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Borgerinddragelse  
er kommet for at blive  
 
 



Hvem er jeg? 

• Cand.scient. pol., journalist og proceskonsulent 

 

• Bog om borgerinddragelse  

 

• Center for Borgerdialog: 

  Rådgivning og videnscenter om borgerinddragelse  

 

• Kunder: Kommuner, Energinet.dk, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet 

                                                                      

 

www.centerforborgerdialog.dk 



Punkter  
 
 
 
• Samfundsudviklingen: Fra vi til jeg  

 

• Fra høring til samarbejde  

 

• Borgerinddragelse i en boble?  

 

• Et eksempel på netværksstyring 
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Den samfundsmæssige scene 

• ”Jeg” frem for ”vi” 

• Medborger eller forbruger? 

• Ressourcestærke borgere (modforvaltninger, ”ekspert”-borgere) 

• Modtagerne vil være medskabere 

• Netværk og sociale medier giver borgerne ny magt 
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Paradox:  
Forbrugere og hverdagsmagere 

•”Ego-forældre” – forbrugere 

• Fravælger formel deltagelse 

• Krav og rettigheder 

 

• Engagement i det nære 

• Aktive i lokalsamfundet 

• Frivilligt arbejde  
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Kommune: Fra myndighed til fællesskab 
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            Serviceorg. 

               Borgere: Forbrugere 

           Politikere: Styre 

      Fællesskab 

 Borgere: Medborgere 

          Politikere: Lede 

 

  

 

 

     Myndighed 

             Borgere: Undersåtter 

          Politikere: Afgøre 

      

         

 

 

  

 

 



Borgerinddragelse i tre generationer 
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            Tidlig inddragelse 

    Idéudvikling 

        Åben dagsorden 

      Samarbejde 

   Innovation 

              Fælles dagsorden  

 

  

 

 

Høring 

           Kommentarer 

        Kommunal  

     dagsorden 

 

         

 

 

  

 

 



Høring eller samarbejde? 

  

• Hvornår i beslutningsprocessen? 

 

• Hvem inddrages?  

 

• Med hvilket formål? 

 

• Med hvilke metoder/processer? 

 

• Hvordan sikres forankring? 
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Hvilken indflydelse skal borgerne have? 
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Information 

Høring 

Dialog 

Indflydelse  

Medbestem. 



Beslutningshjulet  
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       Kortlægge behov 

Analysere/afveje Beslutte  

Søge løsninger Implementere 

Evaluere 



Spørgsmål:  
 
 
 
• Hvordan passer jeres arbejde med at inddrage borgerne i  
planlægningen ind i det billede? 

 

• Hvor vil I gerne placere jer? 
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Udfordring: Borgerinddragelse i en ”boble” 

- Politikerne er i dialog med borgerne – men hvor er forvaltningen?  

- Forvaltningen samarbejder med borgerne – men hvor er politikerne?  

- Politik for borgerdialog – hvordan forankre den i forvaltningerne?   

- Koblingen mellem lokalråd og de politiske udvalg? 
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Forankring – gennem netværksstyring  

• Konkret projekt/udfordring 

 

• Alle relevante parter med  

 

• Kommunen inviterer og faciliterer  

 

• Understøtte selvstændige initiativer  

og samarbejde  
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Eksempel 
Holstebro Kommune:  
Center for Sundhed 
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Center for Sundhed 
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Succes i samarbejdsprocesser  
med mange parter: 
 
 
• Tid 

• Procesledelse  

• Fælles grund og egen interesse  
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Fremtidsseminar, Holstebro 
Principper: 

- Det er jeres dag: vi sætter rammer, I sørger for indhold der giver 
mening for jer! 

- Det er jer, som bestemmer, hvad der (ikke) skal ske 

- I bestemmer selv, om I arbejder med eller holder pause 

- Kommunen faciliterer processen, men ejer den ikke! Det er jeres     
netværk, som ejes i fællesskab 

- Hver eneste deltager har en rolle i diskussionerne 

- Alle spørgsmål og kommentarer er velkomne 

- 50/50 
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