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Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. august 2016 en forsøgsordning om borgerdrevne
forslag. Ordningen gør det muligt for Rødovreborgere at stille forslag, som de ønsker Kommunalbestyrelsen skal drøfte. Opnår et forslag 1305 stemmer og er forslaget i overensstemmelse med de
emner, som en Kommunalbestyrelse kan behandle, vil forslaget blive drøftet i Kommunalbestyrelsen.
Ordningen blev iværksat som en to årig forsøgsordning med henblik på en efterfølgende stillingtagen til, om ordningen skal fortsætte, herunder i hvilken form.
Det er to år siden ordningen trådte i kraft, og nedenfor følger en evaluering med afsæt i følgende
overordnede spørgsmål:
1. Vurderes ordningen at fungere tilfredsstillende i den besluttede form?
2. Vurderes ordningen at have en mærkbar værdi og effekt i relation til det overordnede mål
om styrkelse af den offentlige samtale?

Ordningen
Man opretter ’Borgerdrevne forslag’ på Rødovre Kommunes hjemmeside under fanen ’Politik’. Her
er der mulighed for at oprette forslag og støtte forslag. Vil man indsamle fysiske underskrifter, er
det også en mulighed, som der indtil videre ikke er blevet gjort brug af. For at skabe synlighed om
ordningen, figurerer Borgerdrevne forslag som et blandt flere skiftende fokusbilleder på hjemmesiden.
Rødovre Kommune var landets første kommune til at lancere en ordning med borgerdrevne forslag. Det har affødt mange henvendelser fra andre kommuner, som siden er fulgt efter med deres
egen ordning med borgerdrevne forslag. Det gælder f.eks. kommuner som Ringsted, Middelfart,
Halsnæs, Hillerød og Ringkøbing-Skjern.
Sikkerhed og brugervenlighed

Ordningen fungerer på den måde, at man som Rødovreborger har mulighed for at oprette forslag
og støtte andres forslag. For at gøre det så nemt for borgerne som muligt, er der valgt en løsning,
der ikke kræver brug af Nem ID.
Det overordnede billede viser, at ordningen fungerer efter hensigten. Det er altovervejende Rødovreborgere, der stemmer på forslagene. Det hænder, at en borger fra en nabokommune støtter et
forslag, men det er undtagelsen. Det lader endvidere til, at ordningen opleves som brugervenlig, forstået på den måde, at der ikke har hersket tvivl blandt borgerne om, hvordan de skal oprette forslag og støtte forslag.
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For at sikre, at der ikke systematisk bliver snydt med borgeres ID, bliver der løbende lavet stikprøvekontrol af de afgivne stemmer.
Antal stemmer

Det kræver 1305 underskrifter at få et forslag bragt til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Indledningsvis var 2610, som er Rødovres postnummer, bragt i spil. Men valget faldt på 1305, altså det halve af 2610, da det blev vurderet som værende et mere realistisk bud på et antal stemmer, der hverken gjorde det for nemt eller for svært at få et forslag bragt til drøftelse.
Erfaringen har siden vist, at det er vanskeligt at opnå 1305 stemmer. Ingen af de i alt 19 forslag, der
pr. 1. maj er oprettet, har været tæt på at opnå 1305 stemmer. Det forslag der har flest stemmer er
’Trafiksikring af Hendriksholm Boulevard’ med 486 stemmer, dernæst forslaget ’Loft over pædagogernes alenetid’ med 341 stemmer. Begge forslag er af ældre dato.
Flere kommuner er som nævnt fulgt i kølvandet på Rødovre, og har oprettet ordninger med borgerdrevne forslag. Antalsmæssigt ligger kravet om stemmer på mellem ca. 300-1000. I Albertslund
og Ringsted har man haft borgerforslag til behandling. I Albertslund kræver et forslag 672 stemmer,
hvilket svarer til hvad et mandat ’koster’. I Ringsted kræver det blot 300 stemmer.
Ud fra ovenstående anbefales det derfor, at Rødovre nedsætter antallet af stemmer det kræver at få
et forslag til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. I Rødovre ’koster’ et mandat 1025, hvilket vurderes
at være for højt. Baseret på de borgerforslag der er fremsat på nuværende tidspunkt, anbefales det
at nedsætte antallet af stemmer til 500.
Nedenfor ses de fremsatte forslag, og det antal stemmer de enkelte forslag har opnået pr. 1. maj
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Transport – hjælp til lungesyge borgere
Psykiatrisk udrykningsteam
Obligatorisk førstehjælp i hjemmeplejen
Loft over pædagogernes alenetid
Gadelys omkring damhussøen
Tilskud til pasning af egne børn
Tilskud til privat dagpleje over 3 år
Trafiksikring af Hendriksholms Boulevard
Mulighed for IV behandling i eget hjem eller på
sundhedsklinik
Sænkning af kommuneskatten
Nedsættelse af underskrifter til 600 for behandling
af forslag fra borgerne
E-mail til ansatte i 2610
Et grønt Rødovre
Flytning af vinterferie

