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Furesø Venstre 2021      

Vision – Fremtidens Furesø Godkendt af bestyrelsen den 7. juni 2021.  

Furesø kommune, med vores placering, borgere, natur, infrastruktur og faciliteter, har alle 
muligheder for at være en af Danmarks mest attraktive kommuner. Det skal vi være, og det 
skal vi for at kunne tiltrække og fastholde borgere og arbejdspladser, samt for at kunne 
bevare vores indflydelse også i fremtiden. Furesø skal være så dygtigt drevet, med så 
tilfredse borgere og være af en sådan størrelse, at vi også i fremtiden vil forblive Furesø 
Kommune. 

Derfor skal vi stræbe efter at være i top 10, indenfor alle felter, når vi sammenligner os med 
andre kommuner i landet, og vi skal være på mindst samme niveau som vores 
nabokommuner. 

Vi skal være i top 10, bl.a. når det gælder, mest for skattekronerne, bedste folkeskoler, 
bedste infrastruktur, mest erhvervsvenlig kommune, bedste jobskabelse, bedste integration, 
bedste ældrepleje, mest effektive kommune, korteste sagsbehandlingstider og mest tilfredse 
borgere. 

Det skal vi opnå ved at lytte til vores borgere, skabe mulighed for gode arbejdspladser, 
beskæftigelse til dem der mangler, hjælp til dem der har behov, saglig og hurtig 
sagsbehandling ved borgerhenvendelser, gode skoler med valgmuligheder og 
selvbestemmelse, gode veje og cykelstier, der afvikler trafik, respekt for naturen, en 
ældrepleje der virker og giver mening, ved at respektere den enkeltes valg og muligheder og 
ved at stille forventninger til borgerne om at være en del af og bidrage til fællesskabet. 

Furesø skal være den foretrukne kommune for familier, der f.eks. efter endt uddannelse 
vælger at flytte ud fra København. Det skal sikre Furesø som en ung dynamisk kommune, 
med en aldersmæssig sammensætning, som sikrer et fortsat højt aktivitetsniveau i vores 
institutioner, skoler og kultur- fritids- og idrætsliv. 

Det skal gøres så effektivt som muligt, således at Furesø kan have konkurrencedygtige 
skattesatser, dækningsafgift satser og brugerbetalingsbidrag. De penge, der opkræves i 
skatter, skal borgerne have indsigt i, hvordan de bliver brugt. 

Furesø Kommune er fundamentet for at vi kan bevare identitet og særkender i Hareskov, 
Jonstrup, Kirke Værløse, Værløse, Farum, Stavnsholt, Bregnerød og Farum Nord. Vi skal 
effektivisere den kommunale administration for at kunne bevare den borgernære service 
som f.eks. svømmehaller, medborgerhuse, sportsanlæg og biblioteker i både Farum, Værløse 
og Hareskov og for at kunne bevare lokale interesser i de små lokale samfund. 

Planlægning, udvikling og inddragelse 

Furesø skal være en del af udviklingen i Hovedstadsområdet, og det skal ske i respekt for 
vores særkender, natur og de borgere, der allerede bor her. I Venstre ved vi, at udvikling er 
en nødvendighed, men vi anerkender også, at det skal gøres med omtanke. Venstre vil 
udvikling med respekt for det eksisterende og med inddragelse af borgerne. 
Natur er både skove, moser, søer og det åbne land. Derfor skal vi passe på vores grønne 
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åndehuller. Natur skal forblive natur, og vi vil i mindre grad beskære og frisere den. 
Vi passer bedst på natur ved at aflevere den i mindst samme stand, som vi fandt den i. 

Furesøs grønne profil skal yderligere skærpes, bl.a. ved fortsat at sikre, at Furesø Kommune 
har landets reneste drikkevand og ved at landbruget i Furesø omlægges til bæredygtig drift. 

Venstre ønsker, at Furesø kommune skal være et mere trygt sted. Vi har registreret, at der 
sker mange indbrud og at borgere flere steder i byen føler sig utrygge. Derfor vil Venstre 
sikre, at der gøres en større indsats for at bekæmpe kriminalitet i Furesø, både for at fjerne 
risiko for indbrud i private hjem, samt for at modvirke den stigende bandekriminalitet, 
overfald m.v., så vore borgere kan føle sig trygge i alle dele af Furesø. 

