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Overblik over metoder til Dialog og borgerinddragelse 
 
Her præsenteres et overblik over Halsnæs Kommunes processer og metoder til dialog- og 
borgerinddragelse: 

1. Bestyrelser, råd og nævn 

Halsnæs Kommune samarbejder med adskillige bestyrelser, råd og nævn, som hver især varetager 
specifikke fællesinteressere for kommunens borgere.  

Her kan bl.a. nævnes følgende råd: Folkeoplysningssamrådet, Kulturelt samråd, Idrætsrådet, ældrerådet, 
handicaprådet, billedkunstrådet, grønt råd, ungerådet mv.  

Derudover samarbejde Halsnæs Kommune med skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud, 
afdelingsbestyrelser på plejecentrene mv.  

Som forældre til børn på en af Halsnæs Kommunes skoler har man mulighed for at få indflydelse på sit barns 
skoles drift og udvikling ved at engagere sig i skolebestyrelsen. Derudover kan man blive forældrekontakt 
eller indgå aktivt i skolehjemsamarbejdet.  

Forældre til børn i en kommunal dagpleje/institution har ligeledes mulighed for at oprette en 
forældrebestyrelse. I Halsnæs Kommune er der en bestyrelse for hver virksomhed. Bestyrelsen består af 
forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. 

Halsnæs Kommune og bestyrelserne i kommunes plejecentre samarbejder om at sikre, at borgere samt 
deres pårørende har den bedst mulige og målrettede dialog med kommunens fagpersoner.  

I det omfang det ønskes er det muligt for pårørende at indgå i tæt dialog med plejecentrenes medarbejder. 
De pårørende kan være aktive ved at deltage i beboer- og pårørendemøder, afdelingsbestyrelser mv.  

2. Involvering af foreninger og frivilligt sociale foreninger.  

De folkeoplysende foreninger 

I Halsnæs Kommune er der en bred vifte af foreninger. Foreningerne repræsenteres af Idrætsrådet. Halsnæs 
Idrætsråd er paraplyorganisation for en stor andel af de lokale idrætsforeninger i Halsnæs Kommune. Rådet 
er en af kommunens samarbejdspartnere i relation til overordnede spørgsmål og opgaver inden for den 
organiserede idræt. 

De frivillige kræfter 

Halsnæs Kommunes foreninger drives af de frivillige kræfter. Frivilligcenter Halsnæs samarbejde med 
Halsnæs Kommune om at hjælpe frivillige foreninger og synliggøre de tilbud til foreninger, der kan være 
relevante.  

Kulturelt samråd 

Halsnæs Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation for foreninger i Halsnæs Kommune. Rådet er en af 
kommunens samarbejdspartnere og fungerer som koordinerende og inspirerende bindeled mellem 
direktionen, udvalget og samrådets medlemmer. Formålet med samarbejdet og rådets virke, er at samle og 
få repræsenteret alle foreninger med et kulturelt sigte i Halsnæs Kommune for at varetager fælles interesse.  

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/123489/f32634ccd7dfb0ac52ea3123c8752770/DA
http://adlegacy.abledocs.com/123489/f32634ccd7dfb0ac52ea3123c8752770/DA
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3. Lokalråd 

Halsnæs Kommune og de tre lokalråd har deres årlige politiske dialogmøder, hvor lokalrådene, mødes med 
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og drøfter status og fremtid for det enkelte lokalråd samt at 
eventuelle bidrag fra Halsnæs Kommune, ud fra vision 2030 midlerne til lokalrådene, aktiveres i visionens 
ånd. 
 
Lokalrådene har én indgang til kommunen. Denne ene indgang består af en medarbejder i Kultur, Idræt, 
Demokrati og Erhverv, der har rollen som lokalrådsansvarlig og sørger for videreformidling af al relevant 
information mellem lokalråd og den kommunale administration. Leder i KIDE varetager rollen sammen med 
den relevante medarbejdere. 
 

4. Arrangementer og borgermøder  

Halsnæs Kommune inviterer årligt forenings- og kulturliv samt borgere til arrangementer samt borger-  og 
idemøder. Det varierer fra år til år, hvilke borgermøder/arrangementer der er i kalenderen ud fra aktuelle 
projekter i Kommunen.  

Der er et bred vifte af eksempler på tidligere afholdte borgermøder, bl.a.: 

 Idemøde med forenings- og kulturlivet omkring inputs til Grundlovsfejring 
 borgermøde omkring stålsat by projektet med by-idegenerering til området omkring Mølledammen 
 Børgermøde omkring Nordmolen i Hundested 
 Virtuelt borgermøde omkring budget 2021-2024  
 Borgermøde omkring Kystbeskyttelsesprojektet ’Nordkystens Fremtid’. 
 Borgermøder omkring vejbelysningsplan i Frederiksværk 

Borgermøderne foregår både i det fysiske- og digitale rum og kan give anledning for de fremmødte til at stille 
spørgsmål og få nyttig viden.  

