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forord – kommunalreform og hvad så?
Nytårsdag 2007 blev Danmarkskortet – landets 275 kommuner
og 14 amter – til 98 storkommuner og fem regioner. Større kommuner, ﬂere opgaver og færre
kommunalpolitikere pr. indbygger betyder blandt andet ændringer i vilkårene for det lokale
demokrati ude i kommunerne.
At overdrage nye opgaver til
kommunerne skaber ifølge kommunalreformen grundlag for at
styrke det lokale demokrati og
borgernes deltagelse i den kommunale opgaveløsning.
Alle kommuner er nu forpligtet
på at lave en samlet politik for
nærdemokrati i kommunen – en
’demokrati-strategi’ – hvor politikerne tager aktiv stilling til rammerne for det lokale demokrati,
formulerer visioner, spilleregler,
procedurer, ressourcer etc. En
strategi der inkluderer borgerinddragelse og med åbenhed overfor
nye deltagelsesformer.
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om inspirationskataloget
Kære Læser
Idéen med dette Inspirationskatalog er… ja, godt gættet at give inspiration. Og du er velkommen til at hoppe rundt og botanisere. Formentlig vil alle kunne få overraskelser og
nye vinkler på, hvordan borgerne kan inddrages i kommunale og i regionale beslutningsprocesser. Og hvad det skal gøre godt for.
Her er imidlertid en lille oversigt:

Indledning

Den demokratiske tjekliste

Borgerinddragelse er godt – men det kan også være
udemokratisk.
Indledningen er en lille teoretisk indføring i
demokrati og nærdemokrati, blandt andet i nogle af
de begreber som samfundsforskere bruger for at
måle vores demokrati. For eksempel demokratisk
”input” og demokratisk ”output”.
Der er mange eksempler på, at borgerinddragelse
kan forbedre kvaliteten af de politiske beslutninger
– og at man ikke kommer uden om at føre politik på
nye måder. Men nærdemokratiet har også farer,
små udemokratiske djævle, som man gør klogt i at
holde øje med. For eksempel at det er en lille gruppe
stærke borgere, der kommer til at bestemme alt for
meget.

Giver udpluk af resultaterne af en stor borgerhøring
om nærdemokrati, som Teknologirådet gennemførte i efteråret 2006 i samarbejde med den nye Silkeborg Kommune.

Cases

Gnister

Vores cases giver eksempler på god og dårlig borgerinddragelse. Fra Nyborg, Skanderborg, Århus og
København. Hver case kan læses for sig som en journalistisk historie. Hver case slutter med en lille kommentar fra arbejdsgruppen. Men går man til den
såkaldte demokratiske tjekliste, vil man kunne få
endnu ﬂere vinkler.

Magtens Smilende ansigt

Idépolitikeren, Forhandlingspolitikeren, Projektpolitikeren, Nærværspolitikeren. Kapitlet drejer sig
blandt andet om de nye roller, som politikere og borgere indtager, når nærdemokratiet udfolder sig i det
moderne netværkssamfund. Her er en kritisk diskussion af hele nærdemokratibegrebet. Foruden en
beskrivelse af ﬁre forskellige roller, som borgerne
kan indtage i forhold til det lokale demokrati.

Tjeklisten håber vi på vil blive brugt rigtig ﬂittigt.
Den giver mulighed for at teste det politiske arbejde
ude i kommunerne og i regionerne. Om det lever op
til kravene til nærdemokrati. Hvis man som politiker kan svare ja til alle spørgsmål, står man til den
store demokratiske medalje. Listen er baseret på
arbejdsgruppens erfaringer for hvor og hvornår det
går galt – og indeholder samtidigt en liste over
nogle af de faldgruber.

Borgerhøringen i Silkeborg

Herudover indeholder inspirationskataloget bud fra
en håndfuld politikere om, hvordan de ser på nærdemokratiet. Foruden en række små ”gnister” – tanker og sentenser om demokrati, der dukkede op på
arbejdsgruppens møder.
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indledning – om demokrati
Demokratisk demokrati

.
Hvornår er et demokrati demokratisk?

I gamle dage havde kun en lille del af befolkningen
stemmeret. Det krævede en vis indtægt, en vis status, en vis stand. De fattige kunne ikke stemme. Når
man ﬁk fattighjælp – og ikke bidrog til samfundet –
måtte man ikke være med til at bestemme.
Kvinderne måtte heller ikke. De ﬁk først valgret i
1915 – og så var demokratiet pludselig mere demokratisk. For jo ﬂere der kan stemme, jo mere er afgørelserne i overensstemmelse med folkets vilje.
Ordet demokrati kommer fra oldgræsk og betyder
egentlig ”folkets magt.”
I Danmark ﬁk vi den første kvindelige minister i
1923. Men hun var længe en undtagelse. Og selv nu
om dage er mændene bedre repræsenteret i det
politiske liv, end kvinderne er det. Mænd søger
åbenbart magten mere end kvinder gør det. Er det
udemokratisk?
4

Demokrati på dansk og tysk

Når vi i Danmark hører ordet ’demokrati’, tænker vi
først og fremmest på valg og ﬂertalsstyre. Især det
der foregår i Folketinget. ”Ingen over og ingen ved
siden af Folketinget,” som den kendte politiker
Viggo Hørup udtrykte det. Men demokrati er mere
end alles ret til at stemme – og ﬂertallets ret til at
bestemme.
Demokratiets fundament er frihed og lighed. Det
betyder blandt andet frihed til at leve, som man vil,
så længe det ikke truer andres frihed. Det betyder
lighed for loven og ret til at fremføre sine synspunkter. I den tyske forfatning er der klare grænser for,
hvad ﬂertallet kan bstemme. Belært af de historiske
erfaringer med den folkevalgte nazisme i 1930’erne,
har de tyske forfatningsfædre lagt vægt på at
beskytte mindretallene. I Tyskland hedder det derfor ingen over og ingen ved siden af forfatningen.
En målestok for demokrati er mindretallenes
mulighed for at deltage i samfundet og demokratiet
på lige fod med ﬂertallet.

.
Input – Repræsentanterne

Da Danmark ﬁk sin første grundlov i 1849 var idéen,
at borgerne skulle vælge Rigets bedste mænd til at
lede landet. Frem til 1901 spillede kongen og regeringen dog så fremtrædende rolle i landets styre, at
mange vil mene, at det først var her – med ”systemskiftet” – at Danmark for alvor ﬁk sit demokrati.
Først ved systemskiftet, blev det fastslået, at lovgivningen skulle vedtages af Folketingets ﬂertal, og
ikke for eksempel af en konge-udnævnt regering.
Folketingets ﬂertal repræsenterer – med mindre
der er alvorlige begrænsninger i valgretten eller lav
valgdeltagelse – også et ﬂertal af landets voksne
befolkning. Denne styreform kaldes ”repræsentativt
demokrati”. Idealet var, at folket skulle vælge de klogeste, ærligste og mest retskafne personer. Og når
først de var valgt, skulle de kun følge deres egen
samvittighed. Grundloven indeholder således et forbud mod et bundet mandat, så ingen folketingspolitiker kunne bindes til at repræsentere en bestemt
gruppe eller interesse.
Idéen om repræsentation passede godt til et valgsystem, hvor der kun valgtes én politiker i hver valgkreds, og hvor den enkelte politiker var godt kendt
og i direkte kontakt med vælgerne i sin valgkreds.
Det ﬁne ideal er imidlertid for længst blevet
udhulet af partisystemet, som vi kender det i dag.
Allerede i 1920 ﬁk vi et proportionalt valgsystem.
Nu var det pludselig partierne, der opstillede og prioriterede kandidaterne, og hvis der var slinger i valsen, kunne de forhindre en kandidat i at genopstille.
Det ubundne mandat fortonede sig, og folketingspolitikerne kom i højere grad til at fremstå som
repræsentanter for bestemte grupper eller interesser i samfundet – Venstre-politikerne for landbrugets interesser, Socialdemokratiet for arbejdernes
interesser, o.s.v.
Folketinget – og for den sags skyld byråd, kommunalbestyrelser og amtsråd – kom i højere grad til at
fungere som et ”spejl” for de forskellige grupper og
interesser i samfundet, og på den baggrund
begyndte samfundsforskningen at interessere sig

for, i hvor høj grad de, som bliver valgt, afspejler
sammensætningen af vælgerne. Idealet er, at de
som er valgt bør være repræsentative for vælgerbefolkningen med hensyn til f.eks. køn, alder, erhverv,
etnicitet. Hvis der i befolkningen er otte procents
danske statsborgere med anden etnisk herkomst
– så skal denne gruppe helst også være repræsenteret med otte procent blandt de folkevalgte – eller 20
procents selvstændige, så skal de selvstændige og
helst være repræsenteret med 20 procent for nu at
sige det ﬁrkantet.
Kodeordet her er ”repræsentativitet”. Idealet er, at
de valgte repræsentanter vil kunne videreformidle
befolkningens behov og krav til det politiske
system. Jo bredere Folketinget eller en kommunalbestyrelse er sammensat, jo større kendskab må den
forventes at have til forskellige befolkningsgruppers
behov og ønsker. Forskerne taler om kvaliteten af
”input” til det politiske system. Det betyder, at de
ønsker og behov, som kanaliseres ind i det politiske
system skal være stærke og bredt funderede, og dermed kvaliﬁcerede til at indgå i en politisk diskussion og prioriteringer.

Output – resultaterne

I de senere år er samfundsforskerne også begyndt at
tale om ”output”, når de skal bedømme, om vores
repræsentative folkestyre er så demokratisk, som vi
går og forestiller os.
Output drejer sig om det, der kommer ud af det politiske arbejde. Altså resultaterne.
Demokratiet bedømmes så på, om politikere, eller
måske især forvaltningen, er dygtig til at komme i
kontakt med borgerne på en måde så borgernes
interesser – deres synspunkter og gode idéer bliver
en del af de beslutninger, der træffes.
Og når man siger borgerne, så er det ikke blot vælgerforeningen eller Tordenskjolds soldater af aktive
græsrødder. Det er alle slags borgere. Mænd og
kvinder, rige og fattige, gravide, sterile, handicappede, børnefamilier, pensionister, indvandrere,
erhvervsdrivende, bilister og fodgængere. Stærke og
svage. Opleves beslutningerne som gode og rigtige
af alle disse grupper – eller af de ﬂeste af dem
– fremstår beslutningerne som demokratisk legitime.
Tidligere var den demokratiske legitimitet nærmest automatisk sikret ved, at vi havde valgt
bestemte politikere til at lave lovene for os. Den går
ikke længere. Fokus er i stedet på outputtet. Altså på
om politikerne kan ”levere varen” eller ej? Hvis de
leverer varen opleves politikken som legitim. I modsat fald opleves politikken som et brud på ”kontrakten” med vælgerne og dermed som illegitim.

Nærdemokrati

Her kommer det velfungerende nærdemokrati ind. I
nærdemokratiet kan borgerne komme tættere på
beslutningerne. De kan være med til at præge dem.
Ved at give deres mening til kende, eller ved at
bidrage med særlig viden, særlig ekspertise og erfaring.
Når man har boet på en vej i 10 år, når man hver dag
går tur med hunden i parken, eller når man længe
har brugt den lokale skole eller det lokale lægehus
– så ved man mere om den sag end politikeren eller
embedsmanden på rådhuset.
Og måske er man læge, tømrer, medlem af cyklistforbundet eller skolebestyrelsen og har dermed en
særlig viden på et område. Den viden er der brug
for.

Storkommuner og regioner

Nu hvor vi har fået de store kommuner og regioner,
får politikerne mere at se til. Et større geograﬁsk
område, ﬂere borgere, ﬂere og større opgaver til
kommunerne. Så der bliver mindre tid til de mindre
sager. Politikerne må prioritere. Hermed lægges op
til mere nærdemokrati. Borgerne inddrages, for at få
truffet de rigtige beslutninger. Sådan lyder i al fald
logikken. Men passer det? Giver det ikke blot endnu
mere arbejde at skulle have fat i borgerne?
Fra Århus kommune har man faktisk den erfaring, at borgerinddragelse på et tidligt tidspunkt
giver bedre beslutninger. Det forbedrer kvaliteten.
Fordi borgerne repræsenterer en stor mængde
viden om lokalområdet, som hverken politikere eller
forvaltning sidder inde med. Samme tankegang er
gængs indenfor moderne samfundsforskning.

Det sammensatte samfund

Før i tiden var samfundet simplere, end det er i dag.
Verden er blevet mere sammensat. Den har udviklet
sig i takt med økonomien, forbruget, medier, globalisering. Nye grupper og grupperinger dukker op,
kræver at blive hørt og taget alvorligt. Ungdomskulturer, seksuelle minoriteter, økologer, rulleskøjteløbere, gråt guld.
Uddannelsesniveauet er også steget voldsomt i de
sidste 30 år. Ikke alene er der masser af interesser at
tage hensyn til. Der er også masser af ekspertise at
trække på. Lokale borgere der i kraft af deres erfaring eller uddannelse ved ting som embedsmændene ikke ved. Og som det derfor er særdeles klogt at
lytte til, fordi kvaliteten af beslutningerne forbedres.

POLITIKER –
HVAD ER
NÆRDEMOKRATI
FOR DIG?

”Geograﬁ og følelser”

Carl Holst (V), formand
for Region Syddanmark:
”Nærdemokratiets
udfordring er at skabe
demokrati i de beslutninger, der drejer sig om
det nære, og om vore
nærmeste. Begrebet har
både en geograﬁsk og
en følelsesmæssig
dimension, som jeg
synes, det er vigtigt at
holde sig for øje.
Jo stærkere vi er, jo større ansvar har vi også for
at have øje for den
enkelte. Her ligger udfordringen for demokratiet.
Et af de redskaber, som
vi her i regionen har
taget i brug for at få
borgerne med, er webloggen på internettet.
Her deler vi tanker med
borgerne om politik og
om dagligdagen. Og om
hvordan de to ting hænger sammen. Her kan vi
få borgernes respons.
Vi har også åbne
debatter i Regionsrådet.
Vi godkender ikke blot
en indstilling, men diskuterer holdninger til et
emne, inden vi får et
beslutningsforslag. Det
giver borgerne indsigt i
de politiske holdninger
og det er forudsætning
for indﬂydelse.
Jeg tror, Kommunalreformen kan styrke det
nære demokrati, men
det kræver, at vi bruger
andre værktøjer, end vi
er vant til. Vi skal blive
bedre til at tage udgangspunkt i folks
behov og adfærd. Der
ligger nøglen til styrkelsen af fremtidens
demokrati.”
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indledning – om demokrati

Agenda 21

Lokale beslutninger er ofte del af et større billede. Et
eksempel er det lokale arbejde med Agenda 21 handlingsplaner, som kommunerne siden ændringen af
Planloven i 2000 er pålagt at arbejde med. Handlingsplanerne drejer sig om bæredygtige løsninger
indenfor grund- og drikkevand, forvaltning af affald
og spildevand samt ændring af danskernes forbrugsmønstre. Agenda 21 er en global dagsorden for
bæredygtig udvikling som blev vedtaget i Rio de
Janeiro i Brasilien i 1992. Den understreger de enkelte regeringers ansvar for at inddrage lokale myndigheder og den lokale befolkning i arbejdet med miljø
og udvikling.