Oprettelsesdato

Stemmer
pr. 1. maj
2018

14. oktober 2016
16. oktober 2016
27. oktober 2016
8. december 2016
2. januar 2017
20. februar 2017
20. februar 2017
28. februar 2017
27. april 2017

23
13
59
341
83
82
3
486
33

1. juni 2017
11. oktober 2017

19
56

5. januar 2018
15. februar 2018
20. februar 2018

2
7
139
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15
16
17
18
19

Opslags-harmonika-tavle for foreninger i RC
Arbejdende værksteder og designere i RC
Nedsættelse af tallet for borgerforslag til max 200
Et rent Rødovre
Rødovre en grøn og bæredygtig by

21. februar 2018
21. februar 2018
21. april 2018
21. april 2018
22. april 2018

1
4
11
5
7

Øvrige overvejelser

Der er ikke i ordningen sat udløbsdato på de fremsatte forslag, og derfor er forslag fra 2016 fortsat
tilgængelige, men der er meget begrænset aktivitet. Visse forslag er endvidere blevet uaktuelle, da
de er håndteret på anden vis. Det anbefales derfor, at der sættes en udløbsdato, så ordningen ikke
sander til i gamle og til dels uaktuelle forslag.
I Albertslund kommune udløber et forslag to måneder efter det er fremsat, i Ringsted efter tre måneder, og i Middelfart efter 12 måneder.
Det anbefales, at der i Rødovre sættes en udløbsdato på 12 måneder efter et forslag er fremsat, således der fortsat er god tid til skabe opbakning.

Værdi og effekt i relation til styrkelse af den offentlige samtale
Borgerdrevne forslag er et blandt flere initiativer, der udspringer af strategien for Demokratisk Laboratorium, som Kommunalbestyrelsen vedtog tilbage i juni 2015 med det formål at styrke det lokale demokrati og den offentlige samtale.
Borgerdrevne forslag er med til at synliggøre konkrete temaer, der optager borgerne og skaber et
fundament for at engagere borgere i lokale drøftelser om emner, der opleves betydningsfulde.
Ordningen komplementerer derfor de allerede eksisterende muligheder for at deltage i den offentlige samtale og i det lokale demokrati som for eksempel borgermøder, indlæg i aviser, kontakt til lokale politikere, høringer m.v. Det ene udelukker ikke det andet, og dialogen om et emne/forslag kan
foregå parallelt flere steder. Det betyder samtidig, at oprettede borgerforslag ikke nødvendigvis er
det første sted, hvor en dialog om et emne igangsættes – og ej heller nødvendigvis stedet, hvor et
givent forslag løftes videre til en eventuel politisk drøftelse. Således kan forslag blive ’grebet undervejs’ eller overhalet indenom, som det bl.a. er tilfældet med forslaget om ’Loft over pædagogernes
alenetid’, som indgik som element i budgetaftalen for 2017, hvor der blev afsat ekstra 3 mio. kr. til
flere pædagoger for at eliminere alenetid. Men et borgerforslag kan medvirke til at forstærke, tydeliggøre og nuancere den offentlige samtale om et givent emne.
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