Bilag 7
– Forslag til borgerinddragelse i byrådsperioden 2018-2021
Forslag nr.

1.

Forslags titel

Projektudvalg/Temaudvalg – øget brug af § 17, stk. 4-udvalg

Beskrivelse:
Indhold i forslag
Eksempelvis Skanderborg og Gentofte Kommuner har gennem flere år arbejdet med at nedsætte ad hoc
udvalg med intern og ekstern deltagelse i.f.m. særlige temaer, som f.eks. bærdygtighed, social udsatte,
borgerinddragelse m.v.
Man kan også forestille sig nedsat særlige temaudvalg vedrørende f.eks. Kommunens strategiske
fokusområder i Vision 2022. Eksempelvis kunne der nedsættes et udvalg omkring ”vores vækst”, hvor man
også kunne inddrage eksterne interessenter i form af repræsentanter fra erhvervsliv og turisme.
Fordele/ulemper for borgerne
 Politisk tillid, deltagelse, ejerskab
 Social kapital/medborgerskab
 De demokratiske handlekompetencer udvikles
 Flere får måske interesse for politik



Hvis ikke rammerne for indflydelse er klare, kan det give mistillid og frustration
Inddragelse kan have social slagside

Fordele/ulemper for politikerne
 Får tilført den politiske beslutningsproces nye ideer og vinkler
 Får en særlig politisk bevågenhed i.f.t. temaer der lægges ud i egentlig udvalg
 Mere tilfredshed med de projekter der gennemføres


Kræver tid og ressourcer

Succeskriterier
 at styrke borgernes mulighed for at engagerer sig i udviklingen af Kommunen
 at få nye og anderledes ideer på banen fra borgerne
 at skabe tilfredshed med de projekter, der gennemføres
 at fremme dialogen
Handling
Byrådet beslutter nedsættelse af de særlige udvalg ved behov.
I forbindelse med nedsættelse besluttes ”rammerne” for udvalgets arbejde.i.f.t.







Hvad er formålet med borgerinddragelsen
Hvem skal deltage og hvorfor – herunder hvordan får vi ”den tavse borger” repræsenteret
Indflydelsesgrad og ansvar
Tidsplan
Evalueringskriterier

Økonomi
Anlæg
I 1.000 kr.
Anlægsudgifter

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

2018

2019

2020

2021

30

30

30

30

50

50

50

50

Drift
I 1.000 kr.
Mødediæter
Anslået forbrug ved
nedsættelse af et
temaudvalg pr. år. med
deltagelse af 10 personer
Administrativ bistand
Anslået forbrug ved
nedsættelse af et
temaudvalg pr. år.

Forslag nr.

2.

Forslags titel

Webtv fra byrådssalen

Beskrivelse:
Med udgangspunkt i de erfaringer som Christian Michaelsen Kommunikation har fra implementering af
Kommune TVs fullservice-løsning i Jammerbugt Kommune, beskrives her, hvordan web-tv fra byrådets
møder kan fungere.
Kameraer og lydudstyr
Ved at montere 2 kameraer i byrådssalen - et oversigts kamera til totalbilleder og et centralt placeret kamera
til nærbilleder – kan borgere, medarbejdere, journalister og andre interesserede følge direkte med i byrådets
møder.
Det centrale kamera viser den politiker, som har aktiveret sin mikrofon og som derved får ordet. Der klippes til
oversigtskameraet mens det centrale kamera panorerer til den næste, der får ordet.

Fullservice
Ved fullservice forstås, at ingen ansatte i Vesthimmerlands Kommunen skal varetage administrative opgaver i
forbindelse med webtransmissionerne – ud over at sende dagsordenen til Kommune TV.
Livetransmissionerne skal altså ikke bemandes med personale fra hverken Kommunikation eller IT.
Kommune TV sørger for at knytte webtransmissionen sammen med dagsordenspunkterne.
Visning
Offentligheden kan se byrådets møder





live på kommunes hjemmeside
live på kommunens egen video-portal (følger med løsningen)
live på Kommune TVs app til smartphones og tablets (se skærmbilleder fra app’en nedenunder)
live på Facebook.

