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 Stor borgerhøring om demokrati
i kommunerne

Pressemøde
Lørdag den 16. september kl. 15.30 - 17.00
Medborgerhuset Lunden i Silkeborg
Vestergade 74.

Hvor og hvornår ønsker borgerne selv at blive inddraget i de kommunale 
beslutningsprocesser. Og hvordan synes de at det skal det ske. Det skal over 100 tilfældigt 
udvalgte borgere give deres forslag og idéer til på en heldagshøring i Medborgerhuset 
Lunden i Silkeborg på lørdag.

Pressen og andre interesserede er velkomne til at være med fra kl. 15.30, hvor borgerne har afsluttet 
deres arbejde og præsenterer det for deres kommunalpolitikere, der på afstand og uden indblanding 
formentlig spændt har fuldt borgernes brainstorm, dialog og afstemninger dagen igennem. 

Resultaterne af borgernes arbejde vil være udstillet ved en reception ved høringens afslutning, hvor 
kommunen byder på en forfriskning. Herefter vil der være dialog mellem borgerne og 
kommunalpolitikere fra hvert af de syv partier i Sammenlægningsudvalget i Silkeborg Kommune, der 
fra årsskiftet bliver til den nye Silkeborg Kommune og lagt sammen med de nuværende Gjern, Them 
og Kjellerup kommuner med i alt cirka 80.000 indbyggere. 

Borgerhøringen gennemføres af Teknologirådet i samarbejde med Silkeborg Kommune efter en særlig 
form, udviklet af Teknologirådet, der tidligere og under andre emner har afviklet lignende høringer i 
Herning, Odense, Glostup, Farum, Randers og Gentofte kommune. Mere om denne særlige form, der 
giver borgerne hovedrollen fra start til slut, er vedhæftet.

Folketinget: Alle kommuner skal lave en demokrati-strategi
Nytårsdag 2007 ændres Danmarkskortet - landets 275 kommuner og 14 amter bliver til 98 
storkommuner og fem regioner. Det betyder samtidig ændringer for det lokale demokrati og derfor 
kan der være behov for at se på hvordan man styrker borgernes deltagelse i den kommunale 
opgaveløsning.

Faktisk står politikerne i hver enkelt kommune overfor en opgave i at skulle udarbejde en demokrati-
strategi for hvordan kommunens borgere kan inddrages mere i de politiske beslutningsprocesser. "Det 
vil vi i Teknologirådet gerne bidrage til og støtte op om" fortæller projektleder i rådet, Anne Funch 
Rohmann "- vi har derfor sat et spændende projekt i gang, der til nytår skal ende op med en slags 
vejviser som hjælp til borgere og politikere - "Lokalt demokrati i praksis" - som vi foreløbigt har valgt 
at kalde det".

Idéen til Teknologirådets projekt stammer i virkeligheden fra et projektforslag om demokratiformer, 
som Nærdemokratiprojektet i Silkeborg Kommune indsendte til rådet i efteråret 2005. "Vi synes at 
det lød rigtig spændende og væsentligt med henblik på at kunne bidrage til kommunalpolitikernes 
fremtidige arbejde. Vi justerede lidt i det så det kunne passe godt ind i rådets måde at arbejde på og 
rådets opgave i at være rådgivende overfor politikere såvel i Folketinget som i kommuner", fortæller 
Anne Funch Rohmann. 

En af måderne at rådgive på er bringe gode råd fra borgerne videre til politikerne og det har 
Teknologirådet en meget stor kasse med forskellige værktøjer til hvordan inddragelse af borgere kan 
gøres på en god og udbytterig måde. Et af værktøjerne er at afholde en borgerhøring og give 
borgerne hovedrollen en hel dag uden indblanding fra politikere, eksperter eller andre.

"Den særlige måde Teknologirådet udformer en borgerhøring på adskiller sig fra andre borgermøder 
ved at handle om at deltagerne i dialog med hinanden selv skaber høringens resultat", fremhæver 
Anne Funch Rohmann, projektleder i Teknologrådet og fortsætter "- resultatet består i en lang række 
konkrete forslag og idéer, som borgerne formulerer til deres politikere og som samles i et "Borgernes 
Idékatalog", hvis førsteudgave allerede kan offentliggøres på dagen ved høringens afslutning". 