Hvem beslutter hvad der er vigtigst? Og hvordan
skal man beslutte det? Det er et nærdemokratisk
kernespørgsmål.

Politikere i tvivl

Lokaldemokrati er derfor ikke kun et spørgsmål om
demokrati for demokratiets skyld. Det er i lige så høj
grad et spørgsmål om at træffe de bedste beslutninger. Også fordi det kan spare penge. At inddrage
borgerne i beslutningerne kan være en omstændelig affære. Det kræver tid og ressourcer og koster
derfor kommunen og regionen penge. Men erfaringer fra blandt andet Århus kommune viser, at det
betaler sig. Gode beslutninger er holdbare. Gode
beslutninger giver også færre klager – og er der
noget der koster tid og penge i det kommunale
system, så er det klager.

Mange politikere er også i tvivl om, hvor grænsen
går. Hvis man lytter for meget til de aktive borgere,
kan man komme til at glemme alle de, der ikke siger
så meget. Dem man ofte kalder ”det tavse ﬂertal”.
Danmark er kendetegnet ved en høj valgdeltagelse.
Ved kommunalvalgene stemmer 60-80 procent af
vælgerne. Det betyder at politikernes mandat er
stærkt. De repræsenterer mange vælgere, der har
stemt på dem, fordi de tilhører et bestemt parti eller
repræsenterer nogle bestemte synspunkter. Derfor
er demokratiet også bedst tjent med politikere der
følger de principper og de idéer, de blev valgt på,
frem for på at følge tilfældige folke-stemninger fra
sag til sag, mener de. Som man ser i det senere
afsnit om de ﬁre politikertyper her i kataloget, er der
stærke meningsforskelle.

Nærdemokratiske djævle

Sårbare grupper/Minoriteter

De bedste beslutninger

Nærdemokrati, gode beslutning, tæt på borgerne...
Det lyder alt sammen så lyserødt. Men der gemmer
sig også et par små djævle i de ﬁne tanker om borgernes medbestemmelse.
Nærdemokratiet skal styres/forvaltes med stor varsomhed. Ellers risikerer man at nærdemokratiet kan
være med til at udhule demokratiet.
6

Mekanismen kendes også fra patientforeninger. En
mindre gruppe mennesker med en særlig sygdom
slår sig sammen og argumenterer for, at der skal
gives ekstra penge til en ny, ofte kostbar behandling
for netop deres sygdom. Mens ventetiden på banale
undersøgelser og simple behandlinger vokser.

Faren ligger i, at stærke medborgere i lokalområdet
på det nærmeste kupper de politiske beslutninger –
i kraft af deres viden, engagement og dygtighed.
For politikere og forvaltning kan det være fristende
at arbejde sammen med dygtige græsrødder. Men
hvad med alle de, der ikke er lige så engagerede,
som ikke har tiden, kræfterne eller energien – hvem
sikrer deres interesser?
Ser man på f.eks. brugerråd, kulturforeninger, lokalråd, medlemmer af sportsklubbens bestyrelse o.s.v.
så ﬁnder man en overvægt af mænd gerne midaldrende eller yngre pensionister. De der ikke længere
har så travlt med familielivet, og måske heller ikke
på arbejdet. Med tid til at være samfundsaktiv og
realisere sig selv. Men hvem siger at de
– bedre end politikerne – repræsenterer alle de
almindelige mennesker?

Når stærke borgere engagerer sig og politikerne
tager imod udfordringen ser man ofte gode resultater. Lokaldemokratiet blomstrer. Men midt i det
gode samarbejde risikerer man at glemme de ressourcesvage borgere, som ikke er initiativrige,
vidende og velformulerede. Men derfor har de alligevel retten til at blive hørt.
Tag byfornyelse som eksempel. Sanering af lejligheder, små grønne pletter, boldbure og legepladser,
P-kældre for at få bilerne væk fra gaden, vejbump til
at sætte hastigheden ned.
Men måske glemte vi at spørge narkomanerne,
mændene på bænken, de prostituerede, utilpassede
indvandrere, handicappede, folk med få penge.
Måske har de et andet syn på, hvordan de synes
omgivelserne skal være. Måske vil de gerne have
bevaret nogle gamle garager i en baggård. Måske
kunne de tænke sig et hjørne af anlægget, hvor de
slipper for børn og kvinder med barnevogne.
Måske glemte man at spørge kioskejeren eller
indehaveren af den etniske restaurant. Eller de lokale håndværksmestre der har så travlt at de ikke når
at sætte sig ind i hvad P-forbuddet betyder for dem.
Når ﬂertallet beslutter, skal man også tage hensyn
til alle dem, der ikke er en del af ﬂertallet. Ellers bliver det ﬂertallets diktatur.
Danmark har også minoriteter, som – fordi de ser
anderledes ud og har andre navne end ﬂertallet,
eller måske fordi de er handicappede – ikke har
samme adgang til beslutningsprocesserne som ﬂertallet. Minoriteterne er ikke nødvendigvis svage.

indledning – om demokrati

Ofte er de stærke, fulde af energi, idérige – men
mangler naturlige kanaler til ﬂertallets Danmark.
Det er altid klogt at inddrage dem. Fordi det forbedrer beslutningerne – og fordi man undgår at de ressourcestærke ender med at modarbejde dem.

Regeringens krav til nærdemokratiet

I forbindelse med Kommunalreformen, har regeringen bedt om, at kommunerne sætter nærdemokratiet på dagsordenen. Alle kommuner skal udarbejde
en plan eller strategi for, hvordan de vil styrke borgerinddragelsen og det nære demokrati. På den
måde er emnet sat på dagsordenen de kommende
år.
Men politikerne skal ikke bare tage fat på nærdemokratiet fordi de får besked på det – eller for at være
mere demokratiske. De skal gøre det, fordi de kan
bruge resultaterne. Fordi beslutningerne bliver
bedre, mere holdbare og dermed billigere på lang
sigt.
Udfordringen bliver at ﬁnde ud af, hvordan man
inddrager medborgere og brugere på en måde, der
gør at målsætningen om bedre beslutninger opfyldes.

Pep-talk om borgerinddragelse

Teknologirådets arbejdsgruppe af demokrati-kyndige er ikke i tvivl. Nærdemokrati og borgerinddragelse er nødvendig. Ikke så meget ud fra smukke idealer om demokrati og medbestemmelse, men fordi
det giver bedre beslutninger. Fordi vores verden og
samfund efterhånden er blevet så indviklet at politikere og embedsmænd ikke kan klare det på egen
hånd.
Antallet af ’politik-områder’ vokser, det samme gør
mængden af ’rammelovgivning’. Handicappolitik,
kemikaliedirektiv, miljølove, benchmarking og kvalitetskontrol på skoleområdet og i ældreplejen, planer for folkesundhed, ryge- og fedmepolitik. Nye
love- og forordninger regner ned over kommunerne.
Samtidigt er vi som mennesker bundet sammen i
netværk på kryds og tværs. Det er længe siden at
politik primært blev skabt i hierarkiske partier og
blandt arbejdsmarkedets parter. Vi slutter os sammen og kommunikerer på kryds og på tværs.
I gamle dage kunne politikerne sidde i byrådssalen
og styre med forstand, fornuft og overblik. Det er
blevet svært i dag.
Tendensen er tydelig. Den voksende kompleksitet
har skabt en vækst i antallet af lobbyister. Og der
bliver i stigende grad lyttet til dem, fordi de har eksperterne til rådighed. Embedsmændene er ikke i
stand til at generere alle de analyser og gode idéer,
der skal til for at drive et lokalsamfund.

Løsning af komplekse problemer kræver overskud af
kreativitet og menneskelige ressourcer, og stedet
man kan tappe det er blandt borgerne.
Borgerinddragelsen er derfor i stigende grad nødvendig, og åbner for store muligheder. Men nemt er
det ikke. Det kræver høj kompetence. Især i begyndelsen kan det virke tungt.

Dem vi også skal lege med

Arbejdsgruppen er lige så enig i, at ”eksklusionsproblematikken” er den største demokratiske udfordring ved borgerinddragelsen. Det gælder ikke blot
om at inddrage borgere, men at sikre sig at også de
svage eller usynlige grupper kommer med.
Første skridt er at ﬁnde ud af hvem de er – i forbindelse med et konkret projekt:
Er det etniske minoriteter, måske de usynlige
kinesere? Er det invalideorganisationer, hørehæmmede eller svage gamle? Er det utilpassede unge,
fodboldhooligans, narkomaner eller voldsramte
kvinder? Er det sommerhusejerne i kommunen,
som ikke har stemmeret, eller de gamle mænd med
cerutterne nede på bodegaen?
Altså: Hvem har en interesse i en beslutning eller
projekt, og hvem bliver påvirket: Det tekniske ord
for disse mennesker er ”stake-holders”.
Næste skridt er at komme i kontakt med dem.
Altså at ﬁnde de kommunikationskanaler, der gør,
at man kan indlede en dialog med dem. Nemt er det
ikke. Man må være innovativ. Sommetider må man
faktisk sende en medarbejder på gaden for at få indledt en kontakt. Men anstrengelserne betaler sig i
sidste ende, når beslutningerne bliver bedre.
Men summa summarum fra Teknologirådets
arbejdsgruppe: Kommuner og regioner – I kommer
ikke uden om borgerinddragelse – før eller siden.
Udviklingen er irreversibel, sådan er fakta i netværkssamfund. Man kan ikke styre et komplekst
samfund uden at inddrage borgerne. Det er ikke
en valgmulighed, men et ”funktionelt imperativ”
– altså et krav hvis politikken skal fungere, og der
skal skabes helhedsorienterede løsninger.
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Cases

Erhvervspolitik uden om erhvervslivet

I Nyborg var man bange for Storebæltsbroen: Når
færgerne forsvinder bliver vi fattige og byen mister
betydning. Redningen var en dybvandshavn, der
skulle betjene hele Østersøen, mente byråds-ﬂertallet. Men den store plan blev en ﬁasko og kostede
borgerne omkring 80 millioner kroner. Måske fordi
politikerne førte erhvervspolitik uden om erhvervslivet.
I dag elsker alle broen over Storebælt. Men sådan
har det ikke altid været. Og i Nyborg var man i
mange år bange for den. Broen ville koste arbejdspladser og forvandle den så betydningsfulde færgeby til et trinbræt
Færgerne forsvinder, og togene kører lige igennem. Det her kommer til at koste arbejdspladser,
mange arbejdspladser, tænkte nyborgenserne og
deres politikere. Mindst 500 jobs, lød prognosen, og
det er meget i en by med 19.000 indbyggere.
Oven i kom fornemmelsen af at byen blev kørt ud
på et sidespor. Mens byggeriet af broen langsomt
skred frem ude på bæltet, bredte bekymringen sig
inde på land: Hvad skal der ske med vores by, når
broen står færdig og færgerne forsvinder?
Nyborg har alle dage været en stolt by. Gennem
århundreder en af de vigtigste i Danmark, et mødested mellem Øst- og Vestdanmark.
Midt i byen ligger slottet, hvor der i middelalderen
blev holdt Danehof. I mere end 200 år samledes
rigets stormænd i Nyborg for at beslutte, hvordan
landet skulle regeres. Og det var fra Nyborg Slot at
Erik Kliping i 1282 udstedte Danmarks første forfatning. Og som fæstning spillede slottet i mange
århundreder en vigtig militær rolle.
Jo historien kan man godt være stolt af i Nyborg.
Siden var det som færgeby, at byen blev noget særligt. Sejladsen med jernbanefærger begyndte i 1883
og siden da voksede stationen og de store jernbanearealer centralt i byen. Kilometervis af jernbanespor. Her var røde lyntog og lange godstog.
Færgelejet og jernbane-terrænet gav byen energi
og intensitet. Lokomotivernes dybe brummen, den

. .

metalliske hvinende lyd af bremser og den dumpe
buldren af togvogne der blev trukket og skubbet
frem og tilbage var lydspor for en levende by.
Men nu kom broen. Og med den måske også stilheden.
Skulle den stolte købstad Nyborg forvandles til en
tilfældig rasteplads på det europæiske tog- og
motorvejsnetværk?
Sådan føltes det i Nyborg i de år – indtil en plan
dukker op, nemlig en ny havn.
Ikke bare en havn, men en såkaldt dybvandshavn,
der skal være et knudepunkt for den voksende
skibstraﬁk ind i Østersøen. Først og fremmest til de
baltiske lande – Estland, Letland og Litauen, der
netop havde fået deres selvstændighed – og til det
nye Rusland.
Lindholm Havn blev bygget som såkaldt anlægshavn eller arbejdshavn. Den er etableret på halvøen
Lindholm i forbindelse med byggeriet af Storebæltsbroen for at kunne få sejlet store moduler ind. Og
Nyborg kommune får på et tidligt tidspunkt tilbud
om at købe havnen for en favorabel pris på 6 millioner kroner når byggeriet engang er færdigt.
Herfra vokser troen på, at den dystre fremtid efter
broen kan forvandles til noget positivt. I hvert fald
er optimismen stor i byrådet, hvor det socialdemokratiske ﬂertal ﬁnder sammen med blandt andet
Venstre om at satse på den ny mulighed, der vil
kunne fastholde Nyborgs centrale placering på Danmarkskortet:
”Herved vil Nyborg Havn med Lindholm Havn
have landets suverænt bedst beliggende havn – et
faktum, der kan få betydning for hele regionens
erhvervsliv,” som kommunen beskriver det i 1988.
Også organisationerne markerer sig positivt: Nu
er der bro-optimisme. Dansk Arbejdsgiverforening
og LO i Fyns Amt afholder nogle konferencer, der
fører til en pjece med titlen ”En fælles Fynsk fremtid”. Opbakningen er solid og visionerne er store, når
det gælder den nye dybvandshavn:

