
Kommissorium
 - Øget borgerdeltagelse
Intentionen
Udvalget er nedsat, da der er et ønske om at styrke borgerdeltagelsen i Hedensted Kommu-
ne. Derfor skal vi se på vores oprindelige formål med borgerdeltagelse, de erfaringer og den 
læring, vi allerede har opnået via vores arbejde med øget borgerdeltagelse, og med afsæt 
heri arbejde med yderligere initiativer, som kan understøtte vores mål om øget borgerdelta-
gelse. 

Ønsket om øget borgerdeltagelse sker ud fra velfærdssamfundets idé om, at det gode liv 
skabes i relationer og fællesskaber med andre mennesker.

”For at sikre den gode rejse - og det gode liv - skal vi hjælpe hinanden. Vi skal se ud
over "den kommunale næsetip". Vi skal genopfinde det aktive samfund ved at gøre
det værdifuldt for alle at være en del af det fælleskab, der tager vare på og hånd om
hinanden. Ikke på sådan en måde, at vi tager ansvaret fra den enkelte. Tværtimod.
Det enkelte menneske skal tage større ansvar for sit eget liv og for andres. Nogle kan
give meget, andre mindre. Pointen er, at vi i fællesskab finder balancen og
fleksibiliteten til at løse de opgaver, der nu en gang er i et samfund med mange
forskellige mennesker.

I Hedensted Kommune er vi tilpas modige og ikke større end vi kan gøre noget frækt
og fremsynet. Lad os gribe mulighederne for at sætte en ny kurs og tage ansvar for at
skabe fremtidens velfærd: Bæredygtig velfærd. Sammen.” 

I Hedensted Kommune har vi fået en god tradition for samskabelse med kommunens borger 
indenfor en lang række områder og på en lang række måder. Der er dels tale om de mere bli-
vende som fx brugerbestyrelser og lokalråd til de mere ad hoc-baserede og opgaveafhængi-
ge fx, når byerne eller nye politikker skal udvikles.

I forhold til det politiske niveau kom borgerdeltagelsen rigtigt i spil tilbage i 2011, hvor Byrå-
det etablerede 5 ”Forstyrrelsesgrupper”, der hver skulle arbejde med radikal innovation af 
den kommunale opgaveløsning. Forstyrrelsesgrupperne bestod af borgere (ofte særligt rek-
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rutterede med viden om opgaven), byrådsmedlemmer og medarbejdere. Gruppernes opga-
ve var fx at arbejde med (offentlige) transportløsninger og sårbare børns vilkår, iværksat 
med udgangspunkt i et samarbejde forankret i et samlet lokalområde. Sidenhen er det gået 
slag i slag med forskellige former for borgerdeltagelse, bl.a. byudviklingsgrupper, borgerdel-
tagelse i § 17, stk. 4-udvalg og borgerbudgetteringsinitiativer. Det er kendetegnende, at der 
ikke er en fast form for borgerdeltagelse, men at den form, som vurderes bedst egnet til for-
målet, er valgt.

Udvalgets opgaver
I arbejdet med øget borgerdeltagelse går vi på 3 ben.  Et ”formåls-ben”, hvor vi ser på vores 
oprindelige formål med borgerdeltagelse, et ”status og lærings-ben”, hvor vi undersøger de 
hidtidige erfaringer med borgerdeltagelse samt et ”initiativ-ben”, hvor der med afsæt i for-
målet og læringen fra de hidtidige erfaringer, skal arbejde med mulige nye initiativer.

1. Formålet med øget borgerdeltaglse
 Se på det oprindelige formål med borgerdeltagelse, og hvilke tanker gør vi os om 

dette. 
 Dialog om hvorvidt disse tanker og refleksioner giver anledning til tilretning af for-

målet.

2. Status og læring i forhold til borgerdeltagelse
 Belyse på hvilke niveauer og områder har vi arbejdet med borgerdeltagelse, og hvil-

ket erfaringer har vi gjort os her.

3. Mulige nye initiativer for at understøtte øget borgerdeltagelse
 Med afsæt i vores formål med borgerdeltagelse samt erfaringerne fra vores hidtidige 

borgerdeltagelse, andre kommuners/områders erfaringer m.v. kan vi igangsætte nye 
intiativer med øget borgerdeltagelse.

De 2 første punkter tænkes gennemført internt i tæt samarbejde mellem politikere og fagper-
soner i regi af Udvalget for Tværgående Politik. Punkt 3 vedr. nye initiativer tænkes gennem-
ført i samarbejde med borgerrepræsentanter i Udvalget for Tværgående Politik. 

Medlemmer
Der ønskes deltagelse i udvalget af borgere, der har interesse for borgerdeltagelse, fælles-
skaber og samarbejde mellem private og offentlige aktører.

Borgerne findes som udgangspunkt via Borgerbanken, men kan også ”prikkes”.

Udvalget består af:

 Formandskabet
 Chef for Fritid & Fællesskab
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 Borgere med forskellige profiler 
 Landdistriktskoordinator
 Frivillighedskoordinator indenfor Social Omsorg

Formandskabet for Udvalget for tværgående Politisk vil være gennemgående politiske delta-
gere i udvalget. Undervejs inviteres andre relevante politikere og interessenter, herunder fag-
personer, til at give deres bidrag til arbejdet.

Aflevering til Byrådet
Udvalgets arbejde påbegyndes i september 2019 og forventes afsluttet februar 2020.  For-
mandsskabet og evt. andre medlemmer fra udvalget videregiver løbende information til by-
rådet på dialogmøder. 

Andre rammer?
Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng i 
politikudviklingen til de øvrige udvalg med borgerdeltagelse og til de stående udvalgs arbej-
de. 

Administrativ støtte
Sekretariatsbetjeningen varetages af kommunaldirektøren, og faciliteringen af udvalgets ar-
bejde varetages af 2 facilitatorer. 