En anden vigtig ting er at så mange borger-synspunkter som muligt er repræsenteret på høringen, 
sådan at man kan sige at deltagerne tilsammen udgør et meget dækkende billede af kommunens 
samlede befolkning. Dette sikres ved at rigtig mange af kommmunens borgere får mulighed for at 
deltage - fx op imod 100 borgere. Desuden er de borgere der opfordres til at deltage valgt udfra et 
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tilfældigheds-princip, der fx gør at alle aldre er med fra alle dele af kommunen, lige mange mænd og 
kvinder inviteres og at de borgere der ikke er medlem af en forening eller plejer at deltage i møder 
også opfordres til at være med. "Når kommunens politikere åbner op for at borgere kan bidrage til 
beslutningsprocesser og måske senere hen skal kunne bruge borgernes bidrag, skal politikerne være 
trygge ved at det er en meget bred kreds af borgere, der står bag og at det har været drøftet 
grundigt forinden. Via borgerhøringen får politikerne indtryk af de synspunkter, der er blandt 
kommunens borgere og det ser vi som meget værdifuld rådgivning til det politiske arbejde", fortæller 
Anne Funch Rohmann. 

Teknologirådet samarbejder med den nye Silkeborg Kommune
Som et vigtigt led i projektet har Teknologirådet indgået et samarbejde med Silkeborg Kommune om 
at skabe et forløb i den ny Silkeborg Kommune - et forløb der sigter på at klæde politikerne i 
Silkeborg på til at udforme en demokrati-strategi her. Centralt i forløbet er afholdelsen af den store 
heldags borgerhøring i Silkeborg, hvor borgere fra de fire 'gamle' kommuner får mulighed for at give 
gode råd til politikerne, der selv står bag opfordringen til borgerne. Det konkrete samarbejde 
varetages af Nærdemokratiudvalget med formand Torben Hansen, der er borgmester i den 
nuværende Them Kommune, i spidsen.

"Det må jo være oplagt at medborgerne skal være med til at bestemme på hvilke områder og 
hvornår, de gerne vil inddrages i kommunens planer og beslutninger. Og ikke mindst hvordan det skal 
foregå. I kraft af den teknologiske udvikling har vi i dag en række muligheder, der kan supplere og 
kombineres med de kendte måder, så det er meget perspektivrigt," fortæller Anne Funch Rohmann. 

Borgerhøringen på lørdag skal netop indhente Silkeborg-borgeres bud på dette. Og borgerhøringen 
tjener hele to formål - et lokalt og et nationalt, dvs. dels at give kommunens politikere en række 
konkrete forslag til at gå videre med i deres arbejde med at udforme en demokrati-strategi for 
Silkeborg. Og dels at bidrage til Teknologirådets projekt med at udarbejde en vejviser, der skal kunne 
bruges i alle kommuner. Den skal ligge klar når startsskuddet går på det nye Danmarkskort i januar 
næste år og alle landets kommunalpolitikere har smøget ærmerne op klar til opgaven. I foråret 2008 
vil arbejdet med demokrati-strategien i alle landets kommuner blive evalueret af regeringen og 
Folketinget. 

Borgernes Idékatalog udleveres ved høringens afslutning. Og den renskrevne udgave af Idékataloget 
vil kunne ses i løbet af ugen på www.tekno.dk/lokaltdemokrati samt på Silkeborg Kommunes 
nærdemokrati-side www.nysilkeborgkommune.dk/demokrati. Begge steder ligger der allerede nu 
yderligere materiale om de respektive aktiviteter.

Yderligere oplysninger om borgerhøringen og Teknologirådets projekt kan fås hos projektleder Anne 
Funch Rohmann, Teknologirådet, mobil 28 82 28 62, e-mail afr@tekno.dk, job 33 32 05 03.

Yderligere oplysninger om nærdemokrati-aktiviteterne i den nye Silkeborg Kommune, herunder 
borgerhøringen, kan fås hos Torben Hansen, formand for Nærdemokratiudvalget i Silkeborg 
Kommune, mobil 20 92 03 72.

Om Teknologirådets særlige form for borgerhøring

Høringen er heldags og varer ca. kl. 9 - 17, og kan afholdes en lørdag eller søndag af hensyn til at så 
mange som mulig har mulighed for at deltage.

