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BYRÅD: Politikerne 
i Sorø skal formo-
dentlig inden for et 
par måneder tage 
stilling til, om man 
vil bruge penge på 
at etablere web-ka-
mera i byrådsalen. 

Af Ulla Grundtvig Brask

KOMMUNEN: Borgerne gi-
der ikke gå til byrådsmøder. 
Men måske vil de gerne føl-
ge debatten, hvis de har mu-
lighed for at sidde hjemme 
i sofaen med en kop kaffe, 
mens de følger den politiske 
debat fra den bærbare com-
puter eller iPad’en.  

Mere borgerinddragelse 
og større politisk indsigt er 
målet med tv-transmissio-
ner fra byrådsmøder. Et til-
bud der allerede eksisterer 
i fl ere andre kommuner på 
Sjælland, men ikke i Sorø - 
endnu. 

Med tv-optagelser vil det 
også være muligt at streame 
byrådsmøderne på nettet, så 
man kan se optagelsen præ-
cist, når det passer ind i pla-
nerne. Streamingen gør det 
også muligt at fi nde direkte 
hen til det dagsordenpunkt, 
man fi nder mest interes-
sant. 

Snart til debat
Sagen om web-kamera i by-
rådssalen er endnu ikke ble-
vet behandlet politisk, men 
kommunaldirektør Jan Lys-
gaard Thomsen, Sorø Kom-
mune, fortæller, at kommu-
nen har gjort alt forarbejdet 
til politikerne, så sagen om 
økonomiske midler til in-
stallering af web-kamera-
er kan komme til politisk 
behandling i februar eller 
marts 2014. 

- Det er svært at sige noget 
negativt om web-kamera i 
byrådssalen. Jeg tror, det er 
et spørgsmål om tid, før alle 
kommuner har det, siger 
Jan Lysgaard Thomsen.

Tættere op
Han ser åbenlyse fordele ved 
tv-transmitteringer fra by-
rådsmøderne. 

- Borgerne kan nemmere 
følge med i, hvad politikerne 
beslutter. Borgerne er uaf-
hængige af tid og sted og kan 
se det, når det passer dem, 
siger kommunaldirektøren. 

Han ser tilbuddet som en 
demokratisk brobygning 
mellem politikere og borge-
re.

- Mange føler med rette, 
at det politiske liv er fl yttet 
længere væk, især i forbin-
delse med kommunesam-
menlægningen. Transmit-
tering fra byrådsmøderne 
kan være med til at skabe 

mere gennemskuelighed og 
nærhed. Fremtidens bor-
gere vil i endnu højere grad 
kræve inddragelse, og jeg 
synes, det her kunne være 
en af måde at gøre det på, si-

ger Jan Lysgaard Thomsen. 
- Kommunalpolitik har jo 

enorm stor indfl ydelse på al-
les hverdag, så det er vigtigt, 
at vi gør det så nemt som mu-
ligt for borgerne at følge med 

i, hvad der sker, og hvad der 
besluttes, siger han.
I Odsherred Kommune, 
hvor tilbuddet allerede ek-
sisterer, betalte kommunen 
som en engangsudgift cirka 

100.000 kroner for installati-
on af webkamera i byrådssa-
len, og den månedlige udgift 
for kommunen til driften af 
tilbuddet er cirka 7500 kro-
ner. 

Følg byrådsmøderne fra sofaen 

BYRÅD: I Odsher-
red Kommune har 
man nu i snart to år 
tilbudt borgerne at 
kigge med hjemme 
fra stuen, når der er 
byrådsmøde. Det er 
en succes.

SORØ/ODSHERRED: Hvis 
man er borger i Odsherred 
Kommune, kan man følge 
med fra iPaden eller com-
puteren hjemme i stuen, 
når der er byrådsmøde. Der 
livetransmitteres nemlig 
via webkamera hver eneste 
gang, politikerne er samlet 
til byrådsmøde.

Dette tilbud har eksiste-
ret siden 31. januar 2012, og 
det er ifølge to af Odsherred 
Kommunes politikere er 
succes.

Morten Egeskov fra Ven-
stre synes godt om ideen i 
dag, men erkender, at han 
var skeptisk i begyndelsen. 