Det skal være let og sikkert at bevæge sig rundt på cykel og til fods. Støjforurening skal 
bekæmpes, bl.a. ved at bede staten om at overdække eller alternativt støjafskærme 
Hillerødmotorvejen, hvor den går gennem beboede områder. Venstre ønsker en regional 
trafik planlægning, der sikrer at Furesø ikke belastes unødigt. Den kollektive trafik skal 
fortsat udbygges i retning af et realistisk alternativ til privatbilismen. F.eks. ved at forlænge 
S-togsbanen mod nord, etablere S-busser på Hillerødmotorvejen med centrale 
opsamlingssteder, og ved at skabe endnu bedre sammenhæng i den kollektive trafik. Og så 
skal vi sikre at man kan have sin cykel stående i fred ved vores stationer.

Der skal være boliger til unge, familier og ældre/seniorer, og der skal være 
lokaler/ejendomme til arbejdspladser. Det vil vi sikre ved nænsomt at by-fortætte, f.eks. ved 
at placere nye ældreboliger i by-midterne i Farum og Værløse. Venstre vil arbejde for et 
varieret udbud af private udlejningsejendomme og vi ønsker ikke at fortsætte udbygningen 
af almennyttige boliger (’socialt boligbyggeri’). Derimod vil vi arbejde for, at lejerne i de 
almennyttige boliger i Furesø har mulighed for at overtage deres bolig på ejer- eller 
andelsbasis. 

Klima og miljø 

Venstre ønsker, at vi planlægger udviklingen af vores kommune i en bæredygtig og 
klimavenlig retning. Vi skal understøtte vores borgeres mulighed for at bidrage til klima- og 
miljøvenlig transport-, bo- og leveformer. Furesø Kommunes klimaaftryk skal reduceres og 
som minimum leve op til vores nationale klimamål. Erhvervslivet skal tilskyndes til også at 
bidrage til en klimavenlig drift. Furesø Kommune skal indenfor klimaområdet være blandt de 
ti bedste kommuner i landet. 

Venstre og byudvikling 

Venstre ønsker en grøn kommune, hvor vi bevarer naturen, parker og grønne områder i 
vores boligområder og passer på miljø og klima. 

Vi skal udvikle Flyvestationen med boliger og erhverv, som på naturlig måde kan indgå i 
områdets naturskønne karakter. Endvidere skal vi renovere og forbedre vores 
erhvervsområder. 

Venstre ønsker at fastholde og udbygge det grønne indtryk i vores bymidter og på vores 
indfaldsveje. 
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Farum Bytorv, Farum Hovedgade og Værløse Bymidte skal udvikles for at kunne 
imødekomme vores borgeres fremtidige indkøbsbehov. Det kan de ved et højt 
serviceniveau, fortsat udvikling og ved at have forskelligartede butikker, caféer og 
restauranter. 

Jobskabende erhvervspolitik 

Vi skal have flere arbejdspladser i Furesø, så vi mindsker pendlingen og mindsker 
belastningen på klima og miljø. Derfor skal vi tiltrække nye virksomheder og flere 
iværksættere. Venstre ønsker at skabe nogle af regionens bedste forhold og 
rammebetingelser for store såvel som små virksomheder, således at vi bliver en af de mest 
attraktive kommuner i landet.  
Vi vil måles på antallet af nye job og antallet af nye virksomheder.  

Derfor skal alle, der vil udvide deres virksomhed eller opbygge en ny, have VIP-service af 
Furesø Kommune. Det betyder hurtig service, når det gælder vejledning og tilladelser. 
Enhver iværksætter, som henvender sig til kommunen for at bygge til, bygge nyt eller 
etablere nyt, skal hjælpes smidigt og effektivt, så aktiviteten kan komme i gang hurtigt. 
Kommunen skal møde virksomhederne med nysgerrighed, venlighed og engagement. 

Venstre vil øge konkurrenceudsættelsen af kommunale driftsopgaver for at reducere 
omkostningerne og øge kvaliteten af de offentlige ydelser. 

Venstre ønsker, at kommunen gør sin indkøbspolitik synlig og smidig, og at kommunen er i 
stadig dialog med det lokale erhvervsliv således, at virksomhederne i Furesø er velforberedt 
på at byde ind på opgaverne. 