”Således bør der af hensyn til den udgående traﬁk i
Østersøområdet – videreudvikles en dybvandshavn
i Nyborg, som er den mest hensigtsmæssige placering set ud fra hele regionens synspunkt. Denne
havn vil kunne betjene såvel den fynske region, som
trekantsområdet og den Vestsjællandske region.”
Og i informationsfolderen ”Port Nyborg”, der
reklamerer for den nye havn, kan man læse denne
sammenfatning:
”Med sin placering midt i Danmark ved Storebæltsbroen ligger havnen med de klart korteste
afstande til de tre internationale transportveje,
motorvej, jernbane og skibsrute T til og fra Østersøen.” (Rute T er navnet på den dybe sejlrende ude i
Storebælt.)
Man kan roligt sige, at Lindholm Havn ledsages af
de søde violiner i disse år - i hvert fald fra kommunalpolitikere og erhvervslivets organisationer.
Men ikke alle spiller med. Det lokale erhvervsliv tror
ikke på Lindholms lyksaligheder, og er stærkt kritiske overfor havnens muligheder.
En direktør for en af de lokale virksomheder peger
for eksempel på, at Nyborg ikke kan siges at ligge i
centrum af Danmark, når det gælder kørsels-afstande.
”Trekantsområdet ligger mere centralt. Fra Kolding eller Vejle kan man med en køretid på 2-2,5
time dække hele Danmark, det kan man ikke fra
Nyborg,” siger han i et interview.
De lokale virksomheder går ikke og sukker efter
en ny havn, og de kan ikke se logikken i, at redere og
befragtere pludseligt skulle vælge at bruge Lindholm havn. En stor lokal smedevirksomhed holdt
tværtimod fast ved at sende sit gods til Fredericia og
udskibe det derfra.
Men erhvervslivet bliver ikke spurgt. Og politikerne
i byrådet lytter ikke. De tror på deres havn. Ikke
mindst formanden for havneudvalget, som er medlem af byrådet for Venstre. Han er selv uddannet
kaptajn og beskrives som en karismatisk person.
Han får den store socialdemokratiske gruppe med
på idéen. Så meget at kommunen hen ad vejen investerer 80-100 millioner kroner i havnen, der nu har
en 240 meter lang kaj med 11 meter dybt vand og et
havneområde på 311.000 kvadratmeter.
Men havnetraﬁkken kommer ikke. Skibene der
skulle lægge til kajs i Nyborg kommer ikke. Og dybvandshavnen Lindholm ligner mere og mere en ﬁasko.
Politikerne og formanden for Havneudvalget, mener

dog at de er uden skyld i det, at det går skidt. Havnen er ramt af uforudsigelige begivenheder:
”Vi ﬁk nogle økonomiske lussinger – den russiske
økonomi brød sammen og traﬁkken til Baltikum
stoppede,” forklarer havneudvalgsformanden.
Kritikerne har en anden forklaring. Nemlig at byrådet ikke har gjort deres arbejde godt nok. De har
ikke undersøgt om en havn ville være økonomisk
rentabel. Og de har ikke været i dialog med det skeptiske erhvervsliv.
”Havneudvalgsformanden havde store ambitioner,
men der blev ikke lavet nogle ordentlige markedsundersøgelser,” siger en oppositionspolitiker:
”Logikken var, at man putter varer på hylderne, så
kommer kunderne nok. Men politikerne har ikke
snakket med andre end sig selv. Og det er dér ﬁlmen
knækkede, tror jeg.”
Så mens dybvandshavnen ved Lindholm skulle
have været til gavn og glæde for hele byen og ikke
mindst erhvervslivet – sker der nu det, at den koster
kommunen en forfærdelig masse penge. Og oven i
har den splittet erhvervslivet i to. Med Havneudvalg,
DA, LO og byrådsﬂertallet på den ene side og lokale
virksomheder på den anden.
Sidst i 1990’erne viser der sig en mulighed for at
få noget af det tabte tilbage. En ny lov gør det
muligt at omdanne havnen til et aktieselskab.
Nyborg vælger at gå sammen med Fredericia og at
etablere virksomheden Associated Danish Ports,
ADP A/S (Forenede danske Havne), hvor Nyborg ved
at gå ind med sin havn får 11,5 procent af aktiekapitalen mod Fredericias 88,5 procent.
I mellemtiden har de lokale virksomheder stiftet
foreningen ”Havnens Venner” – som tilbyder at
købe havnen og det store havneareal. Blandt andet
er Kommunekemi – en af Nyborgs store virksomheder – interesseret i muligheder for at udvide. Men
også her går dialogen i stå.
Byrådsﬂertallet afviser det lokale initiativ. De ser
købstilbuddet som et forsøg på at sikre sig billig
jord, og fastholder planen om at lade Nyborg Havn
indgå i ADP.

Teknologirådets
arbejdsgruppe:

”Man får ikke kvalitet i
de politiske beslutninger, hvis ikke man hører
og inddrager de berørte
interesser.”
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Skanderborg-modellen og hvordan en kommunes dybe krise med sygehuslukninger,
rockerdrab, arbejdsløshed og depression blev vendt ved at inddrage borgerne.

CASE 2:

Skanderborg:
Fra hul
til smørhul
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Skanderborg. Mange forbinder bynavnet med en
popsang om Peter, der skal komme hjem. Andre
tænker på sensommer, bøgetræer, musik og ”Danmarks smukkeste festival”.
Men siger man Skanderborg til mennesker med
forstand på kommuner, kommunalpolitik og kommunal udvikling – så vil de få et eftertænksomt blik
i øjet, kigge tilbage på en smuk solnedgang i erindrings-horisonten og sige ”Skanderborgmodellen.”
I nogle år i slutningen af 1990’erne blev Skanderborg studeret på kryds og på tværs af samfundsforskere, der ledte efter forklaringer på, hvordan det
var lykkedes den lille kommune i Østjylland at
vende en dyb krise til noget der mindede om sprudlende succés.
Der blev givet mange forklaringer.
En del af Skanderborg-modellen drejede sig om
den såkaldte ”koncern-ledelse”. Skanderborg afskaffede de gammeldags forvaltninger og gav større
selvbestemmelse og råderum for de enkelte institutioner, hvad enten det nu var plejehjem, skoler eller
børnehaver. Dermed ﬁk både institutionsledelsen
og brugerne – for eksempel forældrebestyrelsen i
vuggestuen – mere at skulle have sagt.
Vejen blev gjort kortere mellem for eksempel børnehaven og kommunens ledelse, for nu at sige det
ultrakort.
Skanderborg-modellen gav senere inspiration til
Bornholm ved den store kommunesammenlægning. Og fra Bornholm er den nu – adskillige erfaringer rigere – vendt tilbage til resten af Danmark og
brugt til at give gode idéer ved de store kommunale
fusioner.

Skæbnefællesskab

Men Skanderborg-modellen indeholdt også en
anden vigtig komponent – nemlig borgerinddragelse.
Da krisen var på sit højeste – besluttede politikerne – at de kun kunne løse den i tæt samarbejde med
borgerne. Man var alle i samme båd. Ligesom når
man er i krig, som en byrådspolitiker sagde. Krisen
skabte et skæbnefællesskab.
Man lad os skue tiden tilbage.
Rockergruppen ”Spidserne” nævnes gerne som et
tidligt symptom på Skanderborgs dårligdom. En
bande voldelige unge, der terroriserede området i
nogle år. Det endte med mord. Så var der sygehuset
der blev lukket – trods mange protester – en katastrofe for det lille samfund. Ikke mindst i betragtning af, at nabobyen ﬁk lov at bevare sit sygehus.
Også byens biograf drejede nøglen om. For de unge
var der ikke megen grin ved Skanderborg. Og så var
der motorvejen, der blev lagt udenom byen, så bilerne susede uden om og truede med at lægge byens
erhvervsliv øde:
”Vi stillede jo det her forslag om at stille nogle

smarte piger op ved afkørslen til Skanderborg for at
se om vi dog ikke kunne lokke nogle mennesker ind
i byen,” fortæller den senere formand for Skanderborg Kulturhus, Peter Mortensen.
Men det var ligesom ikke nogen varig løsning.
Arbejdsløsheden voksede. Kartoffelkuren gnavede.
Hussalget var gået i stå:
”Det var én lang nedskæringsrunde. Stemningen i
byen var præget af depression og frustration,” siger
borgmester Alexander Aagaard, som blev valgt første gang i 1985: ”Vi gik alle sammen rundt og
bekræftede hinanden i at Skanderborg var et hul.
Kort og godt. Det var udgangspunktet.”

Visionsseminarer

Politikerne nåede frem til, at de blev nødt til at inddrage borgerne over en bred bank. Krisen måtte
løses i fællesskab. Så der blev indkaldt til møder,
hvor forskellige grupper i kommunen kunne give
deres bud på, hvordan man skulle komme videre.
Visionsseminarer blev de kaldt.
”Vi var klar over at det gjaldt om at skabe et commitment,” husker borgmester Alexander Aagaard:
”Så vi hejste ﬂaget og spurgte borgerne, hvor synes I
vi skal hen, hvad skal sættes på dagsordenen. Der
blev lanceret en masse temaer og store ambitioner.”
Over ﬂere måneder blev der hver uge indkaldt til
borgermøder om forskellige emner, fortæller daværende kommunaldirektør Annelise Hansen:
” Vi begyndte med et midteropslag i den lokale
ugeavis, hvor vi spurgte borgerne, hvad de syntes vi
skulle drøfte. Altså hvilke emner, vi skulle tage op.
Vi strukturerede de forslag, der kom ind, og så lavede vi tema-aftener over en tre-måneders periode.
Det kunne dreje sig om nye udbygningsområder vejstruktur, skolestruktur, kultur, børnepasning,
ældre. Vi holdt et seminar om ugen. 10-12 stykker i
alt. Og jeg vil tro at ca. 100 borgere deltog hver gang
– og det var ikke de samme.
”Jeg kan huske at Ugebrevet Mandag Morgen
dengang havde en artikel om, at man ikke kunne få
de unge til at interessere sig for nærdemokrati, at de
kun var interesserede i børnepasning– og jeg tænkte, så skulle de komme her over og se.”

Byrådet på bagsmækken

I virkeligheden var det ikke kommunen selv, der
stod for visionsseminarer. Det blev overladt til private. Først og fremmest Erhvervsrådet, der sørgede
for at indkalde de relevante deltagere. En stor del af
visionsseminarerne foregik som gruppearbejde.
Grupperne aﬂeverede deres indstillinger, der senere
blev bearbejdet og systematiseret i forvaltningen,
og derefter sendt videre til byrådet, der så tog stilling til dem.
Alle større forslag blev registreret og behandlet.
Uanset om de skulle blive til noget eller ej. Uanset
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om byrådet ville arbejde med det nu, eller måske
først senere, forklarer Annelise Hansen:
”Det er meget vigtigt at alle, der er kommer med
et input kan se, at deres forslag bliver taget alvorligt.
At der bliver arbejdet med det. Også hvis man vælger at vente lidt.”
Og sådan var det netop med kulturhuset. Forslaget blev lanceret på et tidligt tidspunkt. Byrådet
meldte ud, at det måtte vente lidt, men at det nok
skulle blive til noget.
Idéen kom fra foreningen Østjysk Kulturforsyning, der blev bedt om at styre visionsmøderne om
kultur, fortæller kulturhuset formand, Peter Mortensen:
”De overlod det hele til os. De sagde: ’I skal bare
styre det hele, vi siger ikke et kvæk, vi sidder bare
nede i salen og lytter på.’ Idéen med borgermøde var
god. Men de overlod det til os. Vi styrede det – de
havde ikke ﬁngre i det, og det opfattede vi som utroligt positivt. På den måde kom der grøde i det, og vi
ﬁk involveret mange af kommunens ildsjæle.”
”Der opstod en samklang mellem politikere og
græsrødder. Men man kan også sige, at hvis det
også ville give dem en mulighed for at slippe ud af
det, hvis projektet ikke holdt vand,” siger Peter Mortensen.
Sådan så byrådet nu ikke på det, siger borgmester
Alexander Aagaard:
”Jeg ved godt, at der var en vis forsigtighed og
skepsis i begyndelsen. Jeg kan huske nogen sige –
bare vent, der ender med at borgerne bliver snydt i
sidste ende. Men for os var det et samvittighedsspørgsmål.”
Og ifølge Peter Mortensen levede borgmesteren faktisk op til sine ord, da det var ved at gå galt. Det viste
sig nemlig, at kulturhuset ville blive langt dyrere
end beregnet. Og samtidig begyndte protesterne at
dukke op. Blandt andet fra landsbymiljøerne, der
argumenterede med, at det store kulturhus ville
ødelægge det lokale kulturliv. Og så var det alt for
dyrt:
”Der må jeg sige at borgmesteren stod fast. Han
var gået til valg på, at han ville imødekomme ønsket
om et kulturhus, det havde han fået sit ﬂertal på, og
så ville han også gennemføre det,” siger Peter Mortensen og fortsætter:
”Men det skete på en meget fair måde – hele
tiden i samarbejde med kommunen og de frivillige.
På et tidspunkt bad borgmesteren os om at skaffe
en halv til en hel million – for at vise at vise at der
var en offervilje til projektet. Og det gjorde vi så. På
under et år ﬁk vi skrabet 800-900.000 kroner sammen. Blandt andet ved at sælge mursten fra et gammelt kulturhus, som sponsorerne så kunne få muret
ind i det nye kulturhus med deres eget navn på.”
I dag er krisen glemt i Skanderborg. Borgmesteren
Aagaard sad 20 år i træk og valgte frivilligt at trække sig i forbindelse med kommunalreformen, hvor
Skanderborg lægges sammen med tre mindre nabo-

kommuner. Endnu engang er visionsseminarerne
hevet op af værktøjskassen for at ﬁnde ud af, hvor
Ny Skanderborg kommune skal bevæge sig hen.

Vitaminer til demokratiet

Med dette slogan lancerede borgmester Alexander
Aagaard fra Skanderborg sin politik, da han første
gang blev valgt til borgmester i 1985:
”Det drejer sig om alt andet end top-down styring.
Det drejer sig først og fremmest om man tager hinanden alvorligt. Et eksempel er, da vores erhvervsråd skulle ﬁnansieres, og bad kommunen om hjælp.
Vi sagde, ok, vi vil godt lave en deal. For hver medlemskrone I leverer – leverer vi to. Og pludseligt
havde de 400.000 kr. + 800.000 kr. til at arbejde for.
Det har været det samme for hele handlingsplanen.
Spørgsmålet er, hvordan en lille købstad som Skanderborg skal klare sig.
I stedet for at straks at involvere et dyrt konsulentﬁrma, involverer man først et bredt spektrum af
borgere, for at høre deres bud. Og bagefter kan man
så vælge at bruge et konsulentﬁrma”.

Reelle pejlemærker

En ting er vigtig: Man skal være ærlig når man henvender sig til borgerne. Man skal kun gøre det, hvis
man reelt vil bruge borgernes ønsker som pejlemærke. Hvis man ikke gør det vil borgerne lynhurtigt gennemskue det. Når man så får opsat sin
handleplan, så skal man arbejde hårdt på at få den
realiseret. Man skal handle på det. Det er ret banalt.
Men hvis man ikke er meget bevidst om det, kan
man lynhurtigt tabe fokus. Det er også derfor vi holder en total åbenhed. Vi aftaler en procedure, og
giver samtidig borgerne mulighed for at holde sig
informeret om hvad der sker, skridt for skridt. Man
skal være forberedt på at blive kigget i kortene.

Nye visioner i hver periode

Forhenværende kommunaldirektør, Annelise Hansen:
”Vi gentog proceduren med de store visionsdebatter
mange gange. Hver gang der havde været kommunalvalg brugte vi de første tre måneder til at gennemføre en ny runde for at få lagt os fast på prioriteterne.
I slutningen af hver byrådsperiode gennemførte
vi så en borgerundersøgelse, så vi kunne se hvordan
borgerne opfattede resultaterne. Det er meget vigtigt at alle forslag opfanges, og at man kan se hvad
der sker med de ting man har foreslået – også hvis
de ikke bliver til noget. Man skal kun inddrage borgerne, hvis man mener noget med det.
Vi evaluerede med spørgeskemaer. Men vi bad også
om mere generelle tilbagemeldinger, og det fortrød
vi næsten. Vi ﬁk så mange uddybende breve tilbage
at vi næsten druknede – det var et kæmpe arbejde
at svare dem alle sammen”.

