
Bedre nærdemokrati, 
bedre planer ?

v/ Mette Kristoffersen, Hals Kommune



- ”Spis elefanten i små bidder”
Områdeplaner og temaplaner

- Det Digitale Demokrati
Borgerdeltagelse på nettet



Hals Kommune har altid søgt høj 
grad af borgerinddragelse i den 
fysiske planlægning for at opnå

- mere tilfredse borgere/brugere
- mere ejerskab til planerne
- bedre løsninger



Ved udarbejdelsen af 2. generation af 
Hals Kommunes Kommuneplan var 

spørgsmålet derfor:

Hvordan får vi borgerne mere med i 
processen ?



Nedbryd den komplicerede Kommuneplan 
i delplaner. I Hals Kommune er der siden 
1989 blevet arbejdet med:

•udarbejdelse af Områdeplaner - ”Bymodeller”

•udarbejdelse af Temaplaner

”Spis elefanten i små bidder”



Områdeplaner - Bymodeller

Bymodel Hou

Bymodel Hals

Bymodel Gandrup

Bymodel V.Hassing/Stae
Bymodel Ulsted



Temaplaner

Vindmølleplan

Turistpolitik

Landdistriktspolitik

Trafiksikkerhedsplan



Typisk proces:

•Debatoplæg

•Borgermøde (borgere, foreninger, interessegr., m.v.)

•Arbejdsgruppe(r)

•Dialog med politikere

•Godkendelse af forslag til plan

•Offentlighedsfase (borgermøder, cafemøder, informationer, 
annoncer, artikelserier m.v.)

•Endelig godkendelse af plan



Vigtige pointer / erfaringer:
•Det er muligt at opnå høj grad af 
borgerdeltagelse/borgerengagement

•Det er muligt at opnå stort ejerskab til planerne

•De lokale politikere skal være villige til at træde 
et skridt til side i processen

•Borgerinddragelse er tids- og 
ressourcekrævende



Borgerdeltagelse på nettet

Det Digitale Demokrati
Digital Kommuneplan

-en digital proces

-et digitalt resultat



Borgerdeltagelse på nettet

www.halskom.dk
Hals Kommunes hjemmeside

www.hals.dk
Det digitale gadekær

http://www.halskom.dk/
http://www.hals.dk/


Digital proces:
•Debatoplæg – indlæg på hjemmeside og digitalt gadekær
•Borgermøde (borgere, foreninger, interessegr., m.v.)
•Arbejdsgruppe(r) – digitale mødeindkaldelser, digitalt 
materiale, digitale afstemninger m.v.
•Dialog med politikere
•Godkendelse af forslag til plan
•Offentlighedsfase (annoncer, borgermøder, cafemøder, 
informationer på hjemmeside og digitalt gadekær, debat på det 
digitale gadekær, chat, digitale indsigelser, indsigelser via 
mail, m.v.)
•Endelig godkendelse af plan



Vigtige pointer / erfaringer:

•Lige knap hver 3. borger i Hals Kommune 
har søgt informationer om planmateriale på 
kommunens hjemmeside

•Digitaliseringen af planmaterialet har øget 
åbenheden og synligheden omkring 
planmaterialet



Vigtige pointer / erfaringer:

•Dialogværktøjerne - chat med politikere og 
digitale afstemninger – havde ikke mange 
deltagere

•Indsigelserne/bemærkningerne til planen 
fordelte sig 50/50 i papir og digital form

•Det var muligt at skabe en online debat på det 
digitale gadekær (88 indlæg i 
offentlighedsfasen)



Vigtige pointer / erfaringer:

•Det digitale medie er et velegnet medie, 
når det gælder inddragelse af borgere i 
planprocessen, men det kan ikke stå 
alene (34% af borgerne i Hals Kommune havde bl.a. ikke 
adgang til internettet i 2004)

•Der er behov for  yderligere 
eksperimenter med digitale værktøjer i 
den fysiske planlægning
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