Løsningen giver desuden lokalaviserne mulighed for at streame byrådets møder på lokalavisernes
hjemmesider, hvis de ønsker det.
En time efter byrådsmødet, kan interesserede springe rundt i webtv-optagelsen, med dagsordenspunkterne
som links, på video-portalen og på app’en til smartphones og tablets
Eksempel: Jammerbugt Kommunes tv-portal - https://jammerbugt.kommune-tv.dk/watch/2699
Det er vigtigt at være opmærksom på, at webtv fra byrådssalen kan blive vist direkte for kommunens følgere
på Facebook. Disse følgere modtager en notifikation på Facebook, så snart byrådsmødet begynder, hvilket,
alt andet lige, vil gøre meget for seertallet. Det vil også være muligt at lave ”teesers” på Facebook forinden
mødet. Det kan f.eks. på skift være politikere, der fortæller om de punkter, der er på dagsorden.
Statistik
Efter hvert byrådsmøde, vil et statistikmodul vise, hvor mange der har se med.
Fordele/ulemper for borgerne






demokratisk gennemsigtighed
indsigt i den politiske debat
nærhed og nærdemokrati
inddragelse og indflydelse - borgere får mulighed for at stille spørgsmål direkte
journalister vil få nemmere ved at følge med både direkte og retrospektivt.



nogle borgere vil måske have den indvending, at webtv fra byrådssalen er unødvendigt, når
byrådsmøderne i forvejen er åbne, og der er mulighed for at møde personligt op.

Fordele/ulemper for politikerne
 synlighed
 tilgængelighed
 kendskab til Vesthimmerland – hvad vi er, hvad vi står for og hvor bevæger vi os hen.


risiko for at debatten i byrådssalen bliver mere polemisk og trækker længere ud – erfaringen fra
Jammerbugt er dog positiv, hvad dette angår.

Succeskriterier


at transmissionerne bliver set af tilstrækkeligt mange – erfaringen fra Jammerbugt Kommune er, at små
kommuner har relativt flere seere til webtv fra byrådsmøder end store kommuner



at engagementet i lokalpolitik øges.

Handling
Kommunikation undersøger markedet i samarbejde med IT og den tekniske serviceleder

Økonomi:
Anlæg
I 1.000 kr.

2018

Anlægsudgifter

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

90

90

90

90

2018

2019

2020

2021

36

36

36

36

120 for
implementering.

Hvis de
eksisterende
mikrofoner ikke
kan bruges, skal
der investeres for
mindst 50 for nye
mikrofoner
Drift
I 1.000 kr.
Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Drift af fullservice-løsning

Ekstra mulighed
Elektronisk afstemning med
afstemningsresultat vist live
på web-tv

Skærmbilleder fra app til smartphones og tablets

Forslag nr.

3

Forslags titel

Samskabelseskontor

Beskrivelse:

