 5 arrangementer, mens Skolecenteret, Sundhedscenteret og
Bygge- og Plancenteret har afholdt mere end 5 arrangementer. For Skolecenterets drejer
det sig om 15 høringer i skolebestyrelser og for Bygge- og Plancenterets vedkommende
drejer det sig om 6 møder om planforslag og 5 møder med borger/grundejerforeninger om
lokale forhold. Sundhedscenteret har afholdt en række informationsmøder om forskellige
sundhedspolitiske emner.

Familiecenteret og Servicecenteret har ikke afholdt egentlige
borgerinddragelses-arrangementer, men der er en høj grad af borgerinddragelse i de
enkelte sager i centrene. Kommunens øvrige centre har ikke haft sager eller projekter, hvor
man har fundet det formålstjenligt at afholde borgerinddragelsesarrangementer.

Som et led i den generelle borgerinddragelsesindsats udsendes ugentlige nyhedsbreve via
e-mail til de borgere, der har tilmeldt sig denne service på Kommunens hjemmeside.

Former for borgerinddragelse
Der har primært været afholdt borgermøder og høringer, men i enkelte tilfælde har der
været udført brugertilfredshedsundersøgelser og brugerinddragelse. Eksempelvis inddrager
Bygge- og Plancenteret borgerne i udformningen af lokalplaner samtidig med, at der
afholdes borgermøder i den lovbestemte offentlige høringsperiode. I tilfælde af
dispensationer ol. høres naboer og parter efter Plan- og Byggelovgivningen. Derudover
holdes der, som et led i arbejdet med borgerinddragelse og nærdemokrati, møder med
borgerlaug og landsbyråd samtidig med, at centeret ofte er i samråd med
handicaporganisationer, grundejerforeninger og natur- og friluftsforeninger.

Annoncering
Borgerinddragelsesarrangementerne annonceres i noget nær 90% af tilfældene på
kommunens hjemmeside. Denne annoncering følges ofte op af skrivelser direkte til de
berørte borgere om muligheden for borgerinddragelse. Annoncering af
borgerinddragelsesarrangementer i lokalaviser forekommer, men afløses i stigende grad af
annoncering på kommunens hjemmeside. Sundhedscenteret anvender dog ofte annoncering
i lokalaviser.

Deltagelse
Samtlige fem centre, der har afholdt borgerinddragelsesarrangementer, mener, at
fremmødet har været tilfredsstillende. Til de borgerinddragelsesarrangementer, som
Økonomicenteret har afholdt, har der været 100-150 deltagere. Institutionscenteret beretter
om et pænt forældrefremmøde ligesom Bygge- og Plancenteret oplever et udbredt lokalt
engagement og stor interesse for at deltage i debatten. Her har fremmødet tilmed været
stort i de tilfælde, hvor de fremlagte planer ikke umiddelbart har haft negativ indflydelse for
borgerne i lokalområdet. Det indikerer, at borgerne ikke kun møder op for at tilkendegive
deres utilfredshed eller for at påvirke sagsgangen til deres egen fordel, men i mange tilfælde
også for at bidrage konstruktivt til udviklingen i nærområdet. Senest har der været et stort
fremmøde til borgermødet/workshoppen om Kildedal Park.

Langsigtet borgerinddragelse
Som et eksempel på anvendelse af borgerinddragelse i et fremadrettet perspektiv kan
nævnes, at Ældrecenteret i løbet af 2009 planlægger møder med organisationer og
foreninger indenfor ældreområdet. Møderne har til formål at diskutere mulighederne for at
frivillige og pårørende i endnu højere grad kan deltage i aktiverings- og omsorgsarbejdet
med de ældre i hjemmet og på kommunens plejecentre. Derudover arbejdes der i centeret
på at skabe en bred dialog med borgerne om, hvordan fremtidens ældretilbud skal se ud og
hvad de kommende ældre selv kan gøre med henblik på, at blive længst mulig i eget hjem.
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Erfaringer med borgerinddragelsesarbejdet
Centrenes udbytte af borgerinddragelsesarrangementerne er overvejende positivt.
Borgermøder og dialogmøder med brugere er de inddragelsesformer, der har fungeret mest
konstruktivt i forhold til centrenes arbejde. Borgermøder i de tidlige faser af kommunens
projekter er særligt konstruktive, idet det i denne fase er muligt at foretage en
forventningsafstemning parterne i mellem. En succesfuld forventningsafstemning er ofte er
en afgørende faktor for, at et kommunalt projekt eller en kommunal ydelse opleves positivt
af borgerne. Her er især den direkte dialog med borgerne et vigtigt redskab. Gennem en
sådan dialog kan kommunen eksempelvis opnå vigtig information fra borgere om lokale
forhold, der kan indgå i centerets arbejde – både i forhold til udformningen af enkeltstående
aktiviteter, men også i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde eksempelvis i kommunens
institutioner. Samtidig får kommunen gennem dialogen indblik i borgernes ønsker og
eventuelle bekymringer omkring det igangværende arbejde. Interesseorganisationer og
netværk inddrages i centrenes arbejde i det omfang det er relevant, hvilket har haft
betydelig indflydelse på især Bygge- og Plancenterets arbejde. Centrene oplever, at en
konstruktiv dialog med og involvering af borgere, netværk og interesseorganisationer kan
være med til, at en kommunal aktivitet bliver til et fælles projekt eller beslutning – i stedet
for at være ’en beslutning taget oppe i kommunen’. Dialog og involvering giver med andre
ord ejerskab.

