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Kære NN 
 
Vi har brug for at høre din mening! 
 
Nu har du chancen for i dialog med andre medborgere i kommunen at være med til 
at udvikle nærdemokratiet i Ballerup. Vi politikere efterlyser nemlig gode råd og 
forslag til vores arbejde med at lave en strategi for nærdemokrati og borgerinddra-
gelse i Ballerup. Derfor inviterer vi dig til at deltage i borgerhøringen: 
 

”Udvikling af nærdemokrati i Ballerup – hvordan?” 
Lørdag den 2. februar 2008 kl. 9.30 – 17.00 

på Københavns Dag- og Aftenseminarium (KDAS), Bybjergvej 25 i Skovlunde. 
 
• Hvordan styrker vi det lokale demokrati i Ballerup Kommune?  
• Hvordan udvikler vi dialogen mellem borgerne og politikerne i vigtige spørgs-

mål, der vedrører kommunens udvikling?  
• Hvad skal der til for at man som borger har lyst til at deltage i kommunale be-

slutningsprocesser? 
 
Det er nogle af de spørgsmål, vi gerne vil høre borgernes bud på. Ved borgerhørin-
gen i februar indsamles alle dagens budskaber i ”Borgernes Idékatalog”. Det vil ef-
terfølgende udgøre fundamentet for det videre arbejde med strategien for nærde-
mokrati og borgerinddragelse - en strategi som kan være rettesnor for den fremti-
dige dialog mellem politikere og borgere. 
 
Vi håber at du har lyst til at deltage!  
Se mere om borgerhøringen og hvordan du tilmelder dig bag på dette brev. I den 
vedlagte folder kan du læse mere om kommunens initiativ til at lave en strategi for 
nærdemokrati i Ballerup. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Ove E. Dalsgaard 
 
 VEND ���� 
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Hvorfor skriver vi til dig? 
Du er blevet udvalgt blandt de ca. 47.000 borgere i Ballerup Kommune på bag-
grund af et tilfældighedsprincip. Vi har udtrukket navn og adresse på et repræsen-
tativt udsnit af borgerne i Ballerup Kommune i alderen 18 – 80 år. På den måde har 
vi sikret at et så bredt udsnit af kommunens borgere som muligt inviteres. Du er 
anonym, indtil du tilmelder dig og kan blive én af de op imod 100 borgere, der får 
mulighed for at deltage i borgerhøringen. 
 
Om at deltage 
Deltagelse i borgerhøringen er gratis. Der vil være forplejning hele dagen. Det kræ-
ver ingen særlige forudsætninger eller viden om emnet for at være med. Hvis du 
ønsker at deltage, så udfyld vedlagte tilmeldingsskema og send det i svarkuverten 
(portoen er betalt), så vi modtager det senest mandag den 14. januar 2008. 
Eller brug tast-selv-tilmeld på www.ballerup.dk/naerdemokrati. 
 
Hvis vi modtager flere tilmeldinger end der er plads til, vil vi sammensætte en del-
tagerkreds, der er blandet mest muligt med hensyn til alder og køn. Vi udsender 
svar på alle henvendelser fredag den 18. januar 2008. 
 
Ordet er frit 
Du har muligheden for, sammen med 99 andre medborgere i kommunen, at indta-
ge hovedrollen på høringen. Inden høringen udsender vi et debatoplæg, som delta-
gerne kan orientere sig i på forhånd. Oplægget er alene tænkt som mulig inspirati-
on for dialogen på dagen, hvor ordet er helt frit. 
 
Om dagens forløb 
Borgmester Ove E. Dalsgaard vil byde velkommen og der vil være igangsættende 
oplæg til inspiration. Herefter vil deltagerne blive fordelt i mindre grupper i work-
shops, der skal drøfte og selv formulere hvilke udfordringer, deltagerne ser, for at 
sikre udvikling af demokrati i Ballerup. Og bidrage med konkrete forslag til at tackle 
disse udfordringer. 
 
Dialogen blandt borgerne vil være uden indblanding af eksperter, politikere eller 
andre. Men kommunens politikere vil være med på dagen, bl.a. til at modtage 
”Borgernes Idékatalog”, der vil indeholde alle borgernes bud fra dagen. En første-
udgave af kataloget uddeles allerede ved afslutningen til samtlige deltagere. Un-
dervejs vil der være en udstilling af deltagernes arbejde og kommunen vil byde på 
en forfriskning ved en reception. 
 
Borgernes Idékatalog 
Den endelige udgave af kataloget med alle budskaber fra høringen overgives til 
samtlige politikere af kommunalbestyrelsen og lægges frem på kommunens hjem-
meside www.ballerup.dk/naerdemokrati, så alle interesserede, heriblandt fx. 
andre kommuner, kan læse med. 
 
Hvem står bag 
Borgerhøringen afholdes af politikerne i Ballerup Kommune i samarbejde med Tek-
nologirådet, der er ansvarlig for planlægningen samt at gennemføre selve høringen. 
Teknologirådet er en uafhængig institution, der er nedsat af Folketinget til at bistå 
med rådgivning til folkevalgte politikere. Se evt. mere på www.tekno.dk.  
 
Se mere om borgerhøringen på www.ballerup.dk/naerdemokrati. Yderligere oplys-
ninger kan fås i Ballerup Kommune hos Annegitte Hjort, telefon 44 77 23 19, e-mail 
agi@balk.dk og Kirsten Østergaard, telefon 44 77 32 92, e-mail kve@balk.dk. 