Venstre ønsker, at Furesø kommune udarbejder en oplevelses- og turistpolitik, som synliggør 
de lokale og regionale virksomheder og attraktioner, f.eks. Farum Arena, Farum Park, Kolle 
Kolle, Rokkedyssegaard, Stengården, Furesø Bad, flyvestationen, golfbaner, museer og 
fritidslivet ved søerne og meget meget mere. 

Vi skal planlægge for nyt erhverv 

Der skal skabes en naturlig sammenhæng mellem kommuneplan, lokalplaner, by og 
erhvervsudvikling med det mål, at Furesø Kommune fremtræder som en visionær kommune 
med et både velfungerende, attraktivt og skabende virksomheds- og butiksliv. 

Derfor ønsker Venstre, at sikre et kvalitetsløft af de eksisterende erhvervsområder, f.eks. 
ved at give plads til pladskrævende butikker. Venstre ønsker at tiltrække moderne 
kontorvirksomheder. Det vil sige videns- og IT baserede og højteknologiske virksomheder. 

Flere jobs i Furesø skal også ske gennem et øget butiksudbud. Vi ønsker også at fremme 
planerne om udviklingen af Værløse Bymidte, Farum Bytorv og Farum Hovedgade – alt 
sammen med henblik på, at Furesø kan bevare et attraktivt handels-, café- og 
restaurationsliv med offentlige og private servicefunktioner tæt på by-midterne til gavn for 
både borgerer og de handlende. 
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Hurtig beskæftigelse ved ledighed 

Det er målet, at Furesø Kommune har fuld beskæftigelse for sine borgere. Det betyder, at 
ingen borgere, som er raske og arbejdsduelige, kommer til at modtage passive 
forsørgelsesydelser. Indenfor 48 timer skal alle borgere, som rammes af ledighed og som 
henvender sig til Jobcentret have et svar: enten et job, tilbud om jobtræning eller et 
uddannelsesforløb. Furesø Kommune skal målrettet yde en indsats for borgere på 
sygedagpenge og for borgere, som risikerer, at komme på førtidspension. Jobcentret skal 
samarbejde med de lokale erhvervsforeninger, have praktisk erfaring fra det private 
erhvervsliv, og skal kunne skabe netværk til samtlige virksomheder i kommunen.   

Frit institutions- og skolevalg 

Vi mener, at de bedste tilbud til vores børn og unge skabes gennem åbenhed, frie valg og 
eget ansvar. Derfor støtter Venstre forskelligartede institutioner og skoler i både privat og 
offentligt regi på lige vilkår, med fleksible åbningstider og reelt frit skolevalg. Venstre 
arbejder for at der etableres linjer med et internationalt udsyn i vores skoler. 

Venstre ønsker decentrale selvstændige skole- og institutionsledelser, med fuld kontrol over 
økonomi og drift, hvor bestyrelserne reelt er inddraget for at sikre de bedst mulige rammer 
for børnenes trivsel og læring. Derfor vil vi også arbejde for at forenkle den enkelte 
institutions administration – så tiden kan bruges på børnene. 

Venstre vil samtidig arbejde for at sikre den gode 10. klasseskole, Egeskolen, der gennem 
mange år er bygget op i særlig velegnede omgivelser i Jonstrup og Egeskolens særlige tilbud 
til unge. En skole og et tilbud, der trækker mange unge til, også fra andre kommuner. 

Venstre vil fortsat arbejde for institutioner med lokal forankring, samt at give mulighed for at 
tiltrække børn fra nabokommunerne til ledige pladser.  

Målet er at ligge i top 10 i landet, hvad angår pasningstilbud, før-skole integration og sociale 
færdigheder. 

Børn, før-skole 

Venstre opfandt og vil fortsat sikre pasningsgarantien, og vi bifalder fleksible åbningstider og 
frie institutionsvalg, ligesom at vi finder det naturligt, at kommunens righoldige idræts- og 
foreningsliv inddrages i pasningsordningerne. 

Venstre vil bevare og styrke Furesø Dagpleje, som en selvstændig enhed med egen 
forældrebestyrelse og understøtte de familier, der ønsker selv at passe deres små børn. 

Skole og pasningstilbuddet for de yngste elever skal tilpasses lokale forhold. Venstre støtter 
de nuværende private og selvejende børnehaver og fritidshjem. Daginstitutionerne skal 
tilbyde børnene et stimulerende miljø for leg, læring og indlevelse. Det skal sikres, at skiftet 
mellem før-skolen og skolen opleves som et naturligt forløb. 