Helt overordnet er det vigtigt, at det fra start i forløbet tydeliggøres, hvilken indflydelse
borgerne kan forvente at få på den kommunale aktivitet - eksempelvis er det vigtigt i
forbindelse med høringer at gøre klart, hvilke muligheder kommunen har for at indarbejde
høringssvar i politikker og budgetter. Sker dette ikke i tilstrækkelig grad oplever centrene,
at det skaber et stort efterfølgende forklaringsarbejde, og i enkelte sager er borgere så
utilfredse med forløbet, at de beder om aktindsigt. For at kunne afstemme borgernes
forventninger er det nødvendigt, at centrene ’klædes ordentligt på’, dvs. at politikerne
kommer med klare udmeldinger omkring bevæggrunde for beslutninger, hvilke alternative
løsningsmodeller, der kan komme i betragtning osv. Helt overordnet er politikernes
deltagelse i borgerinddragelsesarrangementerne af stor betydning for kvaliteten af
indsatsen, da den direkte dialog mellem politikere og borgere er med til at  kvalificere
debatten.

Afslutningsvis skal det nævnes, at ressourcer er en væsentlig faktor i forbindelse med
borgerinddragelsesarrangementer og udvikling af borgerinddragelsesindsatsen.
Arrangementerne afholdes typisk om aftenen, hvilket sætter en naturlig grænse for, hvor
mange medarbejdere, der kan inddrages. Derudover kræver
borgerinddragelsesarrangementer en hel del forberedelse i form af udarbejdelse af oplæg,
annoncering af arrangementet samt det rent praktiske som klargøring af lokaler, opstilling
af materialer, referatskrivning og oprydning.

Lever Egedal op til egne principper?
Borgerinddragelsesudvalget har i Borgerinddragelse i Egedal Kommune opstillet en række
principper for borgerinddragelsesindsatsen.

I det følgende vurderes det, i hvilket omfang Egedal Kommune lever op til de opstillede
principper for borgerinddragelse.

Borgerinddragelse er en obligatorisk overvejelse i startfasen af en opgave.
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I de sager, hvor det er relevant at arbejde med borgerinddragelse, forsøger Kommunen i vid
udstrækning at inddrage borgerne i processen så tidligt som muligt, for at få afstemt
forventninger og for at få skabt en konstruktiv dialog, der kan være med til at give borgerne
ejerskab til den kommunale aktivitet.

Borgerne skal have en reel mulighed for at deltage.
Centrenes tilbagemeldinger viser, at arbejdet med borgerinddragelse i Egedal Kommune i
høj grad opfylder dette princip. Dette sikres ved, at borgerinddragelsesarrangementerne
annonceres bredt, og at inddragelsen sker så tidligt i forløbet som muligt. Derudover er det
vigtigt, at der lægges vægt på at begrunde, hvor meget indflydelse borgerne kan forvente i
de enkelte sager. Samtidig viser undersøgelsen, at borgerinddragelsen har påvirket
centrenes arbejde konstruktivt – flere centre giver udtryk for, at de gennem
borgerinddragelsen opnår nye indsigter og ny viden, der, i det omfang, det er muligt,
indarbejdes i centrenes projekter og arbejde i øvrigt. Dette indikerer, at borgernes
synspunkter ofte indarbejdes i den endelige løsningsmodel.

