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skriver bedre dagsordener
Holbæk

Det er blevet lettere at være kommu-
nalpolitiker i Holbæk. Et års bestræ-
belser på at gøre dagsordenpapirerne
mere forståelige og lettere tilgænge-
lige har båret frugt. Det viser en ana-
lyse, somkommunikationseksperten
Marianne Bolvig har gennemført for
kommunen.
Da hunmålte kommunikationsni-
veauet i foråret 2013 lå det på et sam-
let gennemsnit på 3,32 ud af femmu-
lige. Året efter var resultatet 4,39.
Og det er godt gået, fastslårMarian-
ne Bolvig, som selv er tidligere kom-
munal kommunikationschef og har
arbejdetmed kommunale dagsorde-
ner i Slagelse, Guldborgsund, Fure-
sø, Egedal og Greve Kommuner.

Hvisman skal følge
nogenlundemed som
politiker, så tager

det 20-30 timeromugen, og
Hvis dagsordenen yderligere
er sværat læse, så bliverdet
pludselig et fuldtidsjob.
Rasmus Brandstrup Larsen (V)

Hunmærker effekten af, at Aarhus
Kommune, journalisthøjskolen og
KL for små to år siden satte proble-
metmed de uforståelige sagsakter på
dagsordenen, og hun oplever klart,
at det er blevetmere legitimt for po-
litikere at sige, at de simpelthen ikke
forstår de indstillinger, der bliver
lagt foran dem.
–Kommunerne ringer tilmig, fordi
politikerne er sure og simpelt hen
klager over kvaliteten af deres dags-
ordener. De er bevidste om, at de ikke
behøver at finde sig i det, siger hun.
Hun kan godt opleve, at folk på for-
hånd er lidt trætte imasken, når de
bliver sendt på hendes kurser for at
lære at skrive politiske dagsordener,

men hun fastholder, at det er flovt og
helt unødvendigt, at en dagsorden er
svær at forstå.
Og hun elsker eksemplet fraGentofte
Hospital, hvor ennyhospitalsdirek-
tør, EvaZeuthenBentsen, trods ud-
talt skepsis gennemførte, at alle skilte
skulle være på dansk og ikke på læge-
latin af hensyn til patienterne.
–Man kan jo sagtens være en god

Mange kommunalpolitiske dagsordener mangler de nødvendige beskrivelser af
alternativer og konsekvenser. Det siger kommunikationseksperten Marianne Bolvig,
som har haft Holbæk Kommunes dagsordener under kærlig behandling. Et års ind-
sats gav en målbar og oplevet forbedring. Af Sidsel Boye, sib@kl.dk

Ni krav til deN gode
dagsordeN i Holbæk
kommuNe

1. Politikerne skal kunne træffe be-
slutning alene ud fra det, der står i
dagsordenspunktet.

2. overskriften: kort og beskri-
vende.

3. Indstilling: Lægger op til en ekse-
kverbar handling. det skal være
klart og tydeligt, hvad beslutnin-
gen handler om.

4. sagsfremstilling: korte, forstå-
elige sætninger. Logisk og læser-
venlig.

5. Forkortelser forklares og ind-
skudte sætninger begrænses.

6. Fag- og forvaltningssprog be-
grænses eller forklares.

7. aktivt sprog.
8. korrekturen skal være i orden.
9. et punkt fylder maksimalt to sider.
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læge eller forsker, selv om der ikke
længeremå stå gastroenterologisk
på døren, sigerMarianne Bolvig.

de ni bud
Det var direktionen iHolbæk, der for
et år siden besluttede, at forvaltnin-
gen skulle give de politiske dagsorde-
ner et kvalitetstjek. En gruppe super-
brugere og kommunikationsfagfolk
satte sig sammen, ogHolbæk fik for-
muleret ni krav til en god dagsorden.
NårHolbæks kommunikationschef
Gudrun Pedersen i dag skal forklare,
hvordan det lykkedes at rykke kvali-
teten en tak op efter et års indsats, så
peger hun på en dedikeret direktion
og chefgruppe. Og en tydelig opbak-
ning fra borgmesteren.
– Direktører og chefer er oftemeget
konkurrencemindede typer, og efter
det førstemøde kom flere af dem og
sagde, at deres område ville gå efter
det bedste resultat. Deærekære che-
fer og den venskabelige dyst områ-
derne imellem har vist, at det her er
vigtigt, siger hun.
RUC-studerende og byrådspolitiker i
HolbækRasmusBrandstrupLarsen
(V) er en af dem, der har registreret
udviklingen til det bedre. For eksem-
pel ved byrådsmødet for nylig, hvor
han pludselig til sin overraskelse sad
med en virkelig rosværdig klar og let-

