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Borgerdialog i Egedal 
– fundamentet for verdens bedste hverdag 

 
Inddragelse af kommunens borgere forud for de politiske beslutninger og processer har altid 
været en vigtig prioritet for Egedal Byråd. Borgerdialog er over årene sket i mange forskellige 
former, og metoderne udvikler sig stadig i takt med, at vi får flere erfaringer, og der opstår 
nye tendenser generelt i samfundet. 

Fokus har, udover den mere formaliserede inddragelse og dialog gennem fx råd, nævn og 
bestyrelser, hidtil været på den form for borgerdialog, der indebærer politisk deltagelse eller 
efterfølgende politisk brug af input fra borgerne; hovedsageligt traditionelle borger- og 
informationsmøder, høringer, fokusgrupper, workshops, kaffemøder med mere. 

 
Borgerdialogen skal tages et skridt videre 
Der arbejdes i de fleste kommuner med nye spændende metoder og fora til at styrke 
borgerdialog og samskabelse mellem borgere og lokalpolitikere for at gøre lokaldemokratiet 
nærværende og i en tidssvarende form. Egedal Byråd prioriterer fortsat borgerdialog højt og er 
nu klar til at tage skridtet videre, så kommunen både følger med udviklingen på området – 
samtidig med, at dialogen formes og tilrettelægges ud fra det konkrete formål og den enkelte 
borgergruppe, beslutningen/processen er relevant for. 

Borgerdialog skal fremme den enkelte egedalborgers engagement i og indflydelse på 
kommunens og lokalområdernes udvikling samt egen hverdag. Målet er, at borgerne i 
kommunens 20 bysamfund har let adgang til information fra og dialog med kommunen og 
mulighed for at være velinformerede om det, der vedrører verdens bedste hverdag i Egedal. 
Målet er desuden, at der sker en tilfredsstillende samskabelse og medinddragelse om de 
beslutninger, der har betydning for borgernes liv og hverdag i Egedal – i det helt nære, i 
bysamfundene, samt når det gælder kommunens overordnede virke. Herudover er det målet, 
at politikerne gennem målrettet borgerdialog får et bedre og mere kvalificeret grundlag at 
træffe beslutninger på. 

Byrådet vil med andre ord fokusere endnu mere på, at kommunen møder borgerne, hvor de er 
– både fysisk og interessemæssigt – altså i den kontekst, som borgeren befinder sig i på det 
givne område/sag. 

 
Modellen ’Veje til indflydelse’ viser den mere formaliserede borgerdialog, der indebærer politisk 
deltagelse eller efterfølgende politisk brug af input fra borgerne gennem fx råd, nævn og 
bestyrelser, traditionelle borger- og informationsmøder, høringer, fokusgrupper, workshops, 
kaffemøder m.m. 
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Vigtige præmisser for den gode borgerdialog 
Det repræsentative demokrati er grundstenen for al borgerdialog i Egedal – både på det helt 
overordnede niveau, i sager der gælder kommunens virke og udvikling og på det nære niveau, 
der vedrører den nære hverdag og personlige sager og forhold. 

 
Den fornemste opgave for Byrådet er at tage vare på fællesskabet og træffe beslutninger, der 
bygger på det fælles bedste i kommunen. Det fælles bedste er ikke altid det individuelt bedste, 
og derfor vil den enkelte ikke altid opleve at få tilgodeset sine synspunkter, selvom disse er 
kommet frem gennem borgerdialog. Også borgere der er sårbare og muligvis ikke har 
overskud til at deltage aktivt i borgerdialog-processer skal tilgodeses. Derfor er det i sidste 
ende altid de demokratisk valgte politikeres opgave at sikre, at beslutningerne er en styrke for 
det samlede fællesskab. 

 
 

 
 
Meget tidligt i processen skal der skabes en tydelig og afklaret ramme for den dialog, der skal 
ske: Det skal være helt klart, hvilket spørgsmål/viden der er brug for at få input til, og 
hvordan man vil bruge og følge op, på den viden man får gennem dialogen. Det er først, når 
der er et tydeligt formål og ramme, at det kan afgøres, hvilke borgere det giver mening at gå i 
dialog med i den konkrete proces/beslutning, hvornår de skal inddrages og ikke mindst 
hvordan. Desuden skal det altid være tydeligt, hvordan borgernes input bliver brugt – eller 
ikke brugt – i den videre proces, f.eks. i sagsfremstillinger, en kvittering til deltagere el.lign. 
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Inddragelse og dialog vil antage mange forskellige former. Det afgørende er, at jo tættere på 
ens egen hverdag og forhold man er, jo mere nærværende og tæt på skal inddragelsen og 
dialogen tilsvarende være. For det er i den helt nære hverdag, at relevansen bliver særlig høj 
for den enkelte borger. Et eksempel kunne fx være indførelse af madordning i vuggestuen. Der 
vil trods nærhed dog alligevel altid være nogle borgergrupper, der, grundet personlige 
udfordringer og forhold, er vanskelige at inddrage i dialogen om kommunens udvikling selv på 
dette nære niveau. Disse borgergrupper skal og kan dog også tænkes ind i borgerdialogen, 
hvor det giver mening i forhold til deres egen sag om personlige forhold. 

