
  
Venstre ønsker at inddrage borgerne 
Af Anne Ehrenreich, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse 
  
Princippet at borgerne skal inddrages er hjerteblod for Venstre. Vi har den grundlæggende 
overbevisning, at det kan betale sig at lytte til borgerne. Det giver større ejerskab til 
beslutningerne, og så bliver de også nemmere at gennemføre.  
  
Kommunens økonomi er desværre under pres, og der er generelt behov for at frigøre 
ressourcer. Det kan ske på mange måder. En af de mere lempelige måder er 
afbureaukratisering, effektivisering og nytænkning af kommunens drift. Venstre har derfor 
stillet forslag til kommunalbestyrelsen om, at der oprettes en indgang på kommunens 
hjemmeside, hvor kommunens borgere og medarbejdere kan indsende deres konkrete forslag 
til forenklinger og forbedringer.  
  
Mange uhensigtsmæssige regler, måder at gøre tingene på og indarbejdede rutiner følger ikke 
nødvendigvis af krav fra statslig regulering, men kan i lige så høj grad være en selvskabt 
kultur, norm eller regel. Er der tale om lovfastsatte regler, som vi i Hørsholm mener fører til 
for meget bureaukrati og regelrytteri, så har vi nu også med den såkaldte udfordringsret fået 
mulighed for at ændre på dette. Er det rutiner, som vi i Hørsholm selv kan lave om, bør det 
ske hurtigst muligt.   
  
Det er naturligt, at kommunalbestyrelsen stiller sig i spidsen for processen og søger at få så 
meget input som muligt inden budgetforhandlingerne i september. For os er det oplagt at 
inddrage borgere og medarbejdere for at trække på deres kreativitet, innovationskapacitet og 
praktiske erfaring.  
  
Vi håber, at forslaget vil blive vedtaget, og at borgerne vil hjælpe med at gøre kommunen 
endnu bedre.  
  
Forslag fra Venstre til behandling på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. marts 
2010 
  
Forslag om oprettelse af indgang på hjemmesiden hvor borgere og andre kan stille 
forslag om afbureaukratisering, effektivisering og nytænkning i Hørsholm Kommune 
  
Resume 
Forslag om at Hørsholm Kommune opretter en indgang på kommunens hjemmeside, hvor 
borgere og medarbejdere kan indsende forslag om afbureaukratisering, effektivisering og 
nytænkning, som  kan forbedre kommunens administration og drift.  
  
Forslag 
Det foreslås, at Hørsholm Kommune opretter en indgang på kommunens hjemmeside som kan 
benyttes af såvel borgere og medarbejdere til at indsende forslag til, hvordan kommunen kan 
afbureaukratisere, effektivisere og nytænke administration og drift.  
  
Sagsfremstilling 
Kommunens økonomi er under pres, og der er generelt behov for at frigøre ressourcer gennem 
afbureaukratisering, effektivisering og nytænkning af kommunens drift. Vi skal blive endnu 
bedre til at gå nye veje, stille spørgsmålstegn ved den måde, vi plejer at udføre opgaverne på 
og sikre gennemskuelighed i opgaveløsningen. Det kan gøres gennem enklere regler og 
smartere arbejdsmetoder.  
  



Mange regler, måder at gøre tingene på og indarbejdede rutiner er ikke nødvendigvis et udtryk 
for en statslig regulering, men kan i lige så høj grad være en selvskabt kultur, norm eller 
regel. Er der tale om lovfastsatte regler, som vi i Hørsholm mener fører til for meget 
bureaukrati og regelrytteri, så skal udfordringsretten naturligvis anvendes. Er det rutiner, som 
vi i Hørsholm selv kan lave om, skal det ske hurtigst muligt.   
  
Det er naturligt, at kommunalbestyrelsen stiller sig i spidsen for processen og søger at få så 
meget input som muligt inden budgetforhandlingerne i september. Det er oplagt at inddrage 
borgere og medarbejdere for at trække på deres kreativitet, innovationskapacitet og praktiske 
erfaring. Det vil skabe større ejerskab til processen.  
  
Konkret foreslås, at der oprettes et link på forsiden af hjemmesiden, som linker til en 
underside med en særlig formular som skal udfyldes. Forslagene indgår i det idékatalog, som 
kommunalbestyrelsen kan trække på. Det er ikke hensigten, at forslagsstillerne skal have 
tilbagemelding på forslagene, hvilket bør fremgå af hjemmesiden. Ideerne bør løbende 
præsenteres på hjemmesiden, ligesom man her kan fortælle om den videre behandling af 
forslagene.  
 
Flere andre kommuner har oprettet tilsvarende indgange. Det gælder bl.a. Vejle Kommune, 
som allerede har gennemført forbedringer som et resultat af borgerne og medarbejdernes 
konkrete forslag på hjemmesiden (www.vejle.dk/afbureaukratisering). 
 