Indhold i forslag
Vesthimmerlands Kommune udvikles af og i samspil med borgerne og andre offentlige, private og frivillige
organisationer. Oprettelsen af et samskabelseskontor har til formål at styrke dette samspil. På
samskabelseskontoret kan alle henvende sig – f.eks. med en konkret idé, der kan være med til at udvikle
lokalsamfundet eller kommunens ydelser. Kontoret kan agere fødselshjælper i forhold til at hjælpe borgere
med at få idéer omsat til virkelighed, hjælpe med at vise vej i det kommunale system og hente hjælp fra
kommunale eksperter inden for f.eks. fundraising.
Samskabelseskontoret kan desuden:
 betjene midlertidige opgaveudvalg (forslag nr. 1)
 stå for kvalificering af de borgerdrevne forslag (forslag nr. 4), så forslagene er tilstrækkelig belyst
inden den politiske behandling
 stå for at afholde og følge op på forsamlingshusmøder med fri debat (forslag nr. 6)
 planlægge pop-up møder (forslag nr. 7)
 evaluere borgerinddragelsestiltag (forslag nr. 8).
Samskabelseskontoret foreslås forankret centralt i administrationen i Byrådssekretariatet, da sekretariatet har
en tværgående funktion i forhold til resten af organisationen og i forvejen understøtter Byrådets og
udvalgenes arbejde. Det forventes, at opgaverne i samskabelseskontoret udgør omkring et halvt årsværk.
Fordele/ulemper for borgerne
Én indgang til kommunen, hvor man kan henvende sig med gode idéer og forslag til udvikling, herunder
hvordan man kan komme videre med at realisere sin idé. Dette er en fordel for borgere samt private og
frivillige organisationer, som både kan få hjælp til at realisere gode idéer og samtidig spare tid i forhold til, at
de kun skal henvende sig ét sted.
Fordele/ulemper for politikerne
Politikerne bliver styrket i arbejdet med at øge borgerinddragelsen og får mulighed for systematisk at følge
med i de forslag, som borgere samt private og frivillige organisationer kommer til kommunen med.
Succeskriterier
At samskabelseskontoret er kendt og anvendt af borgere samt private og frivillige organisationer, og at disse
oplever, at kontoret er med til at løse de konkrete henvendelser.
Handling
Samskabelseskontoret bemandes med en medarbejder, som har grundigt kendskab til Vesthimmerlands
Kommunes organisation og opgaver, erfaring med at håndtere komplekse problemstillinger og erfaring med
at skabe samarbejde på tværs af organisationer.
Efter samskabelseskontoret er etableret iværksættes en mindre kommunikationskampagne om kontorets
eksistens. Målgruppen er borgere samt private og frivillige organisationer i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi:
Anlæg
I 1.000 kr.
Anlægsudgifter

2018

2019

2020

2021

Drift
I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Direkte afledte driftsudgifter

250

250

250

250

pr. år

Forslag nr.

4.

Forslags titel

Borgerdrevne forslag

Beskrivelse:
Borgerne kan stille forslag til byrådets dagsorden via en formular på Vesthimmerlands Kommunes
hjemmeside.
De oprettede forslag kommer efterfølgende til at optræde på Vesthimmerlands Kommunens hjemmeside,
hvorefter borgerne kan stemme på de enkelte forslag.
Borgerforslagene vil optræde samlet på hjemmesiden, og vil kunne foldes ud for visning af flere detaljer ved
klik på overskrifterne (Accordion).
Antal stemmer og antal dage til udløb af et borgerforslag vil optræde i sammenhæng med det enkelte forslag.
Debatten om forslagene foregår på de sociale medier.
Hvilke borgerforslag ender på byrådets dagsorden?
Et borgerforslag ender kun på byrådets dagsorden, hvis det opnår tilstrækkelig stor støtte blandt borgerne i
kommunen. Kriteriet for den nødvendige støtte kan f.eks. være det gennemsnitlige antal stemmer et
byrådsmandat krævede ved seneste valg. I nogle kommuner skal et forslag opnå 750 stemmer for at komme
på dagsordenen. I andre kommuner kræves over 1000 stemmer. Vesthimmerlands Kommune definerer
således selv kriteriet.
Hvem kan oprette et borgerforslag, og hvem kan støtte et borgerforslag?
Det er kun borgere, som er bosat i Vesthimmerlands Kommune, og som har stemmeret, der kan stille et
forslag til byrådets dagsorden.
Ligeledes er det kun borgere, der er bosat i Vesthimmerlands Kommune, og som har stemmeret, der kan
støtte et forslag.
For at undgå et stor administrativt arbejde ved at verificere stilleres og støtters adresser og stemmeret
anbefales, at løsningen inkluderer et automatiseret tjek af alder og bopæl. Man kan altså ikke hverken stille et
forslag eller støtte et forslag anonymt – man kan dog overveje fordele og ulemper ved at lade opslagsstillere
optræde anonymt på hjemmesiden, så længe byrådssekretariatet blot er bekendt med vedkommendes
identitet.
Valg af en løsning uden automatiseret tjek af alder og bopæl kræver, at der afsættes ressourcer til at validere
identiteten på alle som underskriver. Hvis et forslag fx kræver 1000 underskrifter, så vil det være 1000
manuelle tjek af CPR-numre og adresseoplysninger. Et manuelt tjek af en borgers valgret i CPR tager i