tænk,Hvismansom
medarbejderHaret
fagudvalg, somman

virkeligbrænderfor, og så
falderensag, fordiman ikke
kanformidleden, så politi-
kernekanse,Hvorvigtigden
er. deterdarigtigærgerligt.
Kommunikationsekspert Marianne Bolvig
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blive anklaget for, at der ikke var de
rigtige oplysninger til stede. Proble-
met er, atman ikke er skarp på, hvad
der er vigtigt, men bevæger sig ud
ad fjorten forskellige veje og så lader
det være op til læseren selv at analy-
sere sig frem til en konklusion, siger
Marianne Bolvig.
Hun råder dagsordenforfatterne til
at brugemere tid på at tænke sagen
igennem ogmindre tid på at skrive
derudad.
–Man skal lægge en plan for, hvad
der skal bringe denher sag imål på en
rigtig god og veloplystmåde, ogman
skal vælge argumenternemed omhu.
Vi er alt for dårlige til at beskrive,
hvorfor politikerne skal tage stilling
til denne sag, hvad der er af alterna-
tiver, og hvad konsekvenserne af den
ene eller anden beslutning vil være.
Det er ikkemeningen, at politikerne
skal sidde og gætte, sigerMarianne
Bolvig. Og hun tilføjer, atmedarbej-
derne jo gerne selv vil lave et godt
stykke arbejde:
– Tænk, hvisman sommedarbejder
har et fagudvalg, somman virkelig
brænder for, og så falder en sag, fordi
man ikke kan formidle den, så po-
litikerne kan se, hvor vigtig den er.
Det er da skideærgerligt.
Rasmus Brandstrup, som selv læser
forvaltning på RUC, har stor forstå-
else for, at administrativemedar-
bejdere udvikler deres egen ”slang”.
Han forudser, at hanmed sin uddan-
nelse en dag selv bliver en af dem.
– Jeg forstår godt, atman kan falde
tilbage til de gængse fagtermer. Jeg
er ved at skrivemin kandidat, og jeg
skriver heller ikke i det samme sprog
som i gymnasiet, sommere eller
mindre alle kan forstå.Men nårman
skal fortælle politikerne nogle ting,
så er det vigtigt, at det er letforstå-
eligt, og atman eksempelvis skriver
de forkortelser ud, som ikke er al-
mindeligt kendte, siger han.
Rasmus Brandstrup er i gangmed
sin anden byrådsperiode, og hanme-
ner, at dagsordensniveauet klart har
bedret sig i hans tid.
–Men nu har jeg jo også været inde
i systemet i en periode. Det kan
være, at de nyvalgte har en anden
opfattelse. •

Faglig vurdiNg
Holbæks udvalgsdagsordener blev
udsat for en kommunikationsfag-
lig vurdering i starten af 2013 på
en skala fra 1 til 5. Gennemsnitligt
udgangspunkt: 3.32. et år efter blev
udvalgsdagsordenerne vurderet
igen. Gennemsnitligt niveau: 4,81.

sagsfremstilling:
2013: 2,90
2014: 4,03

Aktivt sprog:
2013: 2,65
2014: 4,88

Fag- og forvaltningssprog
2013: 2,97
2014: 4,05

samlet set er det økonomiudvalget,
der har opnået størst forbedring,
nemlig 34 procent, af arbejdet med
dagsordenen i forhold til udgangs-
punktet.
udvalget for børn har haft en
fremgang på 31 procent i dagsor-
denskvalitet.
udvalget for voksne har haft en frem-
gang på 26 procent.
udvalget for kultur og fritid en frem-
gang på 21 procent.
Vurderingen viser, at der stadig er
forbedringspotentialer ved for ek-
sempel at stave navne rigtigt, læse
korrektur, samt disponere og argu-
mentere bedre.
(marianne Bolvig, Bolvigkom)

selvfølgelig kanman
forklare en vandmiljø-
plan, så politikernekan

forstådet. det erdaderfor, vi
er sat i verden.man påtager sig
et formidlingsansvar, og det er
lige så vigtigt somalt andet.
Kommunikationsekspert Marianne Bolvig

forståelig dagsordenmed
tilhørende bilag.

– Jeg har væretmed til at eva-
luere dagsordener efter udvalgs-

møder,men jeg vidste faktisk ikke,
at der også var blevet arbejdetmed
byrådets dagsorden. Så denne her var
sindssygt god, let at læse, og selv bila-
gene var gode. De kan ellers være tun-
ge, sigerRasmusBrandstrupLarsen.
Han har somnoget nyt fået plads i
økonomiudvalget og frygtede lidt, at
det ville blive tungt arbejde og lidt
sværere at overskue end eksempelvis
børneudvalget.
– Vi får tungere sager i økonomiud-
valget, men jeg synes faktisk, at dags-
ordenerne er relativt gode.

Formidlingsansvaret
MarianneBolvigs erfaring er, at det
er relativt let at lære de veluddannede
medarbejdere i kommunerne noget
skriveteknik, hvisman som iHolbæk
har nogle principper,man er enige
om.Til gengæld er det rigtig svært for
fagfolk at erkende, at formidling også
er en del af deres job.
–Mange fagfolk bliver overraskede
over, at deres kolleger fra andre for-
valtninger ikke forstår det, de skriver,
for de synes selv, at det er så let.
De fleste, hun har på sine kurser, er
akademikere, og de skriver tekster af
samme kvalitet, som de gjorde, da de
gik på universitetet.
– Jo flere fagord, de propper ind, jo
mere rigtigt tænker de, det bliver,
og hvis der er rigtigmange informa-
tioner, tror de ikke, at de bagefter vil