Teknologirådets
arbejdsgruppe:

”Man kan vende en hel

kommunes udvikling
ved hjælp af borgerinddragelse. I Skanderborg
sker det ved en meget
systematisk og seriøs
proces, der ikke mindst
er kendetegnet ved, at
man inddrager borgerne
på et tidligt tidspunkt,
og ved at man undervejs hele tiden melder
tilbage til borgerne.
Her er en borgmester,
der er villig til at tage
sine egne visioner alvorligt. Det smukke ved
historien er, at den kombinerer et kompetent
politisk niveau, der giver
plads til borgeren.”
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Historien om hvordan Venskabsforeningen for Ældre Danskere og Indvandrere i Århus
lærte at klare sig selv.

CASE 3:

Når bussen
stopper

12

Pludselig stopper bussen, og chaufføren står af! Så
er der to muligheder. Enten står alle passagererne af
og begynder at gå hver til sit. Eller man ﬁnder en ny
chauffør.
Sådan var situationen da Venskabsforeningen for
Ældre Danskere og Indvandrere i Århus for nogle år
siden ﬁk at vide, at de ville miste deres to ansatte.
Det så ud som om busturen var slut.
Den havde ellers været god. Foreningen havde
160 medlemmer – heraf en fjerdedel etniske danskere – mens resten kom fra alle mulige lande i verden
– Afghanistan, Syrien, Polen, Irak, Kina, Japan, Vietnam, Sri Lanka. Mere end 20 nationaliteter, der samledes om dansk undervisning, engelsk, chi gonggymnastik, sang, fællesspisning, sy-værksted,
avislæsning, samtalegrupper på dansk og halvårlige
udﬂugter til Jelling, Legoland eller Løveparken i Givskud for nu at nævne noget af det.
De ﬂeste er i slutningen af 60’erne. Men nogle er
ældre. En vietnameser på 86 år er den ældste i
danskundervisningen. I hen ved fem år har de kunnet mødes under gode og rare former i kommunale
lokaler i det indre Århus.
Men nu så det ud til at være slut. De to fastansatte, der havde stået for regnskaber og som havde
holdt styr på de mange kursusaktiviteter, kunne
ikke få lov at fortsætte. Det kostede næsten foreningen livet, fortæller dens formand, Ahmed Charif, der
stammer fra Marokko:
”Kommunen sagde, at der ikke var penge til løn,
og at vi skulle være en almindelig forening. Men vi
havde ikke kræfterne til at klare organisationen og
koordineringen af alle de mange opgaver. Vi var tæt
på at lukke.”
Oprindeligt blev foreningen sat i værk af en gruppe
ældre indvandrere og lærere på sprogcenteret i
Århus. Indvandrerne ville gerne have kontakt med
ældre danskere, og de startede derfor det såkaldte
Ældreværkstedet. Det viste sig, at mange ældre danskere også gerne ville have kontakt med indvandrere – og efter et års tid besluttede man at oprette Foreningen af Ældre Danskere og Indvandrere.

Det var i slutningen af 1990’erne, og kommunen
sprang til. På det tidspunkt var der en voksende
erkendelse af, at ældre indvandrere kunne blive et
socialt problem. Mange mangler det netværk, som
folk, der er født i Danmark, kan trække på, når de
kommer op i årene. Der mangler gode tilbud til de
ældre indvandrere, og det nye initiativ virkede som
et godt forsøg. Kommunen sprang til og fandt egnede lokaler frem. Og der blev i første omgang bevilliget penge i to år for at få gang i initiativet! En bevilling der senere blev forlænget nogle gange. Men til
sidst gik den ikke mere. Kassen ville blive smækket
i, meddelte kommunen. Fra starten havde der været
tale om igangsætter-støtte. Der var ikke tale om at
grundlægge en ny kommunal institution, men
netop om en forening - en frivillig forening – og det
var hele pointen.
De ældre danskere og indvandrere skulle selv. Men
for at få det i gang, havde de fået penge til at starte
for. Penge til chaufførerne, med andre ord, og de
penge var nu sluppet op. Bussen var på vej til at gå i
stå. Frustrationen var stor. Skulle alt det gode nu gå
til spilde.
Kommunen valgte at prøve en anden løsning, fortæller Ahmed Charif. Foreningen ﬁk tilbudt en konsulent og et kursus i hvordan man driver en forening og får den til at fungere. Et stykke inde i
kurset dukkede billedet af bussen op:
”Vi sagde til hinanden: En bus kan ikke køre uden
chauffør – og chaufføren på vores bus, det er den
daglige ledelse. Vi blev klare over, at vi selv måtte
tage ansvaret – og at selv om vi havde en bestyrelse
til at træffe beslutningerne, så kommer man ikke
uden om en daglig ledelse. Det blev så Bente og
mig,” siger han med henvisning til foreningens
næstformand Bente Marie Knudsen.
En gruppe på 11-12 personer – først og fremmest
bestyrelsen – blev udpeget til at deltage i kurset. Et
af konsulentens første skridt var at udarbejde en
såkaldt SWOT-analyse sammen med gruppen - altså
af styrker, svagheder, muligheder og trusler i det
forløb de skulle ud i. Et andet var at kigge ud i
omverdenen for at lede efter mulige alliancepartnere. Et tredje var at gennemgå vedtægterne, og det
viste sig, at der faktisk stod en hel del, som var med
til motivere arbejdet.
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”De var alle sammen stolte over deres forening, men
de var også i dyb tvivl: Kan vi overhovedet styre foreningen selv uden ansatte til at organisere os? Kan
vi dansk nok?” fortæller konsulenten Jakob Erle.
Medlemmerne var også præget af mismod og
skuffelse:
”En typisk reaktion var: Nu gik det lige så godt,
men nu kommer kommunen og tager det hele fra
os! Man får et hak, når der bliver sagt nej. De ﬂeste
følte sig svage, og dårligt integrerede i det danske
samfund. ’Vi kan ikke klare os selv’. Sådan var
udgangspunktet. De mente, at kommunen svigtede
dem, og at de ikke kunne gøre noget ved det,” fortæller Jakob Erle.
Et første skridt var at forklare, at kommunen ikke
svigtede. At aftalen havde været klar fra starten. Og
at kommunen jo stillede gratis lokaler til rådighed,
og nu også en konsulent.
Efterhånden begyndte deltagernes kompetencer
at dukke frem. Nogle var dygtige til det ene, andre
til det andet. En kunne noget med regnskaber, en
anden ville gerne stå for kontakten med kommunen. Folk kunne en masse. Men mange af dem skulle først lære, hvad en forening er, og hvordan man
driver den:
”For eksempel lærte konsulenten os, hvordan man
løser konﬂikter på en god måde uden at komme i
konfrontation,” fortæller Ahmed Charif:
”Vi lærte også – hvordan man indkalder til møde,
hvordan man styrer det, hvordan man skriver dagsorden og tager referat, hvordan man holder afstemninger og generalforsamlinger og hvordan man
udarbejder vedtægter – jeg havde prøvet det før
– men der var mange, der ikke vidste hvordan man
gjorde.”

I dag mødes bestyrelsen for at planlægge og fordele
arbejdsopgaver, undervisning, kontorvagter, fællesmøder og små og store udﬂugter. De praktiske
arbejdsopgaver fordeles på fællesmødet – det kan
være køkkenvagten, opsyn med systuen, ordne aviser, rengøring eller pedelarbejde. Der er også sprogundervisning og samtalegrupper på dansk, hvor de
ældre danskere står for afviklingen.
Formand og næstformand er nu blevet chauffører
på bussen – men de modtager udførlige køreinstrukser fra foreningens bestyrelse og fællesmøder.
Eneste ansatte er foreningens næstformand Bente
Knudsen, der er førtidspensionist og som fortsat er
ansat i et 20 timers skånejob. Hun koordinerer de
danske frivilliges arbejde med dansk-klasser og
samtalegrupper.
Størstedelen af det hidtidige lønnede arbejde er
blevet overtaget af bestyrelsen og frivillige, fortæller hun: ”Før havde vi en kasserer, det var primært
en af de fastansatte, der tog sig af regnskabet. Men
nu er det en frivillig kasserer selv, der gør det.”
”Før var der to ansatte plus mig – nu er der kun
mig - og foreningen kan stadigt køre. Så kommunen
kan klappe i hænderne,” siger Bente Marie Knudsen.
Foreningen af Ældre Danskere og Indvandrere har
vundet ﬂere priser for god integration.

Teknologirådets
arbejdsgruppe:

”Indvandrerne har store
ressourcer. Hvis man
arbejder på det, kan
man aktivere dem og
dermed gøre livet bedre
både for borgere og
kommunen.
Når man bruger satspuljer til at få gang i særlige initiativer, skal man
på et tidligt tidspunkt
overveje om man skal
afsætte ressourcer, så
de med tiden kan overgå til almindelig drift.
De der modtager pengene vil sjældent selv gøre
sig den overvejelse. De
tænker ikke på, at det er
midlertidige penge – og
får ofte et chok, når pengene hører op.
På godt og ondt peger
historien også på, at
regeringens satspuljer
risikerer at ødelægge
kommunens egne prioriteringer. Man hopper
på puljemidler, hvor
kommunen skal medﬁnansiere 50 procent.
Men dermed bruger
man penge, som måske 13
var tiltænkt andre formål. Alle skal tænke sig
godt om, når man har
med midlertidige bevillinger at gøre.”
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Medborgerskab og moneter

CASE 4:

Kan borgerne
selv prioritere
pengene?

Borgerne kræver. Næsten alt koster penge. Og politikerne sidder med den sure pligt at sige nej til en
masse. Men borgerne kan godt prioritere. I Kgs. Enghave i København brugte 300 mennesker et halvt år
på at fordele 200 millioner kroner.
Medborgerdemokratiet stopper ved kommunekassen. Man kan komme med sine ønsker – men i sidste ende ﬁndes der økonomiske rammer, som skal
overholdes, og her sidder de folkevalgte med det
tunge ansvar for at sige ja og nej og få budgettet til
at hænge sammen.
Fordeling af penge kan ikke overlades til borgerne
– det ville ende som den totale gavebod og tag-selv
bord:
Forældre vil have penge til deres børn. De ældre vil
have mere rengøring og ﬂere penge til plejen.
Enhver nedskæring på et bibliotek er noget nær en
kulturel katastrofe. Skolelukninger ødelægger lokalsamfundet. Og vejbumpene på vores vej er de vigtigste i verden.
Kort sagt: Hvis der skal tages upopulære beslutninger er der brug for politikerne til at prioritere.
Sådan lyder den gængse logik
Men der ﬁndes ﬂere eksempler på, at borgerinddragelse også er mulig, når der gælder hård økonomisk prioritering – med mange interesse-konﬂikter.
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I København lykkedes det cirka 300 borgere at prioritere fordelingen af lidt over 200 millioner kroner i
et såkaldt Kvartersløfts-projekt i Kgs. Enghave. Og
det på trods af at der fra starten var tunge problemer.
De ﬂeste penge skulle fordeles på boligområdet.
Stærke boligforeninger var i konﬂikt med hinanden.
Både de almene boligselskaber og andelsboligforeningerne. Alle ville gerne have ﬁngre i de rare
penge. Og fra gammel tid var der ikke ligefrem tale
om hjertelige følelser mellem bydelens kvarterer,
fortæller daværende bydelschef – svarende til en
kommunaldirektør – Jakob Reddersen:
”Vi var spændte, for bydelen havde altid været
delt. På den ene side var der Musikbyen – med komponist-vejene, Händelsvej og alle dem – omkring
Mozarts Plads. Og så var der Frederiksholm med de
klassiske AKB-ejendomme – som levede i deres egen
lille verden. Og på den anden side var der en masse
kommunale ejendomme, der netop var blevet solgt
– mange af dem til andelsboliger. Historisk set var
der modsætninger. Og nu skulle repræsentanterne
pludseligt sidde sammen og fordele pengene.”

Konﬂikter kom der undervejs. Selvfølgelig gjorde
der det. Men overraskelsen kom, da der til slut blev
foretaget en hård og markant prioritering.
Boligforeningerne besluttede i fællesskab at give
pengene til de dårligst stillede:
”Der blev givet en masse penge til Bavnehøj. Jeg
tror, der var 120 millioner kroner til byfornyelse – og
de blev enige om at give 100 millioner kroner til
nogle boliger, som var virkeligt ringe, blandt andet
til at etablere badeværelser. Man valgte at se bort
fra egne behov, for at støtte den mest påtrængende
boligopretning. Jeg synes, de ﬁk gjort det på en virkelig ﬂot måde.”
”Normalt ville man sige, at borgerne ikke kan prioritere knappe ressourcer – at de bare ville sende
den varme kartoffel videre – men det gjorde de
ikke,” siger Jakob Reddersen.
I Århus har man lignende erfaringer – i mindre
målestok. Nemlig når der hvert år skal bruges
omkring ﬁre millioner kroner på at etablere nye
stier. Pengene er begrænsede, derfor skal der prioriteres, og borgerne er med til det.
I forbindelse med stiplanlægningen holder kommunen en gang om året møder med de traﬁkansvarlige fra Århus’ 30 såkaldte Fællesråd, der repræsenterer de forskellige bydele.
Der er fem-seks fællesråd med til hvert møde – alle
fra samme del af byen – for eksempel den sydlige
del:
”Vi sidder 10 mennesker omkring bordet, og vi har
så en snak om planerne,” siger afdelingsingeniør
Michael Kirkfeldt fra ’Traﬁk og Veje’:
”Vi fortæller om hvilke planer vi har – og så spørger vi dem, om der er nogle af de projekter, som vi
skal have ekstra spot på, eller hvor vi skal slukke
lyset. De fortæller, hvilke stier, de prioriterer højt. På
et møde nævnte de for eksempel en ny højskole,
hvor der ikke er nogen bus, og hvor eleverne må gå
på landevejen. Det bliver så registreret som en høj
prioritet i kommunens stiplaner. Men dengang
kunne vi så fortælle dem om et nyt gymnasium i
den del af byen, hvor der var traﬁkale problemer,
som ramte langt ﬂere mennesker, og som derfor
kom i første række.”
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Møderne med fællesrådene holdes i forbindelse
med den vejplan, der hvert år skal indsendes til
byrådet:
”Møderne er med til at skabe en dynamisk vejplan, hvor de enkelte fællesråd er med til at bestemme, hvordan pengene skal bruges, og hvor de kan se,
hvor i prioriteringen deres ønsker ligger. Hvis alle
omkring bordet kan blive nogenlunde enige – så
fjerner vi også alle de meningsløse diskussioner om,
hvorfor de andre får en sti, når vi ikke får,” siger
Michael Kirkfeldt.
Fællesrådene spiller også en anden rolle i traﬁkplanlægningen. For eksempel hvis kommunen får
en henvendelse fra en gruppe borgere, der ønsker at
lukke en villavej for traﬁk:
”Vi beder dem gerne tage en snak med fællesrådene først og høre om de er enige. Fællesrådet har
bedre lokalkendskab og kan vurdere, hvordan vejlukningen kommer til at påvirke hele lokalområdet.
For det kan jo være bilerne søger over på en anden
vej, hvor de giver andre problemer. Vi kan så hjælpe
dem med traﬁktællinger. Men de er med til at prioritere.”
”Vi endte med at være rimeligt stolte af vores borgere”
Finn Christensen, tidligere formand for Kvartersløft i Kgs. Enghave – et af landets fattigste bydele
– samt næstformand for det såkaldte bydelsråd –
fortæller, hvordan det lykkedes borgerne at fordele
200 mio. kroner.
”Vi begyndte med fem store møder om overordnede
emner – traﬁk, bolig og så videre. Vi sagde til dem: I
første omgang skal I ikke tænke på, hvad det koster,
I skal bare komme med idéerne. Jeg vil tro, at der
kom 300 mennesker eller ﬂere. Og det var ikke bare
Tordenskjolds Soldater, der var mange nye aktører.
Der blev nedsat 40 mindre arbejdsgrupper, hvor folk
skulle arbejde videre med alle deres idéer. Og der
kom tonsvis af idéer, om hvad som helst.