Borgernes engagement i kommunens og lokalområdernes udvikling skal fremmes.
Dette princip efterleves i høj grad, idet der i vidt omfang inddrages interesseorganisationer
og foreninger i beslutningsprocesserne. Som tidligere nævnt inddrager Bygge- og
Plancenteret eksempelvis borgerlaug og landsbyråd i sager af overvejende lokal interesse.
Ældrecenterets fremadrettede arbejde med borgerinddragelse i forbindelse med
udformningen af fremtidens ældretilbud vil formodentlig i høj grad forankre
løsningsmodellerne hos borgerne og på skabe en større grad af tilfredshed med kommunens
ydelser på lang sigt.

Samarbejde med bestyrelser, råd, foreninger og organisationer skal fastholdes og
udvikles.
Dette princip efterleves i nogen grad, idet Bygge- og Plancenterets har inddraget foreninger
og interesseorganisationer og Ældrecenteret påtænker at styrke samarbejdet med
patientforeninger. Hvorvidt kommunen som helhed efterlever princippet i tilstrækkelig grad
kan ikke vurderes ud fra spørgeskemaundersøgelsen.

Ud fra de indsamlede spørgeskemaer kan det overordnet konkluderes, at kommunen lever
op til de opstillede principper for borgerinddragelsesindsatsen. Det betyder imidlertid ikke,
at der ikke er mulighed for at udvikle indsatsen.

Det fremadrettede arbejde
I en del centre efterspørges en uddannelse i afholdelse af borgermøder. En højere kvalitet i
arbejdet med borgerinddragelse vil kunne mindske afstanden mellem borgerne og
kommunen. En højere grad af videndeling internt i Kommunen omkring borgerinddragelse
vil kunne bidrage til dette. Eksempelvis kunne der udarbejdes en ’Håndbog for
borgerinddragelse’, der indeholdt praktiske erfaringer og vigtige overvejelser i forbindelse
med forskellige former for borgerinddragelse.

Enkelte centre efterspørger elektroniske brugertilfredshedsundersøgelser, da disse vil give
mulighed for hurtigt at opnå viden om aktuelle emner. Derudover vil etablering af
samarbejde med patientforeninger, i følge Sundhedscenteret, forbedre
borgerinddragelsesindsatsen i centeret.

En idé til det fremtidige arbejde med borgerinddragelse kan være at oprette et borgerpanel.
Et borgerpanel består af et repræsentativt udsnit af kommunens borgere, der vil blive
spurgt til råds i vigtige politiske og kommunale sager. Panelets repræsentative
sammensætning betyder, at også borgere, der normalt ikke deltager i den offentlige debat,
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har mulighed for at komme til orde. Panelets overordnede formål er at understøtte dialogen
mellem borgere og politikere i Egedal Kommunalbestyrelse. Konkret foregår forespørgslerne
til borgerpanelet ved, at Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke emner, der skal forelægges
borgerpanelet, og godkender efterfølgende administrationens forslag til konkrete spørgsmål.
Herefter udsendes pr. e-mail et link til et elektronisk spørgeskema til panelets medlemmer.
Kommunalbestyrelsespolitikerne kan så benytte panelets anonyme besvarelser i de
efterfølgende beslutningsprocesser. Der er allerede i politikken for borgerinddragelse på
muligheden for denne type undersøgelser, men da anskaffelsesprisen ligger mellem 300.000
og 500.000 kr. (afhængig af udbyder og mulighed for udbyggelse) og de årlige
driftsomkostninger ligger mellem 150.000 og 250.000 kr., er der ikke blevet iværksat
konkrete initiativer.

En anden idé er et debatforum på kommunens hjemmeside. På nuværende tidspunkt kan
man på hjemmesiden deltage i debatten om specifikke projekter – eksempelvis er der
oprettet et diskussionsforum for Kildedal Park projektet. Man kunne overveje at oprette et
diskussionsforum, der ikke relaterede sig til et specifikt emne, men i stedet gav borgerne
mulighed for selv at igangsætte debatter. Erfaringer med et sådan debatforum fra Odder
Kommune viser, at borgerne benytter forummet jævnligt (i gennemsnit oprettes der en
’tråd’ om dagen) og at der praktiseres en høj grad af selvjustits. Ifølge Odder Kommune har
det endnu ikke været nødvendigt at fjerne indlæg af andre årsager end at de har været
anonyme, hvilket ikke er tilladt.

Det er dog i denne sammenhæng vigtigt at overveje, om debatten i Egedal Kommune hører
til på Kommunens hjemmeside eller om den trives fint i eksempelvis Lokalavisen Ugenyt.
Samtidig bør man overveje, i hvilket omfang debatforum på Kommunens hjemmeside, i
højere grad end debatten i lokalaviser, skaber en forventning blandt borgerne om, at
Kommunens politikere eller administration tager til genmæle i debatten.