gennemsnit fem minutter inkl. eventuel sletning af underskrift.
Debat om borgerforslag
Det er et krav til løsningen, at den skal gøre det nemt at dele et forslag på et socialt medie, f.eks. Facebook.
Erfaringen viser, at det er endog meget svært, at løfte en politisk debat på kommunale hjemmesider,
hvorimod det modsatte gør sig gældende på Facebook.
Hvad kan der rejses forslag om, og hvem kvalitetssikrer, at forslag er inden for de givne rammer?
Der kan kun rejses forslag, som kommunen lovligt kan forholde sig til inden for rammerne af Styrelsesloven
og Kommunalfuldmagten.
Der kan ikke stilles forslag om behandling af emner, som byråd eller udvalg allerede har taget stilling til inden
for f.eks. de sidste to år.
I praksis vil det være byrådssekretariatet, der kvalitetssikrer forslag, som først bliver vist på hjemmesiden, når
det er sikret, at der er tale om en sag som byrådet kan og må behandle.
Forslagsstillere får besked både når et forslag bliver afvist, og når et forslag bliver offentliggjort på
hjemmesiden. Afvisning af forslag kan kun foretages med henvisning til ovenstående.
Hvor længe skal et borgerforslag være aktivt?
For at sikre, at et borgerforslag fortsat er relevant, og for at have vished for at såvel forslagsstiller som
underskrivere stadig er bosiddende i kommunen, anbefales det, at et forslag maksimalt er aktivt i seks
måneder. Dette er også den frist Folketinget har fastsat på www.borgerforslag.dk.
Hvem behandler
I henhold til Styrelsesloven kan borgere ikke indbringe sager for byrådet eller udvalgene. Det kan alene
medlemmer af byrådet.
Praksis bliver derfor, at såfremt et borgerforslag opnår underskrifter nok, så skal borgmesteren begære
sagen på byrådets dagsorden. Her kan byrådet så enten:
A. afvise forslaget, eller
B. beslutte at det skal undergå yderligere behandling i et udvalg, for endelig beslutning eller eventuel
forelæggelse for byrådet igen, eller
C. godkende forslaget, som det foreligger.

Fordele /Ulemper for borgerne
 Med denne løsning vil borgerne have en bekvem og brugervenlig mulighed for at stille et forslag til
byrådets dagsorden.
 Borgerne vil nemt kunne støtte andres forslag.
 Borgerne vil få en chance for at deltage i nærdemokratiet og have mulighed for at påvirke den politiske
dagsorden




Borgerne skal identificere sig, og kan altså ikke stille et borgerforslag anonymt. Man kan dog overveje
fordele og ulemper ved at lade opslagsstillere optræde anonymt på hjemmesiden, så længe
byrådssekretariatet blot er bekendt med vedkommendes identitet.
Ikke alle borgere kan stille et borgerforslag. Man skal have stemmeret og være bosat i kommunen.
Borgerne kan ikke få et forslag igennem, hvis forslaget ikke opnår den tilstrækkelig støtte.

Fordele/Ulemper for politikerne
 Politikerne kan komme i tættere kontakt til deres vælgere.
 Politikerne kan, alt andet lige, forvente en større interesse for kommunen og for kommunalpolitik.
 Muligheden for at stille borgerforslag til byrådet signalerer nærhed, åbenhed, og udbygger demokratiet.