Skoler med effekt 

Venstre vil skabe de bedste rammer for børns indlæring og vil møde børnene på det niveau 
de er på. Eleverne skal tilbydes undervisning, der er tilpasset den enkeltes niveau og en 
klassesammensætningen, der udfordrer og stimulerer den enkelte og fællesskabet bedst 
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muligt. Undervisningseffekten skal ligge over landsgennemsnittet og vores skoler i top-10 på 
trivsel og faglig læring. 

For at styrke elevernes forståelse for arbejdslivet og skabe sammenhæng til erhvervslivet 
skal erhvervspraktikordningen udbredes til alle kommunens skoler. 

Eleverne skal udfordres bedst muligt i forhold til den informationsverden, som eleverne 
befinder sig i - for at udvikle elevernes evner til at tænke kritisk og samfundsorienteret, 
understøtte innovation, engelsk og forretningsforståelse bedst muligt.  

I dag klarer drenge og specielt de to-sprogede drenge sig karaktermæssigt ikke så godt som 
pigerne. Der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at undervisningen også støtter 
indlæringen blandt drenge i almindelighed og to–sprogede drenge i særdeleshed. 

Venstre ønsker at skabe muligheden for at skolerne skal kunne profilere sig indenfor for 
faglighed og fastere rammer. Familierne skal frit kunne vælge skoler, der tilbyder 
undervisning der passer til deres børns behov. 

Forældre og elever har forventninger og krav til skolen, men skolen har også krav og 
forventninger til elever og forældre. Vi forventer, at børnene er undervisningsparate, helt 
konkret skal eleverne møde udhvilede og forberedte, til tiden. 

Venstre ønsker at bevare Skolelandbruget i Stavnsholt. 

Efter folkeskolen 

Venstre vil arbejde for at alle unge enten er i uddannelse eller i job. 

Rigtig mange af vore unge ønsker en gymnasial uddannelse efter folkeskolen. Desværre 
bliver vores unge både spredt og må rejse langt for at komme i gymnasiet, det skyldes at 
optagelsesreglerne ikke tilgodeser elever, der bor på mellemdistancen. Venstre vil arbejde 
på at få disse regler ændret, og samtidig arbejde for at få etableret et gymnasie eller campus 
i Værløse.  

Fritid med forskellighed 

Furesø har nogle af de mest kultur- og idrætsaktive borgere i landet og det er en styrkelse af 
fællesskabet når borgere mødes og glædes ved aktiviteter som teater, musik, idræt, 
naturoplevelser eller frivilligt arbejde. 

Det er vigtigt, at kommunen er lydhøre overfor alle typer af foreninger, som vil være med til 
at udvikle Furesø. Det kan være teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, 
idrætsforeninger, beboerforeninger, besøgsvenner eller andre, som ønsker at skabe 
aktiviteter til glæde for en større gruppe af Furesøs borgere. 

Furesø har en masse idrætsfaciliteter og endnu flere, der gerne vil benytte dem. Venstre vil 
arbejde for at vores idrætsfaciliteter får øget tilgængelighed. F.eks. skal Farum og Værløse 
Svømmehal være mere tilgængelig for borgerne. Vi skal udnytte vores mange faciliteter til 
det maksimale. Vi skal udvide åbningstiderne, bruge ledige haller f.eks. om formiddagene til 
seniorer/pensionister og være åbne overfor flere nye anvendelsesmuligheder.  

Venstre ønsker, at undersøge mulighederne for etablering af en idrætshøjskole i Furesø. 
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Vi vil skabe mulighed for at integrere kultur-, fritids- og idrætsforeningernes aktiviteter med 
skoler og pasningstilbud, for så tidligt som muligt at bibringe de unge lyst og interesse for 
forenings- kultur- og spejderlivet. Venstre ønsker at styrke de unges interesse for musik og 
teater. 

Mere plads til de unge 

De unge skal ikke være henvist til gader og stræder; men have mulighed for at samles under 
trygge forhold i Furesø. Det skal være muligt for de unge at tilbringe nattelivet i Furesø 
fremfor at søge til København. Her skal Furesø Kommune være åben over for et samarbejde 
med de lokale foreninger, klubber eller private arrangører, der kan skabe rammerne for 
lokale arrangementer for de unge. 