Det er ikke altid alle 21 byrådsmedlemmer eller repræsentanter fra alle områder i 
forvaltningen, der indgår i de konkrete tilfælde af borgerdialog. Også her afhænger det af den 
konkrete sag, proces eller emne: Nogle gange giver det bedst mening, at det er forvaltningen, 
andre gange at det er borgmesteren eller en udvalgsformand. På et helt andet tidspunkt er det 
måske et menigt byrådsmedlem. Pointen er, at det enkelte tilfælde af borgerdialog – og hvor 
formel eller uformel denne skal være - skal overvejes ud fra den enkelte sag/proces, og ud fra 
hvor tæt på borgerens hverdag sagen/emnet befinder sig. Vi skal ikke nødvendigvis have flere 
møder, workshops etc.; kommunen skal inddrage på den måde, der giver bedst mening for 
borgeren i den givne sag. Det vil sige, at nogle af de traditionelle møder f.eks. vil blive 
erstattet af andre former, f.eks. nye digitale dialogformer. 

Værktøjskassen er fyldt med byggeklodser – hvilke skal vi bruge? 
Vi skal som kommune omstille os til hurtigt og kreativt at kunne spille med på de 
borgerinitiativer der kommer både i det store og det små. Og vi skal være mere inviterende i 
forhold til at få sat borgernes løsningsforslag, på de udfordringer Byrådet har defineret, i spil. 

Vi har gennem de sidste år gjort os mange erfaringer med både traditionelle, men også 
forskellige innovative former for borgerdialog og samskabelse i Egedal. Og vi holder os løbende 
orienteret om, hvilke tendenser der rører sig på samfundsmæssigt niveau og prøver nye 
former af. Men i hvilken retning ønsker vi at bevæge os? Og hvordan får vi involveret borgerne 
i alle kommunens 20 bysamfund, så borgerdialogen kan være med til at understøtte 
ambitionen om at skabe verdens bedste hverdag for borgerne i Egedal? 
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Det skal vi finde ud af sammen ved at tage aktivt stilling og gradvist indstille og forberede os 
på den ønskede form. Vi kan f.eks. vælge at udfordre os selv mere fundamentalt ved at vende 
perspektivet på hovedet og lade borgerne tage initiativet – hvornår vil borgerne gerne i dialog? 
Eller vi kunne ligefrem lade borgerne selv initiere dialogen med kommunen i deres hverdag ud 
fra deres behov? Bevæger vi os i den retning - altså til et mere udefra- og ind-perspektiv - 
opstår en helt række nye muligheder for samarbejde og fælles initiativer og løsninger, som vi 
måske ikke engang kan tænke os til endnu. 

Afgørende er det dog, at vi først finder vores ben i forhold til den eksisterende dialog og 
samskabelse. At vi, så at sige, fornyer løftet mellem borgere, forvaltning og politikere i forhold 
til at sikre dialog som omdrejningspunkt for de gode og holdbare løsninger. 

Borgerdialogen foregår også andre steder - og hele tiden 
Sideløbende med den borgerdialog, der er beskrevet her i dokumentet, som primært handler 
om den dialog og samskabelse, der sker i forbindelse med den politiske proces for at 
kvalificere og give bedre politiske beslutninger, foregår der også en løbende borgerdialog og 
udvikling af nye tiltag i forbindelse med kommunens daglige virke og administration. Her kan 
f.eks. nævnes kommunens telefonpolitik, direkte dialog med fx sundhedspersonale og 
sagsbehandlere, kanalstrategi, borgerrådgiver- og borgerkoordinatorfunktion, dialogbaserede 
arbejdsgange i forbindelse med f.eks. klager og aktindsigt, projekt bedre borgerservice, 
projekt bedre skriftlige afgørelser og det gode beslutningsgrundlag etc. 

Det handler, set ud fra et borgerperspektiv, overvejende om selve mødet med kommunen, 
herunder medarbejderne og rammerne. Og her er det ikke mindre vigtigt, at borgerdialogen er 
med til at understøtte og skabe rammerne for verdens bedste hverdag, f.eks. gennem en 
imødekommende, professionel og målrettet kommunikation, der sker ud fra den enkelte 
borgers behov og præmisser. 


