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Henrik Hjortdal – opstillingsgrundlag til KV 2017 i Rudersdal: 

En venlig kommune kræver en venlig revolution 

 

Min baggrund for at stille op er ønsket om en venlig revolution i Rudersdal kommune i form af en 

nye politisk kultur. 

En ny politisk kultur skal bane vej for at borgerne i langt højere grad kommer til orde og deres 

ressourcer bruges bedre af kommunen.  Fx ved at borgere involveres i opgaveudvalg og sammen 

med politikere udfordrer og udvikler forvaltningens ideer. Men ny politisk kultur indebærer også 

at politikerne skal udvise større ydmyghed og ansvarlighed. De store udfordringer, vi står overfor, 

gør at politikerne ikke må lefle for vælgerne og foregøgle nemme løsninger. Politikerne skal påtage 

sig et lederskab og vise at alle borgere er en del af fællesskabet og at den grønne, den sociale og 

den økonomiske bundlinje må og skal opfyldes på samme tid og ikke på bekostning af hinanden 

Jeg er cand. scient.pol, 62 år og leder et projekt ”Forum for Fremtidens Offentlige Styring og 

Ledelse” på CBS. Projektet handler om at styrke dialogen mellem forskere, beslutningstagere og 

praktikere i den offentlige sektor. Jeg har stået i spidsen for det i 9 år og kan bruge noget af den 

viden og de netværk jeg har fået der, når det gælder Rudersdal kommunes virkemåde. Se evt. 

mere på www.forstyr.dk. 

Jeg har boet i Birkerød siden 1977 og bor med min hustru Lene i Bofællesskabet Andedammen, 

som jeg var med til at starte i 80erne.  

I 80erne var jeg også medstifter af og første byrådsmedlem for Lokallisten. Siden dengang har jeg, 

sideløbende med en karriere i centraladministrationen, engageret mig i institutioner, foreninger 

og borgerinitiativer, senest Folkekøkkenet. I 2016 fik jeg via Lokallisten indført en 

whistleblowerordning i Rudersdal kommune.  I denne sommer har jeg fået støtte fra 

Socialdemokratiet og Konservative til at etablere en borgerrådgiver, idet der er alt for mange 

klager over kommunens sagsbehandling på socialområdet. 

De områder i Alternativets valggrundlag, som jeg har særlig interesse for er nedenfor markeret 

med lysegrønt:  

 

KV 17 Mærkesager for Alternativet i Rudersdal Kommune 

Et involverende fællesskab 

• Involvere borgere og foreninger direkte i kommunale beslutninger fx opgaveudvalg med 
borgere samt borgerdrevne forslag i byrådet. 

• Bedre resultater gennem borgerengagement og socialøkonomiske virksomheder. 

• Flere bofællesskaber og forsamlingssteder hvor det er relevant. 

http://www.forstyr.dk/
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• Styrke integrationen af flygtninge i fællesskabet 

• Bedre støtte til udfordrede borgere, der har brug for hjælp, bl.a. gennem en borgerrådgiver  

 

Børns vilkår 

• Flere frihedsgrader og flere voksne i daginstitutionerne  

• Øge ressourcerne til skolernes arbejde med inklusion, de kreative fag, bevægelse og åben skole, herunder fx 
”Haver til maver”   

• Styrke den enkelte skoles selvstændighed så den fx selv kan beslutte forbe0redelsestid, fag, timetal og skoledagens 
længde. 

• Frigjorte ressourcer anvendes som man ønsker det lokalt.  

 

Godt ældreliv  

• Særlig fokus på ældre med tunge handicaps, dårlig økonomi, ensomhed og svære kroniske sygdomme, herunder 

demens. 

• Et differentieret og fleksibelt tilbud om boliger, herunder etablering af bofællesskaber, samt forskellige størrelser 

og former for plejecentre og plejeboliger. 

• Raske ældre, foreninger og pårørende skal inviteres til at bruge deres kræfter til gavn for andre ældre. Sammen 

med Ældresagen og Rudersdal Frivilligcenter igangsættes et forsøg ”Rudersdal cykler med de ældre”. Der laves 

flere borgerdrevne ældrehuse som Bakkehuset i Vedbæk. 

• Beslutningen om friplejehjem ved Skovlyskolen suspenderes til en samlet plan for flere plejehjemspladser er lavet. 

 

Markant styrket klima- og miljøindsats  

• En CO2-neutral kommune via ordninger og incitamenter for øget brug af elbiler, delebiler, kollektiv transport og 
cykler, fx borgerbrug af kommunale elbiler når de står stille 

• Fremskynde affaldssortering og etablere kommunal genbrugsstation 

• Oprensning af forurenede søer og etablering af bademuligheder  

• Iværksættelse af initiativer til at nedbringe partikelforureningen fra brændeovne bl.a. ved en skrotningsordning for 
gamle brændeovne 

• Styrke økologi og nedsætte kødforbrug i de kommunale madordninger 

Ansvarlig økonomi 

• Øge skatten med 0,1 % hvert år de kommende fire år, så vi nærmer os gennemsnittet for de velstående 
kommuner. De øgede indtægter skal bruges til at: 

• Rulle besparelserne på børneområdet tilbage 

• Investere i klima- og miljøområdet 

• Styrke kassebeholdningen til uforudsete udgifter 


