
 
 

 

 Borgerinddragelsespolitik 
 
Borgerne i Rudersdal Kommune sikres indflydelse gennem 
informationer, høringer, dialog og borgermøder. Der findes en lang 
række fora og processer i kommunen, hvori der sker 
borgerinddragelse. Nogle er formelle, mens andre er mere uformelle.  
 

Kommunalbestyrelsens politik  
God borgerinddragelse er en del af borgerinddragelsespolitikken i 
Rudersdal Kommune. Borgerinddragelsen medvirker til at kvalificere 
kommunens beslutninger. Derfor ønsker kommunalbestyrelsen et bredt 
samarbejde med borgere, brugere, foreninger og arbejdspladser. 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget fire overordnede principper for, 
hvordan borgerinddragelsen skal foregå i Rudersdal Kommune:  
 

Borgerinddragelse overvejes i startfasen af et projekt  
Borgerinddragelse bør medtænkes allerede ved et projekts 
begyndelse. I projekter med bredere eller konkret interesse for 
borgerne, har borgerne som minimum ret til at blive hørt.  
 

Borgerne har reel mulighed for at deltage, og spillerummet 
for indflydelse er klart  
Der tilstræbes repræsentativitet, og processerne planlægges, så der 
tages højde for målgruppens formåen og dens forventede samt 
formulerede interesse. Debatmateriale skal være klart, forståeligt og 
tilgængeligt. Det skal stå klart, om der er tale om en orientering, høring 
eller om der forventes konkrete forslag til indhold mv.  
 

Det private engagement, organisationerne, foreningslivet og 
lokalområderne er vigtige  
Rudersdal Kommune værdsætter, at borgerne, brugerne af kommunale 
ydelser, organisationer mv. selv tager initiativ til at forbedre deres 
område og/eller situation. Det velfungerende samarbejde med råd, 
foreninger og organisationer skal bruges og udvikles, f.eks. ved 
etablering af digitale løsninger, jf. nedenstående oversigt. 
 

Rudersdal Kommune har det endelige ansvar 
Det er altid kommunalbestyrelsen, der har det endelige ansvar for at 
vurdere borgernes synspunkter og forslag samt kompetencen til at 
træffe beslutninger. 
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Eksempler på brugerbestyrelser, brugerråd mv. i Rudersdal 
Kommune 

 Forældreråd  

 Forældrebestyrelser  

 Institutionsråd  

 Forældrebrugergruppe i forhold til BørneRuden  

 Forældreinddragelse i forhold til inklusionsindsatsen på 
dagtilbudsområdet  

 Skolebestyrelser  

 Skoleforum  

 Bruger- og pårørenderåd ved dag- og botilbud på psykiatri- og 
handicapområdet  

 Handicaprådet  

 Beboer- og pårørenderåd ved plejecentre  

 Centerråd ved aktivitetscentre for ældre  

 Seniorrådet  

 Folkeoplysningsudvalg  

 Brugerråd ved kommunens idrætsanlæg  

 Brugerråd ved kulturcentrene  

 Musikskoleråd  

 Bestyrelsen for Ung i Rudersdal  

 Brugerråd ved ungecentrene i Ung i Rudersdal 
 