- Jeg mener fortsat, vi skal 
have for øje, om der er kun-
der nok i butikken til til-
buddet i forhold til, hvad det 
koster at have webkamera. 
Den skepsis har jeg stadig. 
Men jeg var også bekymret 

for, om webkamera ville på-
virke debatten i byrådssa-
len. Det har den ikke, så det 
er godt, siger Morten Ege-
skov. 

Det sagde han
Han mener, tv-optagelserne 
er et godt redskab for såvel 
borgerne som for medarbej-
derne i kommunens admini-
stration.

Optagelserne lægges 
nemlig ud på kommunens 
hjemmeside, så de kan ses 
dage, uger og måneder efter 
mødets afholdelse. Og man 

kan zappe frem mellem de 
forskellige dagsorden-punk-
ter alt efter, hvad der har in-
teresse.

- Som politiker er det svært 
at sige »Det har jeg aldrig 
sagt«, for alle kan altid gå til-
bage og kigge efter. Men det 
er også sådan, det skal være, 
siger Morten Egeskov. 

Stor tilhænger
Vagn Ytte Larsen, der sidder 
i byrådet for Socialdemokra-
tiet i Odsherred Kommune, 
er mindst lige så begejstret 
for webkamera i byrådssa-

len. 
- Det er normalt højst mel-

lem fem og 15 almindelige 
borgere, der er til stede ved 
vores byrådsmøder, så det 
her er jo et forsøg på at nå ud 
til fl ere mennesker. Det er 
en rigtig god mulighed for 
at følge med i de politiske be-
slutninger hjemme fra stu-
en, siger Vagn Ytte Larsen. 

- Pressen er jo til stede og 
refererer fra møderne, og 
der bliver også lavet referat 
og protokol, men det er al-
drig det samme som at høre 
ordene selv. Jeg kan kun 
sige positiv om tiltaget, og 
jeg synes, det er alle pengene 
værd, siger Vagn Ytte Lar-
sen, der dog ikke mener, at 
webkamera skal erstatte po-
litikernes personlige møde 
med vælgerne.

- Vi skal stadig ud i forsam-
lingshusene og til borger-
mødet, men det her er et fi nt 
supplement, siger han.

Udvikler demokratiet
Der er lige nu ingen konkre-
te tal for, hvor mange borge-
re der benytter tilbuddet om 
at se tv fra byrådsmøderne i 
Odsherred. 

Men antallet af såkaldt vie-
ws er registreret. Besøgstal-
let ligger på mellem 300 og 

1200 besøgende for hvert by-
rådsmøde - gennem de snart 
to år med kommune-tv.

Det er meget tilfredsstil-
lende, mener kommunens 
informationsmedarbejder 
Peter Haugaard.

- Muligheden for at kigge 
med hjemmefra er med til 
at udvikle demokratiet, og 
det er mit indtryk, at både 
borgere, administrationen i 
kommunen og politikere er 
glade for web-tv og benytter 
det, siger han.

På www.odsherred.dk kan 
man under »politik« gå ind 
under »byråds-tv« og se nog-
le eksempler på optagelser 
fra byrådsmøder.
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Bordet fanger for politikerne

Skal der transmitteres direkte fra byrådsmøderne i Sorø, så borgerne kan se optagelser hjemme fra stuerne? Det skal politikerne debattere i de 
kommende måneder.  Foto: Jens Wollesen

Vagn Ytte Larsen, socialdemokratisk politiker fra Odsherred Kommu-
ne, synes web-tv er alle pengene værd.  Foto: Peter Andersen

Morten Egeskov, Venstre-politi-
ker i Odsherred, er begejstret for 
transmitteringerne fra byråds-
møderne..  Foto: Thomas Olsen

BYRÅD: Lige da Odsherred 
Kommune havde indført 
web-kamera i byrådssalen, 
varede møderne lidt længe-
re, end de plejer.

Både Morten Egeskov fra 
Venstre og Vagn Ytte Larsen 
fra Socialdemokratiet tror, 
det hænger sammen med, at 
politikerne gerne ville profi -
lere sig ekstra.

- Men det har fortaget sig, 
og nu er der ikke nogen for-
skel på mødernes længde el-
ler indhold, siger Vagn Ytte 
Larsen. 

Morten Egeskov pointerer, 
at man i hvert fald ikke skal 
indføre web-kamera, for 
at politikerne kan føre sig 
frem.

- Man skal kun investe-
re i webkamera, hvis man 
synes, det giver mening for 
borgerne, siger han.  

Meget snak    
i starten