Nogle af grupperne smeltede sammen, så der efterhånden var nogle og tyve grupper tilbage. De udarbejdede i fællesskab et kæmpemæssigt idé-katalog
med masser af skidegode idéer.
Så kom vi til pengene. Vi havde vel 120 millioner
til byfornyelse – altså til boliger – og omkring 70
millioner til andet. Det kan lyde af meget. Men når
det gælder sådan noget med at renovere boliger –
for eksempel at få etableret badeværelser i gamle
ejendomme – så er det altså ikke så mange penge.
Men så sagde vi til dem – hør her! Nu er vi i den
fase, hvor politikerne normalt går ind og prioriterer
for jer. Men nu får I chancen for selv at gøre det. De
kunne altså få lov til at prioritere deres egen lille
Hassan, hvis det var det de ville.
Vi gjorde det på den måde, at de enkelte grupper
først skulle prioritere deres egne idéer. De skulle
beslutte, hvilke idéer de ville satse mest på. Hvad
der var mest nødvendigt. Derefter mødtes repræsentanter for grupperne, og sammen skulle de så
prioritere de vigtigste idéer. Hele processen tog
omkring et halvt års tid. Sommetider skulle de jo
hjem og spørge i deres baglande – altså i oprindelige
grupper – om kompromisset var i orden. Som jeg
husker det, var der kun et sted vi måtte gribe ind og
sige, den går ikke.”
”Hvad var det?
”Det kan jeg ikke engang huske – det var ikke vigtigt - pointen var, at alle de penge, der var i spil, blev
prioriteret af borgerne.”
”Der er klart, at hvis det var gået hylende, ravende
galt i processen, så var vi naturligvis gået ind. Vi
valgte at sætte processen i gang. Og så sad vi ellers
bagerst uden at sige noget. Vi havde ansat nogle
folk til at køre det – sådan nogle professionelle indpiskere. Og vi lod dem køre det. Selv om det var
meget fristende at blande sig. Vi politikere havde jo
mange meninger. Men vi valgte at holde os udenfor.
Vi var utroligt spændte på, om det ville lykkes. Og
jeg kan godt sige, at vi endte med at være rimeligt
stolte af vores borgere.”

Teknologirådets
arbejdsgruppe:

”Historien gør op med
den forestilling, at borgergrupper altid følger
deres egne individuelle
interesser. Når de gennem dialog får viden og
indsigt kan de godt
ﬁnde ud af at prioritere
noget der ikke snævert
er til fordel for dem selv.
Det er ikke givet at politikerne er de bedste til
at vurdere, hvad der er
det bedste. Når politikerne overgiver beslutninger til borgergrupper,
skal de gøre det med
åbne øjne. Man skal ikke
puste dem i nakken,
men give dem ret frit
spil. Men beslutningerne skal naturligvis godkendes af politikerne i
sidste ende. De kan jo
være så sindssyge, at
byrådet må stoppe
dem.”
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magtens smilende ansigt
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Politikere og borgere får nye roller i spillet om medborgerinddragelse og demokrati

.
Det lokale demokrati har fået nye former, og overalt
i landet eksperimenteres der med borgerinddragelse i det store og i det små. Man kunne også kalde
det for netværks- eller deltagerdemokrati.
Grundidéen er at beslutningerne bliver bedre, når
de engagerede borgere har været med inde over. Og
tilfredsheden vokser, når folk kan se, at de har haft
noget at skulle have sagt.
Men for politikerne giver det et problem, nemlig
hvilken rolle de selv skal indtage – for at sikre at de
har en form for hånd i hanke med, hvad der sker.

med alle dets fordele for lokalsamfundet – til større
politisk ulighed. Omvendt forholder det sig med det
gammeldags repræsentative demokrati – én mand,
én stemme – der – i al fald i teorien - skaber stor
politisk lighed.
Spørgsmål som disse vil blive mere og mere aktuelle
for både politikere og borgere i forhold til de roller,
de skal spille. Hvordan ﬁnder man balancen?

Ordet ”kulturstyring” er opfundet af samfundsforskeren Henrik Bang2 som et samlende begreb for
det komplicerede spil, der ﬁnder sted, når politikerne inddrager borgerne for at trække på deres viden,
arbejdskraft og engagement.
At der er store muligheder i denne form for borgerinddragelse er allerede vist mange steder, og
mange politikere ser det ligefrem som en nødvendighed, for at hamle op med alle de udfordringer,
der skal tages stilling til i et mere og mere kompliceret samfund. Derfor gælder det for politikerne om at
opﬁnde nye måder, der hjælper til at inddrage borgerne. Potentialet er meget stort.

Kend dig selv – eller kend din lokalpolitiker:
Idépolitikeren, Forhandlingspolitikeren, Projektpolitikeren, Nærværspolitikeren.

Men kulturstyringen har også en anden side, som
man, også med Henrik Bangs ord, kunne kalde for
”magtens nye smilende ansigt”. Kulturstyring kan
nemlig også ses som politikernes måde at få borgerne til at arbejde for deres egne dagsordener. Og hvis
de er rigtigt dygtige, kan de også få borgere til at
udføre opgaver, som andre ellers skulle have penge
for.
Betænkeligt kan det dog være, at det kun er de
dygtige og engagerede borgere som sætter sig igennem. Alle de, der ikke orker eller ikke har evner bliver sat uden for indﬂydelse.
Man risikerer at få et A-hold af meget engagerede
borgere, et B-hold af borgere der følger med og
engang imellem involverer sig og et stort C-hold af
borgere der er kørt ud på sidelinjen.
Fra denne synsvinkel fører medborgerinddragelse -

FIRE SLAGS LOKALPOLITIKERE

Tiderne skifter, og vi med dem, sagde de gamle
romere – og sådan er det også med lokalpolitikerne.
Ifølge samfundsforskerne har nærdemokratiet og
det moderne netværkssamfund skabt nye politikertyper. Politikere der forholder sig til demokratiet,
borgerne og vælgerne på nye måder – og for hvem
den gamle partipolitik betyder mindre og mindre.
Borgmester, byråd og rådhus er det vi oftest tænker,
når man siger kommunalpolitik. Måske også partier
og vælgerforeninger. Men nu om dage foregår politikken mange andre steder og på mange andre
måder. Borgerne ﬁnder hele tiden på nye måder at
komme i kontakt med deres politikere på og gøre
deres indﬂydelse gældende.
For politikerne er et vigtigt spørgsmål, hvor tæt de
skal være på borgerne og på vælgerne.
Hallo! Vil de ﬂeste nok tænke - Politikerne kan da
ikke komme for tæt på vælgerne - jo tættere, jo
bedre.
Så enkelt er det ikke. For jo tættere politikerne
kommer på borgerne og deres særinteresser – jo
større chance er der for, at de som beslutningstager
bliver fedtet ind i alle mulige små sager. Og den går
ikke. Nok skal politikere lytte til vælgerne og deres
ønsker. Men en af deres opgaver er også at prioritere, og der kræver nu engang en vis afstand. Armslængde-princippet, som det hedder i andre sammenhænge.

Politik bør derfor i hovedsagen styres af ideologi og
principper og udspille sig i byrådssalen blandt de
mennesker, der er blevet valgt af vælgerne – mener
nogle politikere. Andre søger nye former for borgerkontakt og prøver at ﬁnde andre måder at leve op til
den demokratiske nærhed.
På den måde kan man dele de danske kommunalpolitikere op i ﬁre grundlæggende hovedtyper. De
rene typer er sjældne. De ﬂeste politikere er blandingsprodukter. Men som regel er de forankret i en
af hovedtyperne.

Idépolitikeren

Idépolitikeren – eller mere præcist ”den repræsentative idé-politiker” er typisk en erfaren politiker, som
er dreven i det politiske spil i byrådet. Ofte vokset op
i en familie med tradition for at engagere sig i politik. Idépolitikeren er fokuseret på byrådet, hvor de
politiske grundholdninger skal være rettesnor for
arbejdet.
Den repræsentative idépolitiker lægger vægt på
at byrådets ﬂertal repræsenterer et ﬂertal i befolkningen, og at man derfor skal være varsom med at
lytte for meget til borgerprotester:
”Der kom 2000 underskrifter mod de etageejendomme. Men vi rettede os ikke efter dem. For hvad
med det tavse ﬂertal?”
Politikeren lægger vægt på at kunne tage den
politiske temperatur i organisationer, først og fremmest partiforeningen, men også i f.eks. fagforeninger, landboforeninger eller handelsstandsforening.
Men den individuelle borgerkontakt skal ikke overdrives – som politiker skal man nemlig passe på
ikke at love for meget.

Forhandlingspolitikeren
Flertal er godt, men enighed er bedre.

Forhandlingspolitikeren er typisk aktiv i foreninger
og organisationer, og har i en årrække varetaget
diverse tillidsposter. Også forhandlingspolitikeren
har fokus mod byrådet:
”Hvis man virkelig vil have indﬂydelse skal man i
byrådet”. Men tilgangen er en anden end hos idépolitikeren. Konﬂiktlinjer og partidisciplin spiller ikke
så stor en rolle. I stedet gælder det om at kunne forhandle og skabe enighed, mener forhandlingspolitikeren, der fremhæver, at langt de ﬂeste kommunalpolitiske beslutninger vedtages af et bredt ﬂertal i
byrådet.
Med sin tilknytning til foreningslivet ved forhandlingspolitikeren, at der også foregår politik i
disse organisationer, og at de kan være vigtige medeller modspillere – og da helst medspillere.
Flertal er godt, konsensus er bedre. Forhandlingspolitikeren lægger vægt på at skabe en bred enighed i
kommunen – i alt fald i den politiske elite – om hvilken vej, man skal gå.
Forhandlingspolitikerens borgerkontakt går gennem de foreninger, klubber eller organisationer,
som han/hun er medlem af – eller sidder som

byrådsrepræsentant i. Det er også her at han/hun
samler de nødvendige informationer om, hvad der
rør sig. Forhandlingspolitikeren har også personlig
kontakt med en del borgere, ved tilfældigt at møde
dem i butikken eller ved borgermøder af forskellig
slags, eller ved at borgerne ringer eller sender en email. Kontakten opfattes som vigtig af både forhandlingspolitiker og borgere, noget der kan give
borgeren konkret indﬂydelse.

Projektpolitikeren

Projektpolitikeren sætter en ære i en tæt borgerkontakt. Mens de to forrige politikertyper er bange for
at blive spændt for enkelte borgeres eller borgergruppers vogn, så sætter projektpolitikeren en ære i
tætte kontakter. At være borgernes ”ombudsmand”
opleves som selve meningen med at være lokalpolitiker. Det begrundes med, at politik i dag er individualiseret. Kun enkeltsager kan få almindelige mennesker til at interessere sig for politik:
”Folk de interesserer sig for deres egen hønsegård
og så ikke en dyt mere. Det er det vi oplever. Hvis
det er noget med deres egne børn, så kæmper de
lige til de ligger ned – andre ting, det rager dem en
høstblomst”.
En anden begrundelse er, at ﬂertallet i byrådet
misbruger deres ﬂertal, og derved kan undertrykke
mindretallet. Projektpolitikeren gør oprør mod
denne ”magtfuldkommenhed” – som også kan
komme fra forvaltningen – ved at gå ind i enkeltsager.
Projektpolitikeren vil typisk være særlig aktiv for
enkeltsager i sit eget lokalområde – en landsby eller
en bydel – mens partitilhørsforholdet træder i baggrunden. Projektpolitikeren sætter en ære i et tæt
og personligt forhold til sit bagland, og er gerne
åben for aktivistisk politik, som happenings,
demonstrationer og underskriftsindsamlinger.

Nærværspolitikeren

Nærværspolitikeren lægger, ligesom projektpolitikeren, vægt på at være tæt på borgernes hverdagsproblemer. Forskellen er at nærværspolitikeren
tager afstand fra at være borgernes ”ombudsmand”
og fra enkeltsager: Han/hun ved, at man som politiker er nødt til at prioritere og træde i karakter, fordi
man er valgt.
”En af hurdlerne i lokalpolitik er, at nogle byrådsmedlemmer, sælger deres sjæl. For eksempel hvis de
sidder i en borgerforeningsbestyrelse og kommer til
at sidde og love naboerne eller børnenes skolekammeraters forældre noget. De bliver låst, og det kan
gøre det umuligt at lave ordentlig politik og ordentlige forhandlinger”.
Lydhørhed drejer sig i stedet om at lytte til de
mange stemmer i lokalpolitikken, og at være åben
overfor den mulighed, at andre kunne have et bedre
og mere fornuftigt argument end én selv. Det drejer
sig om at være ﬂeksibel, at få sagen belyst fra så
mange sider som muligt, men samtidig bevare sin
integritet:
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”Flere folkeafstemninger om lokale emner”

Folketingsmedlem, Poul
Nødgaard (DF):
”Nærdemokrati er en
sammensat størrelse.
Det er ikke kun det, der
foregår i en kommunalbestyrelse, men også
den enkelte borgers
engagement i skolebestyrelsen, på forældremødet, i daginstitutionsarbejde og i
ældrerådet.
Nærdemokrati er
naturligvis også, når
befolkningen via lokale
folkeafstemninger får
lejlighed til at være
direkte medbestemmende i forhold til kommunale spørgsmål, som
vi for eksempel så det i
forbindelse med kommunalreformen og fastlæggelsen af de nye
kommunegrænser.
Netop folkeafstemninger er et af de steder,
man fremover kunne
sætte ind for at styrke
nærdemokratier. Dansk
Folkeparti går ind for, at
man oftere end i dag
bruger lokale folkeafstemninger til at afgøre
prekære spørgsmål i
lokalsamfundet.
En ændring af den
kommunale valglov
kunne også styrke nærdemokratiet. Hvis pladserne i kommunalbestyrelsen blev fordelt på
samme måde som pladserne i Folketinget, ville
det styrke de små partier, og de vælgere, der
støtter dem.”
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magtens smilende ansigt
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”For mig er nærdemokratiet
repræsentativt”

18

Kirsten Jensen (S) er
kommende borgmester
i Ny Hillerød Kommune:
”Når jeg siger nærdemokrati, så tænker jeg
på det, der sikrer at vi
kan give vores mening
til kende og være med
til at bestemme over
anliggender, der har
med vores hverdag at
gøre. Det er repræsentativt
– nogle er valgt til at
tage ansvaret for beslutningerne.
Men moderne mennesker forventer at blive
hørt og inddraget. Borgerindﬂydelse udvider
den indﬂydelse vi har
udover valgdagen - og
den gør de politiske
beslutningerne bedre,
fordi borgerne med
hvert deres udgangspunkt er med til at belyse sagerne bedre. Kommunikationen er uhyre
vigtig – fordi den skal
give de involverede
mulighed for at komme
hinanden i møde, så der
kan blive skabt holdbare
løsninger.
Det er ikke det samme
som, at den gode
borgerinddragelse nødvendigvis gør beslutningerne mindre kontroversielle – for selv i et lille
lokalområde, kan der
være store modsætninger.
I Hillerød havde vi et
ﬁnt eksempel på borgerinddragelse ved Ullerødbyen, en ny bydel hvor vi
åbnede et såkaldt borgerværksted allerede før
det første spadestik var
taget.”

