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Bred undersøgelse af tilfredsheden med Ringsted
Kommune

Ringsted Kommune

En såkaldt 360 graders undersøgelse skal kortlægge borgernes tilfredshed
med Ringsted Kommune. Undersøgelsen kommer rundt om alle aspekter
ved at bo og leve i Ringsted Kommune – fra tilfredsheden med skoler og
dagtilbud, ældrepleje, veje og grønne områder til kultur- og fritidstilbud,
sundhed og om det er attraktivt at bo i Ringsted Kommune.
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Undersøgelsen bliver lagt ud til kommunens borgerpanel, hvor de 1.400
medlemmer af panelet vil blive stillet en lang række spørgsmål til alle områder af
kommunens arbejde.
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Undersøgelsen skal udvikle Ringsted
Byrådet vedtog sidste år en ny vision for Ringsted. Visionen har overskriften
”Ringsted – midt i mulighederne” og udpeger retningen for Byrådets arbejde.
Visionen skal konkretiseres yderligere i kommunens planstrategi, hvor arbejdet
netop er sat i gang. I forbindelse med udviklingen af planstrategien er der behov
for at indhente viden om, hvad borgerne synes om kommunens tilbud og generelt
om at bo og leve i kommunen.
”Det er i planstrategien vi skal omsætte visionen til den konkrete planlægning for
udviklingen af Ringsted. Og her er borgernes opfattelse af kommunen vigtig at
have med i betragtningen. Jeg håber derfor på, at mange i borgerpanelet vil
besvare undersøgelsen, så vi kan få så klart et billede at borgernes opfattelse som
mulig.” Siger Borgmester Henrik Hvidesten (V).
I 2011 lavede Kommunen en tilsvarende undersøgelse af borgernes tilfredshed
med kommunen. Det bliver derfor muligt at sammenligne de to undersøgelser og
se på, hvordan udviklingen i borgernes tilfredshed har været.
”Det bliver spændende at se udviklingen fra undersøgelsen i 2011. Det kan give
os politikere en indikator for, hvordan den førte politik indenfor de forskellige
områder har virket, og hvad vi bør være opmærksomme på fremover,” bemærker
Henrik Hvidesten og fortsætter:
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”Det er derfor også i denne sammenhæng en vigtig undersøgelse, der kan give os
nogle pejlemærker i forhold til den forestående budgetproces for budget 2016,
hvor vi kommer til at arbejde med budgetlægningen på en ny måde”.
Fakta: Om borgerpanelet
Ringsted Kommune har et borgerpanel med 1.400 deltagere. Ringsted Kommune
bruger borgerpanelet til en række analyse- og dialogformål, der kan styrke
kontakten med borgerne og bidrage med relevant viden til de kommunale
beslutningsprocesser. Borgerpanelet bruges til at indhente viden i forhold til
beslutninger, planlægning og udvikling.
Resultaterne fra borgerpanelet vil på samme måde som andre
borgerinddragelsestiltag indgå i den efterfølgende politiske proces. Derudover
formidles resultaterne til deltagerne i undersøgelserne, kommunens
medarbejdere, den lokale presse og andre relevante aktører. Undersøgelserne og
resultaterne formidles altid på kommunens hjemmeside.
Fakta: Sådan kommer du med i borgerpanelet
Alle, der bor i kommunen og er fyldt 18 år, kan deltage i borgerpanelet. Deltagelse
foregår via e-mail og dine besvarelser behandles fortroligt. Tilmelding foregår via
Ringsted Kommunes hjemmeside: http://ringsted.dk/borgerpanel. Tilmeld venligst
kun én deltager pr. email adresse - ønsker flere personer fra samme husstand at
være medlem, bedes tilmelding ske med hver sin mailadresse.

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:

Henrik Hvidesten, Borgmester tlf.: 24 48 06 21
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