Seniorer 

Seniorer i Furesø er et stort aktiv, som bl.a bruger og bidrager til foreningslivet, kulturlivet og 
naturen. Disse aktiviteter skal udbygges og understøttes, da de for Venstre er en del af 
forudsætningen for et godt seniorliv. Rammerne skal være på plads, både hvad angår 
seniorboliger, Farum Kulturhus, Satellitten, Skovhuset og idrætsfaciliteter o.m.a.  

Sociale forhold, forebyggelse og sundhed 

Hjælp til selvhjælp 

Det er Venstres socialpolitik, at kommunen hverken skal være omklamrende eller løfte 
pegefingre overfor borgernes familie og livsstil. Borgerne skal opleve Furesø kommune som 
en kompetent samarbejdspartner, når der er problemer i familien, svigtende kræfter, 
sygdom, arbejdsløshed eller misbrug. Vort princip er, at vi møder vore medborgere 
ligeværdigt og uden skyld og skam, og vi møder dem tidligt. 

En hjælpende hånd til familien 

Kommunen skal sammen med den enkelte borger og familie arbejde for at bryde den 
negative sociale arv. Venstre vil støtte, men også stille krav. Det er en vigtigt socialt 
dimension, som vi skal koncentrere vores erfaring og indsats omkring. Det gælder, hvad 
enten det er misbrugsbehandling, forældretræning eller et samarbejde med støtte til 
børnene i hjemmet eller nærmiljøet. I dette samarbejde er det vigtigt, at Furesø kommune 
har en vifte af samarbejdspartnere i virksomheder og foreningslivet som i fællesskab vil løfte 
det sociale ansvar. 

Det skal f.eks. være trygt for alle i Furesø at færdes på alle tider af døgnet - ikke mindst børn 
og unge. Derfor skal trygheden styrkes. SSP samarbejdet er en vigtig faktor i at sætte tidligt 
ind over for unge som er på vej ud af et forkert spor. En tidlig og konsekvent indsats skal 
prioriteres.  

Vi skal forebygge og undgå overflødig hjælp 

Den forebyggende indsats i vores sundheds- og ældrepolitik skal i første række være: 

   Hellere genoptræning end en kørestol. 
   Hellere madlavningshold for enkemanden end udbragt mad. 
   Hellere ud og bruge foreningslivet, ældredans og svømning end at få hjemmehjælp. 
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   Hellere sundhedshus end sygehus. 
   Hellere motion og brug af idræt end dårlig livskvalitet og indlæggelse.

Venstres udgangspunkt er, at borgerne selv kan træffe de sunde valg, men Venstre 
anerkender også, at der er særlig udsatte grupper, som skal støttes i at træffe de sunde valg. 
Venstre ønsker, at kommunen indgår i et tæt samarbejde med idrætsforeningerne om et 
"Furesøpas", som giver alle borgere mulighed for en introduktion til alle sportsgrene og 
fysiske aktiviteter i Kommunen. Ligeledes ønsker vi, at der tilbydes flere førstehjælpskurser 
f.eks. i anvendelsen af de opsatte hjertestartere.
Vi skal helbrede og efterbehandle 

Det helbredende sundhedssystem med læger, speciallæger og hospitaler er først og 
fremmest placeret udenfor kommunens regi i regionerne. Vi skal som kommune arbejde 
sammen med regionerne om at forebygge og efterbehandle. 

Som borger og patient kan det være svært at overskue dette system, og det er Furesø 
Kommunes opgave, at skabe helhed: Vi skal sætte patienten i centrum, og der skal skabes 
en større sammenhæng med større effektivitet i kommunens sundhedsydelser. 

Omkring 90 % af alle borgere i Furesø kommune har i løbet af et år kontakt til almen 
sundheds praksis, og den lokale praktiserende læge er stadig den vigtigste indgang til 
sundhedsvæsenet. 

Vi skal undgå, at patienter kommer i klemme mellem kommune, praksis sektor og sygehus 
og undgå at sende patienten rundt til specialisterne. Vi skal samle specialisterne omkring 
patienten, og vi ønsker et mere forpligtende samspil til privatpraktiserende speciallæger og 
specialister. Vi ønsker også et forum for patient-til-patient-rådgivning. 
Dette kan foregå i et nyt helse- og sundhedshus. Venstre ønsker derfor, at der gennemføres 
en analyse af bæredygtigheden af et sådan lokalt helse- og sundhedshus, som vi ønsker 
etableret. 