Succeskriterier
 At borgerne tager løsningen til sig og benytter sig af muligheden for at stille forslag til byrådets
dagsorden.
 At borgerne engagerer sig i andres forslag og aktivt støtter forslag.
 At debatten om de enkelte forslag får et liv på Facebook.
 At tilstrækkeligt mange borgerforslag, når hele vejen frem til byrådets dagsorden. Erfaringen fra andre
kommuner, der har taget tilsvarende løsninger i brug, viser at borgerne ikke i særligt stort omfang
benytter sig af denne mulighed. Det er også erfaringen at kun få forslag, når helt frem til byrådets
dagsorden. Man må dog forvente, at løsningen over tid vil blive mere og mere udbredt. Især vil debatten
om de enkelte forslag på Facebook, sikkert kunne gøre en positiv forskel.
Handling
Kommunikation implementerer løsningen i samarbejde med Vesthimmerlands Kommunes webleverandør.
Kan først implementeres i 2019.

Økonomi:
Anlæg
I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Et automatiseret
opslag for at
verificere
identitet, alder
og bopæl koster
0,14 kroner per
opslag. Hvis
10.000 borgere
benytter
løsningen, bliver
det i alt 1.4,-

Et automatiseret
opslag for at
verificere
identitet, alder
og bopæl koster
0,14 kroner per
opslag. Hvis
10.000 borgere
benytter
løsningen, bliver
det i alt 1.4,-

Et automatiseret
opslag for at
verificere
identitet, alder
og bopæl koster
0,14 kroner per
opslag. Hvis
10.000 borgere
benytter
løsningen, bliver
det i alt 1.4,-

2019

2020

2021

Behandlingen af
et forslag
vurderes at tage
15 til 20 minutter

Behandlingen af
et forslag
vurderes at tage
15 til 20 minutter

Behandlingen af
et forslag
vurderes at tage
15 til 20 minutter

88 – 110
(estimat)

Anlægsudgifter

Drift
I 1.000 kr.

2018

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år

I 1.000 kr.
Administrative omkostninger
pr. år
Byrådssekretariatet står for
at kvalitetssikre de indkomne
borgerforslag – Er de
indenfor rammerne af
Styrelsesloven og
Kommunalfuldmagten? Har
emnet været behandlet i
byrådet indenfor de seneste

2018

to år? – og giver
forslagsstillerne besked ved
afvisning og offentliggørelse
af forslag

Forslag nr.

5.

Forslags titel

Borgerbudgettering

Beskrivelse:
Borgerbudgettering er en proces og metode for demokratisk drøftelse og beslutningstagning hvor lokale
borgere beslutter, hvordan man skal anvende en lille del af det offentlige budget.
(Wikipedia, Strategihuset)
Indhold i forslag
Kommunen:




Der afsættes en sum penge
Afgrænset område – borgeren skal kunne relatere til det
Initiativtageren Kommunen former de ydre rammer (fx tid, sted)
Borgerne:







Sætter kriterier
Udvælger projekter
Styrer processen
Præsenterer projekter
Stemmer og beslutter om projekter
Sørger for at projekter gennemføres

Borgerbudgettering (BB) kan bruges på forskellige niveauer:
1.‘Scor Sparebøssen’ – Helt lokalt. F.eks. beslutning via BB på en skole
2.“Lokalpuljen” – til mobilisering på kvarterniveau
3.“Kommune-puljen” – brug af BB som instrument til bred mobilisering – fx inden for tema
4.“Demokrati-vinklen” – brug af BB til at gøre borgerne til deltagere i styring og levering af services
Udvalget anbefaler brug af forskellige ”pulje”” som nævnt ovenfor under 1-3.
Fordele/ulemper for borgerne
 Lokal indflydelse på lokale løsninger, projekter m.v.
 Lokaldemokrati styrker lokalsamfundet
 Indsigt i dilemmaer i.f.m. beslutningsprocesser fx at ”man kan ikke alt”




Bliver det reelt ”repræsentative” løsninger eller vinder ”de stærke”
Kræver tid og ressourcer

Fordele/ulemper for politikerne
 Større lokal opbakning til projekterne
 Pengene bruges bedre
 Større folkelig forståelse for ”at man ikke kan alt”



Bliver det reelt ”repræsentative” løsninger eller vinder ”de stærke”
Kræver tid og ressourcer

Succeskriterier
 at der skabes nogle lokale løsninger som borgerne har ejerskab til
 at der opbygges social kapital og medborgerskab i lokalområderne
Handling
Hvis Byrådet træffer beslutning om, at afsætte en pulje til f.eks. udvikling af et bestemt område vil det være
det ansvarlige forvaltningsområde, der er ansvarlig i.f.t. tilrettelæggelse af en proces.