”Jeg vil gerne arbejde for, at vi bevarer de lokale skoler og for at de ældre ude på landet har ordentlige
forhold og vilkår. Men at gå ned i det speciﬁkke og
sige, at man aldrig nogensinde vil være med til at
pille ved en skole eller et ældrecenter på landet, det
er politisk dumt, fordi man låses fast. Nogen kunne
jo komme og servere en løsning, som man faktisk
synes var en god idé”.
Det gælder om at lytte for at blive klogere, for at
kunne føre en bedre politik, uanset om den gode idé
kommer fra det politiske bagland eller fra personer i
lokalsamfundet.

BORGERNES FIRE ROLLER

Også borgerne har fået nye roller i det moderne
demokrati. I dag behøver man ikke melde sig ind i
en forening eller ringe på døren hos sognerådsformanden for at blive hørt. Borgerne har ﬂere strenge
at spille på, og samspillet med politikerne har
udviklet nye former. Mulighederne er mange for at
få indﬂydelse på, hvad der sker i kommunen.
Men man kan også lade være. De ﬂeste borgere
nøjes med den indﬂydelse, der ligger i at sætte deres
kryds ved valget. Kun de færreste involverer sig
aktivt , og når de gør det, er det gerne i forbindelse
med enkeltsager. ”Projekt-politik”, som det også kaldes, er et af de fænomener, som vinder mere frem,
og som knytter sig til en af de nye borger-roller:
”Hverdagsmagerne”.
Samfundsforskerne Jens Hoff og Per Jauert har
givet et bud på, hvordan man kan inddele borgerne i
ﬁre forskellige kategorier, afhængig af deres måde
at forholde sig til lokalpolitikken.
Vælgeren: Er ikke specielt engageret i lokalsamfundet – men er ofte forbløffende velorienteret. En borger, der sætter en ære i at læse og sætte sig ind i tingene, for at kunne træffe et valg på det mest oplyste
grundlag. Interesserer sig mere for landspolitik og
globale forhold end for kommunale anliggende.

Tilskueren: Er glad for at bo i lokalområdet, men har
ikke nogen særlig tilknytning til det og deltager
ikke i foreningslivet. Den politiske interesse kan
ligge på et lille sted, og derfor har heller ikke lokalpolitikken nogen særlig interesse.
Foreningsmennesket: Føler en meget stærk tilknytning til lokalområdet/kommunen, er engageret i
lokale fællesskaber – måske en vælgerforening, fagforening eller kulturforening. Foreningsmennesker
følger med i lokalpolitikken og får en stor del af sin
information ved at lytte til andre. Han/hun deltager
i lokalpolitikken for eksempel ved at skrive læserbreve eller debatindlæg på nettet, og kan også godt
ﬁnde på at møde på borgermøder eller gå til demonstrationer.
Projekt- og hverdagsmageren: Er aktiv i lokalsamfundet – for eksempel via børnenes skole eller
idrætslivet – eller gennem det lokale kulturliv. Projekt- og hverdagsmageren følger meget med i lokalpolitikken, og er interesseret i speciﬁkke emner, som
han/hun også engagerer sig aktivt i. Engagement
udfolder sig typisk i enkeltprojekter/enkeltsager –
for eksempel at kæmpe for en sikker skolevej eller et
nyt medborgerhus.
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den demokratiske tjekliste
I fremtiden bliver brugen af borgerinddragelse sandsynligvis til vanetænkning
i kommunerne og i regionerne – en fasttømret praksis.

I takt med at modeller og metoder prøves af og
udvikles, vil alle parter blive meget dygtigere – politikere og embedsmænd, såvel som borgere.
Men så langt er vi ikke endnu. Alle har meget at
lære. Nedenstående tjekliste er et forsøg på at give
især politikerne en håndsrækning.
Hvis man – med hånden på hjertet – kan sætte
positive ﬂueben ud for alle udsagn, så er man kommet meget langt.

Til kommunal- og regionalpolitikerne især
– sæt ﬂueben √ ved det lokale demokrati

Når man svarer nej, kan man jo tænke over, om der
var noget, man burde gøre anderledes.
Tjeklisten er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppens erfaringer i, hvad der går galt og godt i forbindelse med borgerinddragelse.
Den er givetvis ikke udtømmende. Og når der måske
er ﬂere gentagelser, er det for at sikre pointerne fra
forskellige vinkler.
Politiker, prøv den!

Mulige faldgruber – eksempler

DET DAGLIGE ARBEJDE I BYRÅDET/REGIONSRÅDET
Vi – de folkevalgte politikere – overvejer muligheden for borgerinddragelse, hver gang vi har en stor
sag oppe.

Borgerinddragelse sker lidt tilfældigt og typisk af
pligt. Altså en defensiv tilgang. Eller måske på initiativ fra enkeltpersoner, f.eks. Grøn Guide.

Vi foretager løbende ”demokrati-vurderinger” af
rådets arbejde.

Politikere mener gerne, at de har en god fornemmelse af borgernes holdninger. Men den kunne sikkert
blive bedre.

Vi er gode til at sikre, at også de svage grupper/
borgere bliver taget med på råd, eller blot hørt, når
vi gennemfører en borgerinddragelse.

Faren ved borgerinddragelse er, at de stærke borgere
”kører med klatten.” – det kan skabe demokratisk
ulighed. Man skal derfor arbejde med metoder, der
kan involvere minoriteter, svage grupper etc.

Vi er opmærksomme på balancen mellem traditionel styring og det borgerinddragende – herunder
at beskytte mindretal.

Borgere der deltager i borgerinddragelses-projekter
er ofte ressourcestærke borgere – og dermed også
en fantastisk ressource for kommunen/regionen og
dens politikere. Men politikerne har ansvar for alle
borgere.
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Til kommunal- og regionalpolitikerne især
– sæt ﬂueben √ ved det lokale demokrati
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Mulige faldgruber – eksempler

Vores grundopfattelse er, at beslutninger og resultater bliver bedre, når borgerne inddrages – og at
det gør det nemmere for os politikere at prioritere.

Ofte overlades borgerinddragelse til forvaltningen
som en besværlig pligtopgave – undertiden på
grund af et lovkrav. Det bliver bedre hvis både hjerte
og hjerne er med.

Vi har sat borgerinddragelsen i system. Også når
det gælder budgetlægning og konkrete prioriteringer i kommunens/regionens økonomi.

Borgerinddragelse sker ofte pludseligt og ad hoc.
Det gør det svært at få borgere til at tage medansvar
for besparelser.

Vi har gjort en indsats for at forankre borgerinddragelsen bredt – såvel i den politiske ledelse som i
embedsværket.

Ansvaret for borgerinddragelse og nærdemokrati er
ofte overdraget til en mindre gruppe af politikere
og/eller embedsfolk. Dermed er ansvaret for borgerinddragelse parkeret i et hjørne, og får derfor ikke
den brede effekt.

Nærdemokrati og borgerinddragelse er en del af
arbejdsområdet i alle de politiske udvalg. Udvalgene konkurrerer om, hvem, der er bedst til at sætte
gang medborgerdemokratiet blandt embedsmændene.

- do -

Vi arbejder bevidst på at geare hele organisationen
til at arbejde med borgerinddragelse. Både praktisk
og holdningsmæssigt.

- do -

Vi overvejer ofte hvordan de positive effekter/
synergieffekter af borgerinddragelsen kan videreudnyttes.
Det kan ske i forhold til kommunens/regionens
image, eller ved at trække på borgernes ændrede
holdninger, viden og engagement.

Borgerinddragelse sker ad hoc, afgrænset og enkeltstående og typisk af pligt – defensiv tilgang.

FØR KONKRETE AKTIVITETER
Formål og forventninger
Vi er som politikere gode til at melde klart ud, om
hvad det er vi vil og efterspørger, når vi inddrager
borgerne. Vi er gode til deﬁnere spillerummet og
rollerne.

Alt for ofte fremlægges projekter, som der reelt ikke
kan ændres ret meget ved. Måske fordi det er omfattet af en lokalplan, måske fordi det er omfattet af
anden lovgivning.

Vi har som politikere givet det rigtige råderum for
borgernes mulige indﬂydelse. Og samtidig har vi
klart markeret grænserne for, hvor meget politikerne ønsker at uddelegere. Og der er enighed om
processen og spillereglerne herfor.

Borgerinddragelsen er afgrænset til en snæver konkret sag, for at gøre den nemmere at håndtere –
selvom den konkrete sag påvirkes/afgøres i en bredere sammenhæng.
Grænser for særinteressers indﬂydelse er uklare.

den demokratiske tjekliste
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Vi er enige om hvordan processen skal forløbe.
I hvilken takt og med hvilke milepæle. Vi er sikre på
hvor og hvordan vi vil inddrage borgerne, og vi er
sikre på at vi har meldt det forståeligt ud.

Borgerne høres fordi det er en lovbunden pligt snarere end udtryk for en proces, der aktivt opfordrer til
borgernes inddragelse og deraf efterfølgende
ændringer.

Vi har gjort os klart hvad borgerinddragelsen må
koste – økonomisk, mandskabsmæssigt, tidsmæssigt. Vi har overvejet hvilke muligheder, og hvilke
begrænsninger det giver.

Der er ikke afsat tilstrækkelige ressourcer til at sikre
en god proces.

POLITIKER –
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FOR DIG?

”Pas på
borger-bedrag”

Grad af indﬂydelse
Vi er sikre på, at der er tale om reel borger-inddragelse – det vil sige, at borgerne kan få indﬂydelse i
form af reelle politiske ændringer.

Borgerinformation er ikke det samme som borgerinddragelse. Fremlæggelse af fx byrådets forslag til
kommunens årlige budget på et borgermøde giver
ikke mulighed for indﬂydelse og er derfor ikke borgerinddragelse.

Vi er så tidligt i beslutningsprocessen at der er en
reel mulighed for at resultaterne kan indgå i det
videre forløb.

Sagen er allerede politisk behandlet og afklaret. Kun
meget væsentlige oversete ting kan ændre noget.

Hvem involvere og i hvilke roller
Politikere og borgere har forskellige roller. Vi gør en
indsats for at deﬁnere de to roller som medspillere
i en fælles sag.

Politikere og borgere er ofte uenige i en konkret sag,
fx ved forslag om besparelser. Alt for ofte udmønter
uenigheden sig i unødvendige modsætningsforhold.

Vi lægger megen vægt på, at ’borgerne’ ikke udgør
én gruppe, men mange grupper – med forskellige
synspunkter, ønsker, erfaringer.

En begrænset inddragelse af borgere, tages som
udtryk for hvad borgerne mener generelt.

Vi er opmærksomme på, hvilken rolle borgeren har
i den konkrete sag. Er det ’medborgeren’ eller ’brugeren’ vi står overfor eller som vi ønsker at appellere til.

I nogle sager, skal man passe på at de aktive brugeres interesser ikke kommer til at gøre det ud for alle
borgeres interesse. Sommetider skal man lede efter
folk uden for brugergruppen, for at ﬁnde det brede
fællesskabs interesser.

Vi har på forhånd gennemført en grundig analyse
af alle tænkelige ’stake holders’, som det ville være
relevant at inddrage speciﬁkt – udover den generelle borgerinddragelse.

Fokuset på borgerinddragelsen overser fx vigtig dialog med enkelt grupper. F.eks. lodsejere.

Vi anerkender nødvendigheden af på forhånd at
identiﬁcere eventuelle mindretal, så vi ved, at de
er der og kan tage højde for det i udformning af
processen og dialogen med borgere.

Demokratiets prøvesten er mindretalsbeskyttelse,
for eksempel handicappede, etniske minoriteter,
langtidssyge, men også de mest ekskluderede, som
psykisk syge, hjemløse, prostituerede, kriminelle.

Byrådsmedlem
Torben Hansen (SF), tidligere borgmester i
Them og nu formand for
Nærdemokratiudvalget i
den nye Silkeborg Kommune: ”Som jeg forstår
det, er nærdemokrati
ikke en kommunal
patentordning – det
udfolder sig alle mulige
steder – for eksempel i
foreninger eller menighedsråd. Nærdemokrati
drejer sig om alle de
måder, vi kan være aktive deltagere i samfundslivet på. Alle de måder, vi
kan spille en positiv rolle
på, og som rækker længere ud end familien og
de nærmeste. Men det
er vigtigt at præcisere,
hvordan borgerne kan få
indﬂydelse. Hvis man
taler om medbestemmelse i uformelle, generelle vendinger, så ligner 21
det nærmest borgerbedrag. Indﬂydelsen skal
præciseres og formaliseres, hvis den skal være
reel. I Silkeborg har vi for
nemheds skyld opdelt
den kommunale del af
nærdemokratiet i ﬁre
hovedområder. Generelle politikker for borgerinddragelse, lokalsamfundsdemokrati,
brugerdemokratiet og
interessedemokratiet. I
første omgang har vi
koncentreret os om de
to første. For eksempel
har vi inviteret 30 unge
fra ungdomsråd og
uddannelsesinstitutioner på en bustur til
Norge for at ﬁnde ud af,
hvordan vi kan få dem til
at tage ansvar. Og vi er
ved at få dannet et net
af lokalråd over hele den
ny store kommune.”
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Vi har på forhånd udpeget de ansvarlige nøglepersoner i kommunen/regionen, som til enhver en tid
skal følge, sikre og stå til ansvar for borgerinddragelses-processen.

Mulige faldgruber – eksempler

At inddrage borgere ses som en enkeltstående aktivitet med begrænset ansvar fordelt på få personer
og som måske ikke kender deres ansvar.

Om processen

22

Vi har gjort hvad vi kunne for at sikre at der efterfølgende vil være bred enighed om at det har
været en god proces. Vi tror derfor at alle vil kunne
acceptere processen, også selvom de evt. vil være
uenige i udfaldet.

Manglende klarhed og åbenhed skaber unødigt
skuffede forventninger.

Vi vurderer som politikere, at den valgte fremgangsmåde til borgerinddragelse er velegnet til at
skabe det ønskede bidrag fra borgere.