Vi ønsker også at udbygge ordningen med de praktiserende læger, såkaldte opfølgende 
hjemmebesøg hos ældre, medicinske patienter efter endt sygehusindlæggelse, da dette har 
vist sig at føre til færre genindlæggelser. I det hele taget skal vi i de kommende år bruge 
flere kræfter på nærværende hjemmebehandlinger såsom telemedicin. 

Venstre ønsker at sikre de syge og handicappede gode og værdige forhold ved at føre en 
politik, som inddrager borgerne som ressourcepersoner og understøtter visionen om et godt 
liv for Furesø kommunes borgere. Ældre skal i høj grad selv kunne træffe valg og have 
indflydelse på den service og hjælp de har brug for. Herunder frit kunne vælge mellem 
kommunale og private leverandører. 

Plejehjem og aktivitetscentre 

Venstre går ind for, at man selv skal kunne bestemme, også hvordan man lever og bor i sin 
seniortid. Derfor vil Venstre søge at få etableret et friplejehjem i kommunen, for at give de 
ældre, der har behov for en plejehjemsplads større indflydelse på deres dagligdag. 

Venstre anerkender Skovgården og Gedevasevang som gode aktivitetstilbud som skal have 
gode vilkår. 
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Venstre og flygtninge 

Venstre ønsker, at de flygtninge, der kommer til Furesø kommune, kommer i job hurtigst 
muligt, og dermed kan integreres i vort samfund. 

Venstre er samtidig opmærksom på, at der er tendenser til udvikling af parallelsamfund i vor 
kommune, og vil arbejde aktivt for, at alle borgere i Furesø indgår aktivt i det danske 
samfund. 

Tryg økonomi for Furesøs borgere 

Furesø kommune skal tilbyde de tryggeste rammer for borgerne og virksomhedernes 
økonomi. 

Venstre ønsker at bevare servicen for borgerne, og det skal gøres gennem en mere effektiv 
anvendelse af skattekronerne.  

Det er et kardinalpunkt for Venstre, at kommunens skatter, brugerbetalinger, takster og 
afgifter overfor vore borgere ikke stiger. Det må ikke blive dyrere at være Furesø borger. 
Venstre vil arbejde hen imod, at nedsætte det samlede skattetryk, grundskyld, 
brugerbetalinger m.v. for Furesøs borgere. 

Såfremt det samlede provenu fra en skattekilde stiger, så skal skattesatsen sættes 
tilsvarende ned. Stigningen i ejendomsvurderingen skal ikke belaste borgernes 
privatøkonomi. Grundskyldspromillen skal reguleres ned i takt med, at ejendomsvurderingen 
stiger. 
Kommunens udgiftsposter gennemgås kritisk, og det skal vurderes, om de enkelte 
indsatsområder leverer tilstrækkelig dokumenterbar effekt for skattekronerne. 
Når der er økonomisk råderum, sænkes skatten for borgerne og virksomhederne, i stedet for 
at forøge kommunens udgifter. 

Borgervenligt rådhus 

Kommunens administration skal give borgerne et hurtigt og kompetent svar, når det gælder 
ansøgninger, tilladelser og rådgivning. Og det skal være let for borgerne at komme i kontakt 
med kommunen, uanset om det er via telefon, mail eller personlig henvendelse. 
Hovedparten af henvendelserne bør kunne afgøres på stedet. Sager, der kræver en egentlig 
sagsbehandling, bør kunne afgøres indenfor 5 arbejdsdage. Sager, der kræver udtalelser fra 
andre myndigheder bør kunne afgøres indenfor 30 dage.  
Kompetente medarbejderne i kommunens administration skal afgøre flere sager i dialog 
med borgerne. Det kræver, at afgørelserne flyttes tæt på de enkelte medarbejdere ud fra 
klart udstukne politiske retningslinjer. Derved vil mere tid kunne bruges på den egentlige 
sagsbehandling. 

Der skal indføres gennemsigtighed i kommunens økonomi og administration, så borgerne 
kan følge med i kommunens udvikling og drift. 


