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Dialog med borgerne bør være alfa og omega for os kommunalpolitikere. Dialog bidrager til at 
skabe ejerskab og engagement uden for kommunalbestyrelsen. Den inspirerer os og giver vinkler på 
sagerne, som vi i første omgang havde overset. Politikere og embedsmænd har ikke altid patent på 
den bedste løsning. 
 
Der er områder, hvor Kommunalbestyrelsen helt enkelt er forpligtet til at forelægge sagerne for 
borgerne. Det gælder for eksempel de overordnede kommuneplaner og lokalplaner. Tilsvarende er 
der nedsat en række råd med borgerdeltagelse, som løbende skal inddrages i beslutningsprocessen. 
Der er blandt andet Handicaprådet, Seniorrådet, skolebestyrelserne og det Lokale 
Beskæftigelsesråd, som jeg alle anser for ovenud nyttige institutioner. Som en ny og spændende 
måde at inddrage borgerne på har Hørsholm netop etableret et borgerpanel, som jeg kun kan 
opfordre til, at der bakkes op om.  
 
I andre tilfælde er det op til kommunen selv at tage initiativ til dialog. Det er også sket i en pæn 
række af sager. Jeg vil først og fremmest fremhæve mit eget udvalgsområde, hvor jeg har taget 
initiativ til dialog med såvel Hørsholms erhvervsliv om vores erhvervspolitik og med 
turisterhvervet om kommunens planer om en politik på området. Begge møder var meget 
inspirerende og har givet os godt input til vores arbejde på området. Jeg har tænkt mig at fortsætte 
dialogen med erhvervet om kommunens planer og indsats inden for begge områder. 
 
Et andet område jeg vil fremhæve, er den dialog, som netop er blevet gennemført om planerne for 
udbygning af Usserød Kongevej. Også den høring bekræftede mig i det centrale i dialog med 
direkte interessenter og andre interesserede borgere. Dialog resulterer efter min mening ofte i, at vi 
politikere træffer bedre beslutninger, og – lige så vigtigt - at beslutningerne bredt opleves som de 
rigtige.  
 
Høringen om Usserød Kongevej gav konkrete resultater. Det var den kun ét af flere gode eksempler 
på. Kommunen vil formentlig som direkte resultat af borgermødet reducere 
bebyggelsesmulighederne.  
 
Vi politikere bør forholde os til muligheden for at få et bedre resultat gennem dialog. Erfaringen 
gør, at jeg generelt går ind for, at vi styrker dialogen med borgerne. 
 
For borgernes tilfredshed med dialogen er det afgørende, at den opleves som reel. At der bliver 
lyttet til de synspunkter, som fremføres, og at dialogen får en vis indflydelse på de beslutninger, 
som efterfølgende træffes. Generelt synes jeg, at der bliver lyttet, og at der bliver taget højde for de 
væsentlige synspunkter, som fremkommer. Dette forhindrer os dog ikke i, at blive endnu bedre til at 
lytte og handle derefter. Det vil jeg fortsat arbejde for. Det vil forhåbentlig stimulere flere borgere 
til et engagement i udviklingen af deres by og kommune. Ja, lad os få en dialog, der virkelig batter.  
 