Økonomi:
Anlæg
I 1.000 kr.
Anlægsudgifter

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

2018

2019

2020

2021

60

60

60

Drift
I 1.000 kr.
Øgede administrative
omkostninger i.f.m. f.eks.
afholdelse af workshops,
støtte til implementering m.v.
Udgiften afhænger af antal
projekter.
Anslået pris ved 2 projekter
pr. år.

Forslag nr.

6.

Forslags titel

Forsamlingshusmøder med fri debat

Beskrivelse:
Indhold i forslag
Politikerne ønsker, som Byråd, at møde borgerne rundt omkring i Kommunen.
Dette kan ske ved nogle ”forsamlingshusmøder”, hvor debatten er fri eller med et bestemt tema.
Fordele/ulemper for borgerne
 Mulighed for fri debat med politikerne
 Kan fortælle om gode ideer


Kræver tid og ressourcer

Fordele/ulemper for politikerne
 Mulighed for dialog med borgerne
 Viser sammenhold politisk



Kræver et vis antal fremmødte for at der kan blive en god debat
Kræver tid og ressourcer

Succeskriterier
 At det signaleres til borgerne, at det er et samlet byråd, der gerne vil høre borgernes stemme
 At borgere og politikere kommer i tale og føler sig hørt
 At der kommer ideer frem fra borgerne
Handling
Hvis Byrådet træffer beslutning om en sådan runde i Vesthimmerland, så ligger ansvaret for afviklingen i
Byrådssekretariatet.

Økonomi:
Anlæg
I 1.000 kr.
Anlægsudgifter

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

2018

2019

2020

2021

20

20

20

Drift
I 1.000 kr.
Hvis møderne fx afholdes på
skoler m.v. vil der ikke være
udgifter til lokaleleje. Det vil
så kun være udgifter til
forplejning og planlægning af
møderne
Udgiften vi afhlnge af antal
møder, men ved 2 møder pr.
år anslås prisen til

Forslag nr.

7.

Forslags titel

Politikerne møder borgerne – det uformelle møde

Beskrivelse:
Indhold i forslag
Politikerne ønsker, som byråd, at møde borgerne, ved uformelle møder, rundt omkring i Kommunen. Derfor
møder de borgerne i ens trøjer med byvåben. Møderne kan være i.f.m. messer, andre arrangementer, ved
indkøbscentret osv.
Man kan f.eks. leje en pølsevogn og uddele pølser til borgerne eller stå i et markedstelt og give en kop kaffe
og ”Vesthimmerlands småkager”.
Målet er at få borgerne til at stoppe op, og få en god snak med politikerne, om det der måtte ligge borgerne
på sinde.

Fordele/ulemper for borgerne
 Mulighed for fri debat med politikerne
 Kan fortælle om gode ideer
Fordele/ulemper for politikerne
 Mulighed for uformel dialog med borgerne
 Viser sammenhold politisk
Succeskriterier
 At det signaleres til borgerne, at det er et samlet byråd der gerne vil høre borgernes stemme
 At borgere og politikere kommer i tale og føler sig hørt
 At der kommer ideer frem fra borgerne
Handling
Hvis Byrådet træffer beslutning om en sådan runde i Vesthimmerland, ligger ansvaret for afviklingen i
Byrådssekretariatet.

Økonomi:
Anlæg
I 1.000 kr.
Anlægsudgifter

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

Drift
I 1.000 kr.

2018

Afhænger af antal
arrangementer pr. år, men
ved 2 arrangementer bliver
prisen

2019

2020

2021

20

20

20

Forslag nr.

8.