Hvis man kun bruger de gængse kontaktﬂader, fx
lokalråd, udelukker det de ikke-organiserede borger.
Det begrænser bredden i synspunkter, og hæmmer
idérigdom, nytænkning og visioner.

Vi har valgt en proces der er bevidst udformet til at
kunne matche det speciﬁkke tema og de involverede aktører.

Formålet, metoden til borger-inddragelse og ønsket
til udbytte er ofte besluttet uafhængigt af hinanden.

Vi har forvejen lagt en konkret plan for den politiske behandling med konkrete milepæle for hvordan borgernes bidrag skal behandles. Vi har også
sikret dokumentationen, så borgerne kan se, hvad
der bliver af deres gode idéer.

Alle kræfter, al opmærksomhed er rettet mod gennemførelse af en konkret aktivitet – gennemførelsen opfattes som mål i sig selv. Dette reducerer
udbyttet af borgerinddragelsen, også for borgerne,
der motiveres af efterfølgende brug af deres bidrag.

Vi er gode til altid at give feed-back til borgerne, og
vi er bevidste om, hvor vigtigt det er.

Alt for ofte bliver kommunikation tænkt envejs –
det gælder om at indhente borgernes bidrag, og der
stopper den.

Vi har overvejet om utraditionelle fremgangsmåder vil være mere velegnet i forhold til ønsket om
udbytte.

For eksempel kan krav om skriftlige forslag begrænse kreativiteten og kan udelukke mindre skriftligt
orienterede borgere.

Vores oplæg til borgerne virker inspirerende, appetitligt og motiverende. Ved at fremlægge ﬂere
alternative muligheder opfordrer vi folk til at
tænke i mange baner og viser åbenhed.

Tidspres eller manglende ressourcer får kommunen/regionen til at genbruge et allerede udarbejdet
materiale. Eller der bruges ledende spørgsmål. Traditionelle materialer og medier, giver traditionelle
svar.
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Borgerhøring i den nye Silkeborg Kommune:

nærdemokrati– hvordan?
Ikke et inspirationskatalog om lokalt demokrati uden at høre borgere. Som et
konkret eksempel på borgerinddragelse er her et udpluk af resultater fra en
borgerhøring om nærdemokrati i Silkeborg Kommune arrangeret af Teknologirådet i samarbejde med kommunen.

Dette som led i Teknologirådets projekt om lokalt
demokrati og arbejdsgruppens arbejde. Borgere i Silkeborg blev bedt om at deﬁnere de udfordringer,
som nærdemokratiet står overfor, samt at komme
med forslag til, hvordan de kan løses.
Karakteristisk ved denne særlige borgerhøringsmodel er, at den på en enkelt dag producerer en meget
stor mængde materiale, som udtryk for hvordan
’almindelige’ borgere ser på en sag.
Materialet er af gode grunde ikke helt gennemarbejdet, når borgerhøringen er slut. Som det vil fremgå, åbner det ind imellem for inspirerende fortolkning. Nedenstående er blot et mindre uddrag.
Selvom de borgere der inviteres kan siges at være et
repræsentativt udsnit af kommunens befolkning
fremgår det af deltagerstatistikken, at der kønsmæssigt og især aldersmæssigt kun i begrænset
omfang er tale om et repræsentativt udsnit, når det
gælder de borgere der vælger at tilmelde sig borgerhøringen.

Om høringen

I samarbejde med Teknologirådet afholdt den nye
Silkeborg kommune borgerhøringen ”Nærdemokrati i den nye Silkeborg Kommune – hvordan?”.
Høringen fandt sted lørdag den 16. september 2006
i Medborgerhuset ”Lunden” i Silkeborg.
Et tilfældigt udsnit på 3.000 af den nye Silkeborg
Kommunes borgere i alderen 18-65 år blev inviteret,
dvs. borgere fra de ﬁre tidligere kommuner Them,
Kjellerup, Gjern og Silkeborg. Desuden blev der
annonceret i lokalaviser. 123 borgere tilmeldte sig
høringen.

Køn:

Kvinder: 48 deltagere
Mænd: 70 deltagere

Aldersfordeling:
Op til 20 år
21-30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år
61Ikke oplyst

2
2 deltagere
20 deltagere
28 deltagere
34 deltagere
30 deltagere
2 deltagere

Borgerne gav på borgerhøringen deres bud på de
udfordringer kommunerne står i, når de skal sikre
demokrati, medindﬂydelse og medansvar i de kommunale beslutningsprocesser i det nye Silkeborg. Og
de gav bud på hvilke midler der skal tages i brug for
at tackle disse udfordringer:
Altså hvor og hvornår borgere kan inddrages i de
kommunale beslutningsprocesser. Og hvordan
mener borgerne, at det skal ske.
I alt kom der 38 bud på udfordringer for at sikre
demokratiet og 62 forslag til midler, der kan tackle
disse udfordringer.
Det politiske udvalg, Nærdemokratiudvalget, i Silkeborg stod bag invitationen. ’Borgernes Idékatalog’,
der blev resultatet af borgerhøringen, vil være bilag
til den nye Silkeborg Kommunes fremtidige demokrati-strategi.
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nærdemokrati– hvordan?

Top 5

Service og velfærd var det der optog borgerne mest.
Måske fordi de var påvirkede af, at kommunalpolitikerne netop på dette tidspunkt forhandlede om
mulige nedskæringer – blandt andet på daginstitutionsområdet.
Teknologirådets
arbejdsgruppe:

Et af arbejdsgruppens
medlemmer deltog i
høringen. Hun fandt
at det er bekymrende,
at der er knyttet økonomi til de ﬂeste forslag. Der mangler
gode idéer, som ikke
koster penge. Og forslagene er utrolig traditionelle.
Blandt deltagerne var
der vist ﬂest fra landdistrikterne - mange
af borgerne kom fra
små landsbyer. Der
var kun få unge og
ﬂest gamle grå
mænd. Det viser,
hvordan engagementet ændres gennem
livet. Sådan er realiteterne.

Her er borgernes Top 5-listen over de områder, borgerne gerne vil have indﬂydelse på:
1. Børn, Unge og daginstitutioner
2. Traﬁk / infrastruktur
3. Ældreomsorg
4. Nærdemokrati
5. Lokal inddragelse og samarbejder

Børne- og ungeområdet
(topscorer)

Borgere vil have indﬂydelse for at sikre at:
• der ikke sker forringelser på børnepasningsog skoleområdet
• skole og fritidsområdet ikke bliver forsømt
• kommunen er attraktiv for børnefamilier og
giver børn og unge gode opvækstvilkår
• elever får en bedre undervisning
• der investeres i vores børn, som er vores råstof,
vores fremtid
• lokale skoler og lokal indﬂydelse bevares
• daginstitutioner og skoler bliver bedre
• børn og unge får den omsorg og pleje, de har
brug for
• børn og unges vilkår tilgodeses bedst muligt
• skole- og fritidsmuligheder i lokalsamfundet
bevares

BORGERNES AFSTEMNING PÅ DERES EGNE FORSLAG
For at sikre demokrati, medindﬂydelse og medansvar i det nye Silkeborg
formulerede borgerne på høringen i alt 38 forslag til hvor og hvornår de
som medborgere gerne vil inddrages i de kommunale beslutningsprocesser.
De 38 forslag kan grupperes i 13 fokusområder.
Hver deltager havde fem stemmer at sætte på det eller de områder, deltageren fandt vigtigst.
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1. Service: Børn og unge, daginstitutioner, skole, uddannelse [54 stemmer]
2. Traﬁk / infrastruktur [49 stemmer]
3. Service: Ældreomsorg [45]
4. Nærdemokrati = direkte borgerindﬂydelse, personligt ansvar [32]
5. Lokal inddragelse og samarbejder (inkl. yderområder) [28]
6. Kommunikation og information [27]
7. Natur og udvikling [26]
8. Service: Kultur [25]
9. Frivilligt arbejde [15]
10. Fysisk planlægning [14]
11. Politisk lydhørhed [13]
12. Budget & prioriteringer [12]
13. Erhvervspolitik [6]

nærdemokrati– hvordan?

Traﬁk og infrastruktur
(2. pladsen)

Udfordringen blev blandt andet af borgerne formuleret således: ”Hvordan sikrer vi, at de traﬁkmæssige
forhold støtter vores nærmiljø?” Begrundelsen for
udfordringen lød: ”Fordi, traﬁk og kollektiv traﬁk
skal binde den nye kommune sammen.”
Borgerne kom med følgende forslag til hvordan de
kan få indﬂydelse:
• Alle relevante råd og foreninger skal høres, det vil
afdække behov.
• Etablering af et Traﬁkbrugerråd: som direkte
organ for brugere kan det samle informationer og
rådgive kommunen, så ønsker og behov kan
omsættes til handling hurtigt.
• Der oprettes en traﬁk-hjemmeside, det vil give
mulighed for: a) traﬁk-info, b) brugerkontakt, og c)
afstemning og debat”.
• Vigtigt! At debat/medindﬂydelse sker i så god tid
at den bliver reel og brugbar.

Nærdemokratiet

På borgernes fjerdepladsen kom nærdemokratiet –
som har været arbejdsgruppens arbejdsområde. Vi
har derfor medtaget ﬂere af de udfordringer, som
borgerne stillede og besvarede på Silkeborghøringen:
Nærdemokratiet ”udvikler lokalområderne, det personlige ansvar og den direkte indﬂydelse,” hed det
blandt andet:
Blandt forslagene til at udvikle det var:
• Lokalråd: Demokratisk valgt forsamling valgt i
alle nærområder i forbindelse med kommunalvalg, Eksempelvis de gamle sogne/kirkesogne. En
demokratisk kontakt til nærområdet vil give større forståelse/indﬂydelse for den enkelte borger.
• Lokalrådets økonomi afstemmes efter nærområdets indbyggertal, så er der mulighed for at afholde et højt informationsniveau.
• Internettet kan bruges som kommunikationsmiddel.
Kommunens skal have folk med særlig indsigt i det
lokale område – det vil sige sagsbehandlere med
speciale i et enkelt eller få lokalområder.
Udfordring: Sikre at lokalplaner er udtryk for lokale
behov og accept, fordi det skaber engagement, medansvar og nærdemokrati. Forslag til fremgangsmåde:
• Lokalområdet deﬁneres, det er et ’must’.
• Emeområder deﬁneres, borgerne skal vide, hvad
de kan tage stilling til, hvad der diskuteres.
• Indledende møde lokalt (landsbyting/lokalting),
det samler folk og gør dem interesserede.
• Udkast til lokalplan(er) forfattes af mødets midte,
vi lever i et demokrati
• Lokalplan udsendes med indkaldelse til nyt lokal-

ting og der indkaldes til nyt møde, det giver et
godt diskussionsgrundlag.
• Planen sendes - ”byrødderne” skal have en
arbejdsplan.

Lokalråd

Borgerne var meget optaget af lokalråd. Herunder
hvordan man kan sikre, at der oprettes lokalråd
både i by- og landdistrikter.
En særlig udfordring er at skabe forbindelse til byrådet, så det kan tage stilling til lokalrådets ønsker.
• Byrådet bevilger penge til hvert lokalråd og et
sekretariat. Budget til hvert lokalråd vil give energi og arbejdsﬂid for at lave forbedringer og nye
ting i området. Kommunen får mere for pengene
(frivilligt arbejde).
• Et sekretariat eller en konsulent som hjælper
lokalråd, sekretær ansættes af lokalrådene. Sekretariatet fastholder lokalrådets interesser og formulerer målet og indkalder talsmand for at fremlægge for byrådet.
• Mulighed for dannelse af lokalråd i hvert samfund. Det skaber chancen for at samarbejde og
lave projekter sammen.
• Interessegrupper er repræsenteret i lokalrådet.
Bestemt opgave som en gruppe gennemarbejder og
præsenterer for byrådet gennem sekretariatet. Foreninger der har fælles talerør og mulighed for samarbejde.
• Projektgrupper der arbejder gennem lokalrådet
(afgrænset tid).

Kommunikation

Borgerne så også kommunikation som en central
faktor. Kommunikation kan skabe fælles beslutningsgrundlag og maksimal deltagelse, mente borgerne. Udfordringen består i at gøre den så åben
som muligt. Blandt forslagene var:
• Kommuneavis/indstik i lokale blade, i Ekstra
Posten, udsendes senest 14 dage efter byrådsmøde. Husstandsomdeles, på ﬂere sprog. Mulighed
for feedback via læserbreve. En halv side til hvert
parti. En avis er godt, fordi det er fælles for alle
borgere, borgere får oplysninger om det, der sker i
kommunen.
• Brug internettet. Kommunens egen diskussionsforum. Åben for alle. Mulighed for at tiltrække
unge deltagere.
• Kommunens ’nærdemokrati-repræsentant’ lokalt
(embedsmand, politiker?, red.), skal kunne træffes
på et lokalt sted (skole eller lignende), mindst en
gang om måneden. Der kan være tale om frivillig
indsats, men med tæt kontakt med lokal konsulent. Det vil være godt, fordi der er lokal interesse
for kommunikationskanal.
• Kommunikation/information via borgerhøring,
idébank. Værktøjer: IT, avis, møder, uddannelse,
kulturborgerhus.

Teknologirådets
arbejdsgruppe:

Lokalråd blev nævnt
mange gange og af
mange borgere, som
et demokratisk
instrument. Folk tænker meget traditionelt, og synes at det
er behageligt at
lægge ansvar og
beslutninger over i
lokalråd. En vurdering
i arbejdsgruppen er
at lokalråd som bindeled til kommunens
politikere er fornuftigt. Politikerne skal
dog være opmærksomme på de forskellige interesser. I regeringens nedsatte
”Tænketank om nærdemokrati” var der
stor uenighed vedr.
brugen af lokalråd.
Det blev bl.a. set som
et paradoks at svaret
på uddelegering
angives at være lokalråd i formaliseret
samarbejde med
kommunalbestyrelsen.
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citater fra borgerne på høringen

6

Om borgerhøringen som en måde til at inddrage borgere

Eksempler på borgernes svar på hvorfor de
deltager i borgerhøringen:

”interesse i at få mulighed

”fordi at det, at være borger i

”fordi jeg syntes at det er

også skal deltage i debatten”

”mest af pligtfølelse og en

at have tænkt tanken ”en

”for at sætte et ﬁngertryk på

måske forsøge at sætte mig

kratiet i kommunen”

egentlig er, en kærkommen

samt mulighed for at lade

invitation”

”det var en god lejlighed til

at blive tilfældigt udvalgt.

lokal politik. God lejlighed

på sinde”

min nye hjemkommune”

for at synliggøre det store

behov, der i dag er for at få
borgerne med i at tage

beslutninger i nærområdet”

Silkeborg bevirker at man

min pligt”

”for mig var det efter i 30 år

sjat nysgerrighed”

eller anden dag, skulle jeg

beslutninger om nærdemo-

ind i hvad det der politik

”det er godt med indﬂydelse,

lejlighed med en personlig

sin stemme høre”

”fordi jeg følte mig heldig i

første aktive kontakt til

Demokrati ligger mig meget

som tilﬂytter at lære om
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Eksempler på borgeres svar
på hvad der har været deres
væsentligste udbytte af borgerhøringen:

et ønske fra politisk hold eller bare

kommer”

”at samarbejdet med ukendte men-

kan være med politik, har vist mig,

”jeg blev for at opleve den iver og

et krav oppe fra?”

