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12.30  Frokost

13.30  En anerkendende tilgang
Hvad kan vi lære af Vejlemodellen? I Vejle tager 
man udgangspunkt i den anerkendende tilgang. 
Hvad betyder det i praksis?
Ved Projektleder Peter Sepstrup. Vejle kommune

14.00  Sparring på egne    
 udfordringer
Tag en udfordring med under armen og få sparring 
fra de andre deltagere 

15.00  Tips til et vellykket   
 borgemøde
Gode råd og øvelser 
Ved Direktør Anne Tortzen, Center for borgerdialog

16.00  Fælles opsamling

16.15  Tak for nu

Bedre borgerinddragelse - hvordan?

Borgerinddragelse er et vigtigt led planlægningen - og der er værdifuld viden og 
ressourcer at hente hos de lokale borgere. 

Men hvordan gør man det bedst? Som planlægger kan man nemt opleve borger- 
og interessentinddragelse som et minefelt fuldt af udfordringer som f.eks.:

•	 Hvordan får man borgerne til at interessere sig for planlægning?
•	 Hvordan kan man få andre end ”de sædvanlige” i tale? 
•	 Hvordan kan man tackle utilfredshed og frustration? 
•	 Hvordan inddrager man politikerne og sikrer deres ejerskab?

Inspirationsdagen giver dig: 

•	 Konkrete redskaber og metoder til borgerinddragelse
•	 Gode eksempler på nytænkende inddragelse
•	 Et indblik i, hvordan kommunernes og borgernes roller har ændret sig
•	 Inspiration til at udvikle dialogen med borgere og andre interessenter på 

planområdet 

Du får ny inspiration og redskaber til at forberede og gennemføre dialog med 
borgere og interessenter. Samtidig får du mulighed for at udveksle erfaringer med 
kolleger fra andre kommuner og få sparring på konkrete inddragelsesprojekter. 

Program

10.00  Ankomst og velkomst 

10.30  Herfra hvor jeg står
Brændende spørgsmål og forventninger til dagen.
(deltagerne)

11.00  Borgerinddragelsen er   
 kommet for at blive
Hvilke overordnede tendenser er på spil? 
Hvad kan borgerinddragelsen biddrage med, 
og hvilke indbyggede dilemmaer skal vi være 
opmærksomme på?
Ved Direktør Anne Tortzen, Center for borgerdialog

11.45  Bedre planer?
Planloven giver et godt udgangspunkt for at 
inddrage borgerne, og ifølge loven er der intet 
til hinder for, at borgerne inddrages langt mere 
end minimumskravene foreskriver. Hvordan ser 
det ud rundt omkring i landet og hvad betyder 
inddragelse for kommune- og lokalplanlægning?
Ved Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk 
Byplanlaboratorium 