Forslags titel

Evaluering af borgerinddragelsestiltag

Beskrivelse:
Indhold i forslag
Forslaget går ud på at lave en systematisk evaluering af igangsatte borgerinddragelsesprojekter, med henblik
på læring i.f.t. effekten af de igangsatte initiativer.
Fordele/ulemper for borgerne
Ikke umiddelbart til fordel/ulempe for borgerne, men indirekte til fordel, hvis de indhentede erfaringer fra
evalueringerne bevirker bedre processer for borgerinddragelse.
Fordele/ulemper for politikerne
 Det undersøges om iværksatte tiltag til borgerinddragelse giver den ønskede effekt



Der vil være borgerinddragelsestiltag, hvor det kan være vanskeligt at evaluerer på
Evaluering kræver tid og ressourcer

Succeskriterier
 At der kan uddrages læring af iværksatte evalueringer, som kan bruges til optimering af Kommunens
borgerinddragelsesprojekter.
Handling
Hvis Byrådet beslutte, at der skal igangsættes evaluering, vil dette arbejde blive funderet i
Byrådssekretariatet.

Økonomi:
Anlæg
I 1.000 kr.
Anlægsudgifter

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

Drift
I 1.000 kr.

2018

Øgede administrative
omkostninger i.f.m.
evaluering. Udgiften
afhænger af antal projekter
der igangsættes. Anslået
udgift pr. år.

2019

2020

2021

10

10

10

Forslag nr.

9.

Forslags titel

Mødet med borgeren – status på borgerinddragelse på individniveau

Beskrivelse:
Indhold i forslag
 Fra passiv modtager til aktiv medspiller – gør borgeren til mester
 Fra uigennemsigtighed til klarhed over egen sag
 Fra systemets plan til borgerens egen plan.
 Borgeren er medbestemmende på, hvordan indsatsen skal planlægges
 Borger og sagsbehandler evaluerer sammen på indsatsen
Alle disse forslag til borgerinddragelse er rettet mod den enkelte borger og dennes møde med Kommunen.
Altså igangsætning af et arbejde i de enkelte forvaltninger i.f.t. hvordan skaber vi ”borgerinddragelse” på
individniveau.
På inspirationsmøde den 19.06 blev det sagt fra salen at ”administrationen skal møde borgeren hvor
borgeren er. Taber mennesket, sagen og penge ved at være for fokuseret på loven.”
Forvaltningerne arbejder allerede ud fra flere af disse tanker, men en status herpå kendes ikke. Der skal
derfor i første omgang igangsættes en status på hvordan vi borgerinddrager på individniveau. På baggrund af
denne status vurderes om der skal igangsættes yderligere tiltag
Fordele/ulemper for borgerne
Ikke relevant i.f.t. status for bogerinddragelse på individniveau
Fordele/ulemper for politikerne
Ikke relevant i.f.t. status for bogerinddragelse på individniveau
Succeskriterier
 Gennemført status for borgerinddragelse på individniveau
Handling
Hvis Byrådet beslutter igangsætning af en status på, hvordan vi borgerinddrager på individniveau, skal denne

funderes i Byrådssekretariatet.

Økonomi:
Anlæg
I 1.000 kr.
Anlægsudgifter

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

Drift
I 1.000 kr.
Forventes gennemført
indenfor givne ressourcer
internt i organisationen.

Forslag nr.

10.

Forslags titel

Dagsordenspunkt – der skal tages stilling til borgerinddragelse

Beskrivelse:
Indhold i forslag
I dagsordensskabelonen indsættes et fast punkt der hedder ”Borgerinddragelse”. Under dette punkt skal
angives om der skal ske borgerinddragelse eller ej, samt begrundelse herfor.
Fordele/ulemper for borgerne
 Sikre at der til stadighed er fokus på borgerinddragelse
Fordele/ulemper for politikerne
 Sikre at der til stadighed er fokus på borgerinddragelse
Succeskriterier
 At antallet af sager, der behandles for udvalgene og byrådet, hvor der indtænkes borgerinddragelse
stiger
Handling
Dagsordensskabelonen skal ændres.

Økonomi:

Anlæg
I 1.000 kr.
Anlægsudgifter

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

Drift
I 1.000 kr.
Driftsudgifter