Møderne har forskellig form alt efter formålet. I nogle tilfælde er mødet formål at informere om et emne eller 
afgørelse, i andre tilfælde er det at skabe debat eller dialog og afslutningsvis kan det være ambitionerne om 
at samskabe eller udvikle konkrete løsningsforslag.  

5. Digital borgerinddragelse 

Halsnæs Kommune benytte Kommunes hjemmeside til at skabe overblik over aktuelle nyheder, politiske 
dagsordener og beslutninger og viden om kommunen generelt. 

Man kan let abonnere på nyhedsmails, som udsendes automatisk fra hjemmesiden, når nyheder 
offentliggøres.  

Administrationen benytter derudover Facebook til at informere vedrørende de emner, hvor man ønsker 
borgerne inddraget. Erfaringen viser at det er betydeligt svære at trække borgerne ind på hjemmesiden, 
hvorimod mange borgere tilgår Facebook. Derfor benyttes Facebook til at understøtte visionen om de stærke 
fællesskaber, hvor borgerne involverer sig. Den mere direkte information fra Kommunen til borger skal sikre 
rettidig information og støtte til kendskabet af lokale projekter og begivenheder.  

Derudover har Halsnæs Kommune i år streamet ud via Facebook Live, hvor borgmesteren gennemgik 
budgettet for 2021-2024 – det var en stor succes med ca. 200 deltagende borgere, der aktivt deltog med 
spørgsmål.  
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6. Dialogmøder og -processer 

Halsnæs Kommune har løbende adskillige dialogprocesser kørende. Der er et bred vifte af eksempler på 
faste og løbende dialogprocesser der opstår efter behov. Her kan bl.a. nævnes:  

 De tre lokalråd har deres faste årlige politiske dialogmøder 
 Udvalgsdialog med Ungerådet  
 Udvalgsdialog med Frivillig centret  
 Dialogproces på skoleområdet og dagtilbudsområdet. Her har direktionen tidligere været i dialog 

omkring, at skabe grobund for langsigtede og holdbare løsninger på skoleområdet og dagtilbud, som 
var en omfattende inddragelsesproces, hvor mange og forskellige interessenter var inddraget og 
hørt. 

 Den igangværende dialogproces med kulturen 
 Inddragelsesproces på idrætsinvesteringsplan, hvor direktionen i samråd med idrætsrådet og et 

evalueringsudvalg udarbejder rammeforslag. 
 

7. Høringer 

Lokalplaner, kommuneplantillæg, landzonetilladelser og forslag til politikker lægges til offentlig høring. 
Høringssiden på Halsnæs Kommunes hjemmeside giver borgerne og andre interessenter mulighed for og 
adgang til at deltage i høringer og følge den demokratiske proces. Her kan de se høringer, afgive 
høringssvar og læse andres høringssvar. 

I forbindelse med høringsprocessen for lokalplaner afholdes der også flere offentlige møder i de pågældende 
område. 

Der sendes breve direkte til grundejere og beboere indenfor og lige op til lokalplanens område. Herudover 
sendes der brev/mail direkte til interessenter, naboer, foreninger mv., der vurderes, at kan have en særlig 
interesse i planforslaget. 

Der er ligeledes hvert år en proces med offentlig høring af udkast til kommunens budget for de kommende 
fire år.  

8. Puljer:  

Halsnæs Kommune støtter en lang række initiativer fra frivillige foreninger, foreninger, virksomheder og 
enkeltpersoner og arrangementer. Som borger, forening eller virksomhed i Halsnæs Kommune kan du søge 
penge til en lang række projekter. Det giver hvert år anledning til, at institutioner, foreninger, 
oplysningsforbund, projektgrupper og enkeltpersoner søger støtte til spændende initiativer, der styrke 
Halsnæs Kommune og dets lokalsamfund gennem borgergenererede ideer.  

Eksempler på dette: 

 Visionspuljen kan søges af borgere, foreninger, partnerskaber og erhvervsliv, der ønsker støtte til at 
videreudvikle eller igangsætte et projekt, der er med til at levendegøre Vision 2030  

 Aftenskoler har mulighed for at søge forskellige former for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.  
 Halsnæs Kulturelt samrådspuljen kan bevilge støtte til planlagte, kulturelle arrangementer og 

aktiviteter inden for kommunen, hvortil der er offentlig adgang, samt til særlige foreningsaktiviteter. 
 LAG gearingspuljen, hvor foreninger og foreninger af virksomheder i nogle tilfælde vil kunne gøre 

brug af den kommunale medfinansiering 
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