”en dialog med andre om demokrati
og få udbytte af den inspiration vi

kan give hinanden”
”en god debat med et vigtigt indhold ”rart at der er interesse for at blande
med henblik på den fremtid der
sig”
”synliggørelsen af hvor svært det

at der kan faktisk være en svær en”

nesker kan forløbe let”

engagement der blev lagt for dagen”
”gode gruppedeltagere, er spændt på ”det var ikke så svært som jeg havde
om dette giver reel indﬂydelse/
troet!”
ændringer i forvaltningen”

”mange forskellige mennesker med

ste i verden der vægter politisk

som man kan tage med”

”jeg har lært at jeg ikke er den eneansvar”

”erkendt hvor svært gruppearbejde
er”

mange forskellige indgangsvinkler,

”jeg syntes at jeg er blevet lidt klogere på ﬂere ting”

”det har været en god dag for mig –
”det har været meget diffust. Er dette søde medborgere og gode indlæg”

Borgerhøringen, efter Teknologirådets særlige
opskrift, er en heldags-aktivitet 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 formulerer ønsker og forslag til handling via indbyrdes dialog. 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 og udpeger selv ting, de
synes er vigtigere end andet.
Deltagerne i høringen fordeles i fx 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

Kommentarer
i øvrigt fra borgerne:

”- Hvor er alle indvandrene

Ville du deltage en anden gang?

henne? Blev de ikke inviteret? Det

Ja, fordi -

er måske ikke nok med invitatio-

”det var meget interessant”

”jeg håber at dette projekt/nærde- nen, de skal også trækkes med til

”det er da en naturlig ting”

mokrati bliver realiseret og taget

at deltage”

”hvis det viser sig at denne giver

alvorligt, selvom det måske ikke

”- At der bliver ﬂere borgerhørin-

resultater”

passer ind i politikernes dagsor-

ger i løbet af året, hvor borgerne

”det er en enestående mulighed

den”

kan komme med meninger og nye for at få indﬂydelse og bidrage til

”det at jeg ﬁk tilsendt en indby-

input”

det fællesskab samfundet udgør”

delse, gav det sidste udslag, så jeg

”- Dagen i dag har været spæn-

”det har været spændende at del-

”meldte” mig – god ide”

dende og inspirerende. Det har

tage – jeg håber vi bliver hørt ....”

”frokosten kunne let være bedre”

været dejligt at høre hvor mange

”meget gerne, er blevet hørt og

”et godt arrangement, en skam at

forskellige vinkler, vi sammen

har fået forståelse for nærdemo-

ikke ﬂere unge og indvandrere

kunne få på emnet demokrati.

krati”

deltog”

Også rart at høre så mange gode

”ja, hvis vi får reel indﬂydelse”

”eventuelt over ﬂere dage, det er

tiltag.”

mange emner!”

det gribes an. I plenum præsenteres ønskerne
endnu engang, nu sammen med de foreslåede midler.

Debatoplæg

Forud for høringen udsendes et debatmateriale til
deltagerne. Formålet med materialet er at skabe et
fælles udgangspunkt for deltagerne, at inspirere til
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, fx 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 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 stilet invitation, hvilket 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.
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7

gnister
Det gamle atheniensiske demokrati blev skabt i samtale på torvet. Og talte det gjorde
også de demokrati-eksperter, som Teknologirådet kaldte sammen til sit projekt om det
lokale demokrati og medborgerskab i det nye kommunale Danmark. Mangt og meget
blev sagt i gennem de mange timer. Småt og stort mellem hinanden.
Det følgende er oplysende pluk fra arbejdsgruppens møder.

Demokratisk syltekrukke

Kommunen synes selv, den gør meget ud af nærdemokratiet. Det siger borgmesteren også. Og henviser så til udvalget for nærdemokrati. I udvalget er
politikerne meget optaget af de nye idéer. Men de
har svært ved at trænge igennem til de øvrige politikere. Kommunesammenlægningen giver meget
andet at tænke på. Hvis nærdemokrati skal fungere
skal alle involveres, både politikere og forvaltning.
Politikerne skal passe på med bare at parkere nærdemokratiet i et udvalg. Det ender som en syltekrukke.

Fra bruger til medbruger
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Skolebestyrelserne er et af de steder hvor forvandlingen er sket. Forældre bliver valgt ind og kommer
med en eller anden kæphest – et personligt projekt.
Men pludseligt ﬁnder de ud af, at de andre forældrerepræsentanter kommer med lige så velbegrundede
kæpheste. - Vi er mange der skal beslutte, så vi er
nødt til at kompromisse. Der fødes pragmatismen.
Man kommer med sin enkeltsag og bliver draget ind
i et bredere ansvar.

Dialog:
Om demokrati og meddelagtighed

Nummer 1: Et bedre demokrati giver ikke nødvendigvis bedre beslutninger. Jeg kender i hvert fald
ikke til nogen empiri, der viser at beslutningerne
objektivt set er bedre.
Nummer 2: Jo ﬂere synspunkter du inddrager, jo
bedre bliver beslutningerne. Jo ﬂere alternativer der
tænkes ind i en beslutning, jo større muligheder er
der for at få det bedste resultat. Nye synspunkter
har ofte ført til andre resultater.
Nummer 3: Det hænger grundlæggende sammen
med humanistisk tænkning, der siger at dialog kvaliﬁcerer beslutningerne.
Nummer 4: Selvfølgelig kan demokratiske beslutninger vise sig at være tåbelige. Men det drejer sig
også om hvem der har ansvaret og om legitimiteten.
Folk kan skifte mening, og blive glade for en upopulær beslutning – eller de kan ærgre sig over en
beslutning, de var med til at tage. Men i sidste ende

kan vi aldrig vide, hvilken beslutning ville have
været den bedste.
Nummer 1: Det drejer sig altså om tilfredshed og
meddelagtighed.

Social kapital

Visse former for borgerinddragelse kan spare penge.
Hvis man har en forståelse for det, kan man spare
penge. Et negativt eksempel er katastrofen i New
Orleans. Her manglede det man kalder ’social kapital’. Altså et sammenhold, der skabes ved følelsen af
medborgerskab. Det skaber et netværk, som kan
løse problemer. Grunden til at det gik så galt var, at
folk ikke tog sig af hinanden.

Borgerinddragelse og økonomi

Man kan ikke sige at borgerinddragelse vil spare
ressourcer. Måske er det udgiftskrævende på kort
sigt, men ikke på lang. Men det er ikke troværdigt at
sige, at det generelt sagt kan spare penge. Under
alle omstændigheder vil det være med til at ændre
kommunens/regionens image. Det er svært at gøre
op i penge.

Spareværk

Det er altid de andre, der skal spare. Du kan ikke få
forældre med børn til at gå med på besparelser.
I hvert fald ikke fra den ene dag til den anden. Men
over længere tid, tror jeg godt man kan. Hvis man
inddrager borgerne og giver dem nogle valgmuligheder. Så er man med til at ansvarliggøre borgerne
og dermed styre deres forventninger. Men vi mangler de overbevisende eksempler. Vallensbæk kommune prøvede at tage borgerne med i budgetprocessen. Men det var ikke en succés, og kommunen er
gået væk fra det igen.

Vildledende planer:

Jeg oplever alt for mange borgermøder, hvor det
ikke er klart formuleret, hvad den bagvedliggende
beslutning går ud på. Kommunerne fremlægger alt
for ofte planer, som er skåret for dårligt til. Man
fremlægger et stort projekt, men man glemmer at
fortælle, hvad det egentlig er, der skal tages stilling

til. Så ser vi en masse etablerede borgergrupper, der
møder op med en ganske anden dagsorden. De tror,
de kan få indﬂydelse på noget, som det slet ikke drejer sig om. Og så kommer konﬂikterne.

Inspiration med alternativer

Alternativer er nøglen til at engagere borgerne. Hvis
de har ﬂere forslag at vælge imellem, har de meget
lettere ved selv at få idéer. Hvis man giver dem et
blankt papir og siger: Hvordan synes I parken skal
være – så er det for svært. Giver man dem et enkelt
forslag, så låser man dem fast. Men hvis de får tre
forskellige muligheder, så har de meget lettere ved
at få idéer. Du kan gøre det parker, med ældreplejen
med hvad som helst.

De korte:
Demokrati og borger

Undertiden gør demokratiet mere ved borgeren end
det gør ved projektet.

Roskildefestivalen

Det ville være umuligt for en kommune at arrangere Roskildefestivalen.

Altid borgerinddragelse

Fra Bologna til Brasilien

I Bologna i Norditalien har man prøvet at uddelegere et forvaltningsområde i en periode for så at tage
det tilbage igen senere. Borgerne får en særlig kompetence i en periode – og så samler man erfaringerne op. I Porto Alegre i Brasilien har man ladet borgerne lave den første udgave af budgettet – så de af
den vej får mulighed for at sige, hvordan de synes
pengene skal bruges.

Svensk afstemning om skat

I Sverige lagde en borgmester skatteprocenten ud til
folkeafstemning. Og det var ikke den laveste skatteprocent der vandt.

De svages stemme

Det engelske parlament har erfaring med borgerhøringer. Da de skulle lovgive omkring vold i hjemmet,
ville de gerne have fat i voldsramte kvinder. Så de
kontaktede kvindehjemmene, gav dem nogle computere og lærte dem at bruge dem. På den måde
skabte de et debatforum for voldsramte kvinder på
nettet, som senere indgik i parlamentets lovgivning.
Herved ﬁk lovgiverne fat i en svag gruppe og ﬁk
deres egne synspunkter med ind i lovgivningen.

I vores kommune fastlægger vi strategier for borgerinddragelse hver eneste gang vi går i gang med
et nyt projekt. Om vi skal have høj eller lav grad af
borgerinddragelse, og hvad den skal bruges til. Det
er en fast punkt, som også i hvert enkelt tilfælde
skal godkendes af byrådet. Og i evalueringen
behandles det altid som særskilt punkt.

Deﬁnér borgernes spillerum

Den grå herre

Når vi indgår aftaler med fællesrådene skriver vi en
kontrakt, hvor vi fordeler rollerne og ansvaret for
den fælles informationsstrategi. Det er en rigtig god
måde at styre projekterne på. Når parterne har sat
deres underskrifter, så er de moralsk forpligtede.

Vi bliver vel nødt til at acceptere den grå herre. Altså
at det er de midaldrende mænd som tilsyneladende
har mest tid og lyst til at involvere sig i det politiske
arbejde. Hvis man skal have ﬂere med må man
arbejde med alternative veje. Måske kunne man
lade sig inspirere af for eksempel videnskabsteater.

Ærlighed et must

Politikerne skal lade være med at spørger borgerne,
hvis de ikke har tænkt sig at bruge svarene til noget.
Ellers giver det skuffede forventninger. Politikerne
skal være ærlige. Både overfor borgerne og overfor
sig selv.

Et slag for kommuneplanerne

Kommuneplanen er virkeligt det sted, hvor muligheden for indﬂydelse er størst. Det er her borgerne
kan gå ind, hvis de virkeligt vil være med til at
bestemme noget. Lokalplaner giver ikke samme
mulighed. Her er spillerummet skåret til. For eksempel kan der være en bygherre, som har nogle berettigede forventninger, som man ikke bare kan pille
ved. Så borgerne skal gå ind på kommuneplantidspunktet. Problemer er dog at det virker abstrakt for
de ﬂeste. Det er lettere at forholde sig til konkrete
emner som skolelukninger.

Fra Århus kommune ved vi, at det gælder om at
deﬁnere spillerummet, så borgerne nøjagtigt ved,
hvad vi vil med dem. De ønsker ikke at spilde deres
kostbare fritid på områder, hvor de alligevel ikke har
nogen indﬂydelse.

Moralske kontrakter

Pendler-drømme

Det bliver sværere at skelne mellem det nationale
og det lokale. Tag nu diskussionen om motorvejen
der skal gå forbi Silkeborg og alle protesterne mod
den. Hvem skal egentlig have indﬂydelse? Er det
kun de mennesker der bor i området? Naturelskere
fra hele landet har en interesse i, om det smukke
område pløjes op. Og hvad med pendlerne mellem
Odense og Århus, som har en legitim interesse i en
ordentlig motorvej. Måske er kommunegrænserne
en smule patetiske. Det er ligesom i Hornbæk eller
Helsinge eller Odsherred: Hvorfor kan sommerhusbeboerne ikke få indﬂydelse, når de bor der ﬁre
måneder om året?
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læs mere om lokalt demokrati
w
w
w

for eksempel i...

Redegørelse af 13/10 2005 om nærdemokrati.

(Redegørelse nr. R 3). Indenrigs- og Sundhedsministerens redegørelse til Folketinget:

Udviklingsprojekt. 10 gode eksempler på borgerinddragelse og nye demokratiformer i kommunerne. Kommunernes Landsforening:

http://www.im.dk/im/site.aspx?p=387&ArticleID=3
064

http://www.kl.dk/_bin/c253db8c-8161-437c-8447952b848018db.pdf

Indenrigs- og Sundhedsministerens brev til alle
kommunalbestyrelser om nærdemokrati
Brevet af 1. september 2005 til alle kommunalbestyrelser kan ses her.

Inspirationsmateriale om lokaldemokrati og politisk organisering, Kommunernes Landsforening,
juni 2005:

Tænketanken om Nærdemokrati

- redegørelse til Indenrigs- og Sundhedsministeren.
August, 2005:
http://www.im.dk/publikationer/taenketank/
index.htm
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Evalueringskoncept.
Århusmodel for borgerinddragelse, juni 2006:
http://www.aarhuskommune.dk/portal/organisation/aarhus_kommune_generelt/evaluering_af_aarhusmodellen

Århusmodel for borgerinddragelse.
Århus Kommune, 2004:
http://www.aarhuskommune.dk/view/organisation/publikationer/view_col2_publikationer.htm?_
page=925136

Nærdemokrati – det er også os. En debatpjece
udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF,
LOF og NETOP, oktober 2005:
http://www.danskoplysning.dk/Nyhedsarkiv/
N%C3%A6rdemokrati.aspx

http://www.kl.dk/322546

Fremtidens kommunalpolitiske arbejde og lokaldemokrati, Kommunernes Landsforening,
http://www.kl.dk/322601

Nærdemokrati-projektet i Silkeborg Kommmune:
http://www.nysilkeborgkommune.dk/demokrati

Om kommunernes og regionernes opgaver efter
1. januar 2007. Se notat fra Kommunernes Landsforening,
"Opgavefordeling i den nye offentlige sektor":
http://www.kl.dk/_bin/92a0b438-acf3-4e7e-abbaace1edefee59.doc

Kilder:

1”Nyborg – broby, havneby eller soveby”, fra Magtens Nye Ansigt, netværkspolitik, kulturstyring og
ny elitis-me, Jurist og Økonomforbundets Forlag,
2005
2”Magtens nye ansigt – netværkspolitik, kulturstyring og ny elitisme, Henrik Bang (red.) m.ﬂ., Jurist og
Økonom-forbundets Forlag, 2005
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