Antallet af deltagere kan fx være 80 - 100 borgere, men i princippet er det kun de fysiske rammer, 
der sætter begrænsning på det øvre antal. Stedet for afholdelsen skal have et stort lokale 
(plenumlokale) med plads til alle deltagere siddende, gerne ved grupper af borde, samt fire lokaler til 
workshops inden for rimelig nærhed, hver med plads til en fjerdedel af deltagerne. 

En styrke ved Teknologirådets borgerhørings-model er at den samler mange mennesker, som alle 
bliver hørt og selv er med til at formulere ønsker og forslag til handling. Uden indblanding fra 
eksperter, politikere eller andre. Der er tid til dialog og debat i mindre grupper, og undervejs er alle 
borgere med til i flere omgange at prioritere, hvilke ønsker og forslag, de synes er vigtige. På den 
måde får alle deltagere en aktiv rolle.

Deltagerne i høringen fordeles i fire workshops. Om formiddagen kan de først brainstorme på for 
eksempel 
konkrete bud på/ønsker til hvad nærdemokrati er. Derefter drøfter de, hvilke af buddene de mener er 
vigtigst - og hvorfor. Det foregår i mindre grupper. Hver gruppe har udpeget en af dem selv som 
ordstyrer. Når gruppen har fundet frem til, hvilke bud de vil prioritere, mødes ordstyrerne fra 
grupperne for at afgøre, hvilke af gruppernes ønsker, der skal gå videre. Der sættes en begrænsning 
på antallet af bud, der går videre. 

Når det er sket samles alle høringens deltagere i plenum, hvor alle de valgte bud prioriteres. 
Deltagerne giver hver især stemmer til dem, og igen er det kun nogle, der går videre. Om 
eftermiddagen får de samme grupper hver deres 'bud', som de skal foreslå 'midler' til, dvs. hvordan 
politikerne kan virkeliggøre dette ønske - hvem skal gøre hvad og hvordan skal det gribes an. I 
plenum præsenteres ønskerne endnu engang, nu sammen med de foreslåede midler.

Debatoplæg
Forud for høringen udsendes et debatmateriale til deltagerne, i dette tilfælde udarbejdet af Silkeborg 
Kommune. Formålet med materialet er at skabe et fælles udgangspunkt for deltagerne, at inspirere til 
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at tænke tanker inden høringen og indkredse rammen for høringens dialog og forslag.

Høringen kan indledes med to mundtlige oplæg, der er indbyrdes forskellige og tilsammen indikerer 
en bredde i høringens tema - 'en demokrati-strategi'. 

Borgmester eller udvalgsformand åbner høringen og fortæller i sin velkomsttale bl.a. om høringens 
betydning og politikernes forventninger til dagens udbytte og den efterfølgende plan for politikernes 
behandling af resultaterne.

Resultaterne
Høringen leverer i Idékataloget et stort antal konkrete - og prioriterede - ønsker fra borgere til 
indholdet i en 
demokrati-straetgi for den ny Silkeborg Kommune. Og leverer samtidig borgernes egne forslag til 
hvordan disse ønsker kan virkeliggøres.

Borgernes anbefalinger samles ind undervejs på høringen og ved afslutningen udprintes et Idékatalog 
med dagens samlede resultater. Alle deltagere får dette (foreløbige) Idékatalog med hjem.

Deltagerne
Af hensyn til legitimitet, udsagnsgrad, medejerskab, lige mulighed for at blive hørt m.m. bør 
borgerdeltagelsen være så bred som mulig med overvægt af ikke-organiserede borgere. 

Tilfældigt udvalgte borgere (fx 1.000), fx i alderen 18 - 65 år ligeligt fordelt på køn og aldersgrupper, 
findes gennem et udtræk i folkeregisteret på baggrund af et nærmere bestemt tilfældighedsprincip. 

Borgerne modtager skriftligt en personlig invitation, hvilket erfaringsmæssigt har en langt større 
respons en annoncering i lokalavisen og samtidig rekrutterer borgere der ellers ikke ville have tilmeldt 
sig via fx en avisannonce. Herved sikres en stor bredde i deltagelsen og i de holdninger og 
synspunkter, der er tilstede blandt kommunens borgere.

Idéen med Teknologirådets model for en borgerhøring er at fremme en dialog mellem borgere og 
politikere om en ønsket udvikling i kommunen. Høringen afholdes under overskriften "Giv politikerne 
nogle gode råd…".

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i borgerhøringen.

 

Teknologirådet
Antonigade 4
1106 København K
Telefon 33 32 05 03
Fax 33 91 05 09
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