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Tips til et vellykket borgermøde   
 
 



Punkter 

• Hvorfor er det så svært? Et borgermøde er ”sandhedens time” 

 

• To eksempler: Energinet.dk og Hvidovre 

 

• Udfordringer:  

- Hvordan inddrage politikerne? 

- Planlæggernes nye kompetencer  

 

• Forberedelse: De syv trin til borgermøder  
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Erfaringer med borgermøder 
 

• Hvilke udfordringer er I stødt på i forbindelse med de borgermøder, I 
har været med til at holde?  

 

• Hvad har været særligt vanskeligt?  

 

2 minutter hver for sig, derefter ”summemøde” med jeres sidemand 
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Borgermøder– hvad er i spil? 
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                Politik/økonomi  

             
             Følelser/tillid 

Faglig viden   Organisation 



Et borgermøde er ”sandhedens time”  

- Oplever borgerne, at emnet er relevant?  

 

- Tror de på, at de kan gør en forskel?   

 

- Er det klart, hvad de kan få indflydelse på?  

 

- Føler de sig anerkendt og lyttet til?  

 

- Har de tillid til ”kommunen”? 

 

- Er der plads til deres følelser? 
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Erfaringer: Hvad virker i borgermøder? 
 

• Klare rammer, klar invitation: Hvad skal der ske?  

• Grundig forberedelse (også mentalt) 

• Hvem ”ejer” mødet? (koordinering bag kulisserne) 

• Korte, klare budskaber  

• Menneskelighed 

• Tydelig styring (neutral mødeleder) 

• God tid, mulighed for at komme til orde 

• Mange forskellige medier (plancher, modeller, film) 
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Energinet.dk:  
Borgermøder om højspændingsmaster 
  
• Politisk beslutning – 180 km. højspændingsledninger 

• VVM - 1. og 2. offentlighedsfase 

• Tre borgermøder med berørte lodsejere langs linjen  

• Personlige breve samt annoncer  

• 150-200 deltagere. Sted: Sportshaller  
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Energinet.dks erfaringer med borgermøder: 

• Politisk sprængfarligt emne – kabler i jorden?  

 

• Skarpe protester, vrede og frustrerede borgere 

 

• Organiserede interesser ”tager over”  

 

• Vanskeligt at styre møder  
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Forberedelse: Intern workshop 
 
Arbejde med scenarier/worst case 
  
Konflikter/hvordan møde modstand? AOA-modellen 
 
Grundig forberedelse: Oplægsholdere og budskaber  
 
Detaljeret drejebog for mødets forløb 
 
Aftaler om roller/mødeleder 
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VVM høring uden brok og konflikt ? 
 • Fokus på processen  

 

• Klar kommunikation, imødekommenhed,  

  menneskelighed 

 

• Anerkende borgernes bekymringer og interesser  

 

• Opbygge troværdighed og tillid 
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Borgermøderne  
 
Varighed: 2,5 time – tre ”faser”:  
 
- Information: Korte, fokuserede oplæg 
 
- Dialog: Mulighed for spørgsmål fra borgerne 
 
- Udstilling - ansigt til ansigt med eksperter 
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Erfaringer: Hvad gjorde en forskel? 
 
Forberedelse gav tryghed: Klarhed over forløb, roller og tilgang 
 
Professionel, neutral ordstyrer: Skabe rum til alle – tackle modstand 
 
Fysiske rammer, der signalerer ligeværdighed 
 

Mødeform: Vellykket kombination af stormøde og udstilling   
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Hvidovre Kommune:  
Borgerinddragelse i kommuneplanstrategi  
  
 
• Konfliktfyldte plansager 

 

• Vrede borgere - handlingslammede politikere 

 

• Skeptiske planlæggere 

 

• Ønske om læring og samarbejde 

  på tværs af forvaltninger  
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Borgermøde om kommuneplanstrategi:  

Hvordan skal bymidten i Hvidovre se ud?  

• Invitationer og annoncering  

 

• Fire-timers workshop med borgere 

 

• Blandede grupper og plenum 

 

• Professionel mødeledelse (CfB og medarb.) 

 

• Tidslinje, personlig historie, kreativitet, fælles grund 
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Erfaringer fra Hvidovre 

• En kommuneplanstrategi med et menneskeligt ansigt 

 

• De aktive borgere fik større tillid  

  

• Inddragelse er tids- og ressourcekrævende 

 

• Borgerne skal vænne sig til det 

 

• Politikere, der vælger at ”holde sig udenfor” 
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Politikerne – hvordan inddrage dem? 

• Tidlig dialog – politisk ejerskab 

 

• Fra enkeltsagspolitiker til metaguvernør 

 

• Klædes på til en ny rolle  
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Politikerinddragelse  
 

• Hvilke erfaringer har I med at inddrage politikerne i planarbejdet?  

 

• Hvad skal der til for at det lykkes? 
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Medarbejdernes nye kompetencer 
- hvad tæller, når det gælder? 

 

De faglige kompetencers betydning? 

Svært at skabe værdi af sin viden uden andre 

 

De personlige kompetencer får større betydning! 

Få & formidle idéer, lytte, konfrontere, være fleksibel, håndtere 
uenigheder & konflikter, motivere, vedligeholde  relationer,  

tage ansvar, beslutte, indrømme fejl 
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Roller: Ekspert eller procesleder? 

Ekspert Procesleder 

Giver svar, rådgiver om bedst 
mulige løsning med afsæt i 
ekspertviden 

Stiller spørgsmål, 
understøtter deltagernes 
proces, så de finder frem til 
den bedste løsning 
 



Medarbejdernes nye kompetencer 

• Indsigt: Hvad kræver forandringer?  

  rum til fejl og læring 

 

• Se forskellighed som en styrke 

  forskellige former for viden 

 

• Forstå og håndtere følelser 

 

• Klædt på til at facilitere og lede processer  
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Hvad kom der ud af det?  
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Borgermøder: Nøglen ligger i forberedelsen 
 

Et borgermøde er som en fest: 

• Brug tid på at afklare formålet: Hvad vil vi gerne opnå? 

• Tilrettelæg mødet, så det opfylder formålet  

• Analyser situationen: Hvad er gået forud? Hvem er interessenterne?  

• Se spøgelserne i øjnene (hvad gør vi, hvis..?) 

• Forbered kommunikationen – hvordan vil vi gerne fremstå? 

• Målret indholdet efter modtagerne: Hvad er borgerne optagede af? 

• Saml op og evaluér 
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De syv trin i borgerdialog 

1 Hvad vil vi opnå?  

2 Hvem skal inddrages ? – interessentanalyse  

3 Kommunikation – køreplan/kommunikationsplan  

4 Hvilken mødeform passer? – er et borgermøde svaret? 

5 Hvilke ressourcer/kompetencer har vi? – ekstern hjælp? 

6 Hvordan sikrer vi forankring? – politikerne, andre sektorer? 

7 Evaluering, læring, videndeling 

 

 

 

www.centerforborgerdialog.dk 



Tips til at nå bredere ud  

• Samarbejde med skoler/institutioner 

 

• Ud ”i marken” 

 

• Aktiviteter: Byvandringer, udstillinger, foredrag 

 

• Facebook, mails, GPS-tracing 

 

• Borgere interviewer andre borgere  

 

• Visualiseringer – fotos, videospots, kort 
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