Økonomiudvalget 20-06-2018

Beslutning: Åbent hus møder
Sagsnr. i ESDH:

18/10768

Beslutningskompetence:

Økonomiudvalget

Beslutningstema:
Økomomiudvalget skal drøfte en konkret udmøntning af furesømodellen for borgerinddragelse,
hvor borgerne inviteres til uformelle åbent hus møder i atriet på Furesø Rådhus.
Sagsfremstilling:
En af målsætningerne for Furesø Rådhus er, at det skal udvikles som borgernes hus, hvor borgerne
bliver inviteret ind i den demokratiske proces på forskellig vis. I den sammenhæng er det blandt
andet muligt at anvende atriet i midten af rådhuset som en moderne form for demokratisk agora,
hvor borgerne kan mødes og drøfte emner af vigtighed for fællesskabet.
Der har allerede været afholdt egentlige borgermøder og workshops i atriet med bestemte temaer og
processer, der er fastlagt på forhånd.
Som supplement til disse foreslås det, at der også bliver indbudt til tilbagevendende åbent
husmøder, hvor det ikke er foruddefineret, hvad der præcist skal drøftes og hvordan. Formålet med
møderne er at give borgerne en umiddelbar vej ind i den kommunale verden, hvor de selv kan sætte
dagsordenen.
Åbent husmøderne vil være knyttet op på et bestemt fagudvalg. På den måde vil det kun være
fagudvalgets emnefelt, der sætter en begrænsning.
På møderne deltager desuden en repræsentant fra direktionen samt en centerchef. Møderne vil give
det politiske udvalg og forvaltningen en direkte føling med problemstillinger, der er vigtige for
borgerne.
Der inviteres til én times åbent hus, hvor borgerne efter tur møder politikere og forvaltning. Der vil
ikke blive foretaget en egentlig myndighedsafgørelse, men borgerne har mulighed for at fremlægge
eventuelle sager, hvis det ligger inden for fagudvalgets emnefelt. I nogle sager vil det være både
politikere og forvaltning, der møder borgerne, mens det i andre kan være givtigt for en sag, at det fx
kun er en politiker.
Hvis der er behov for privat drøftelse bag lukkede døre reserveres et mødelokale ud til atriet til dette
formål.
På grund af mødets uformelle karakter, vil der ikke blive lavet et egentligt referat, men
forvaltningen vil sørge for, at eventuelle konklusioner bliver bragt videre til relevante dele af
organisationen.
Det foreslås, at åbent hus møderne afholdes én gang om måneden, og som nævnt går på omgang
mellem fagudvalgene. Der kan desuden eksperimenteres med hvilke tidspunkter, der inviteres til.
En tidsplan for åbent hus møderne kunne fx være:
2018:


August: Udvalg for beskæftigelse og erhverv



September: Udvalg for dagtilbud og familier
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Oktober: Udvalg for byudvikling og bolig



November: Udvalg for sociale forhold, sundhed og godt seniorliv



December: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

2019:


Januar: Udvalg for digitalisering og innovation



Februar: Udvalg for skoler og ungdomsuddannelse



Marts: Udvalg for kultur, fritid og idræt

Når alle udvalg har haft deres tur, tages konceptet op til evaluering, men vil også løbende blive
tilpasset.
Økonomiske konsekvenser:
Der er ikke direkte økonomiske konsekvenser af forslaget.
Borgerinddragelse:
Forslaget er en direkte konsekvens af furesømodellen for borgerinddragelse. Konceptet vil løbende
blive udviklet ud fra den feedback, der kommer fra borgerne.
Lovgrundlag:
Forvaltningsloven
Det videre forløb:
Forvaltningen vil udarbejde en egentlig drejebog for møderne, så deltagerne fra de enkelte
fagudvalg kan forberede deres deltagelse.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget


godkender, at der inviteres til åbent hus arrangementer på Furesø Rådhus.



godkender, at forvaltningen tager den videre planlægning op med de enkelte fagudvalg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018:
Godkendt med ønske om stillingtagen til fremmøde mv. efter de først afholdte møder.
Afbud:
Ole Bondo
Ole Bondo
Ole Bondo
Ole Bondo
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Bilag:

