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En spændende udvikling er i gang i samfundets maskinrum. Øget politisk lederskab 
og omverdenens bidrag tillægges voksende betydning og værdi

TEMA l BORGERINDDRAGELSE

Slår det for alvor igennem, vil det 
kræve nye mindset, nye roller, nye 
måder at arbejde på – også for kom-
munikatører.

Folketingspolitikere går i medier-
ne og taler om behov for mere magt 
til de folkevalgte. Indenrigsministe-
ren tager temperaturen på det lokale 
demokrati og finder den for lav. Og 
mange lærde fremhæver nødvendig-
heden af nye og flere håndtag i fæl-
les udvikling af den offentlige sektor, 
der har en begrænset husholdnings-
kasse. 

Almindelige borgere kan skabe 
værdi
Borgerinddragelse kan skabe særlig 
værdi med indhold af ukonventionel 
snusfornuft, helhedsblik og know 
how om, hvad der virker. Muligheder-
ne er mange, når det gælder at ind-

vægt, legitimitet og mere tydelige po-
litiske argumenter for de trufne be-
slutninger. 

Trut rent horn
Kommunikationsfolk er faglige garan-
ter for det, der formidles – og vi stiller 
spørgsmålene, hvis substansen halter. 
Vi er med til at flytte opmærksomhe-
den fra at være udpræget afsender til 
at være åben og lyttende over for 
det, omverdenen kan bidrage med.

Vi kan sparre med vores bagland 
og sikre rene budskaber: Handler det 
her om politik- og demokratiudvik-
ling, eller handler det mestendels om 
cool økonomi, fx at flere konkret skal 
bidrage til at løse offentlige opgaver. 

Klare og ærlige budskaber er nød-
vendige for at sikre gode resultater. 
Trut rent horn og klare formål!

samle originale borgerbidrag til stra-
tegi, politik og konkret indsats.

Talrige spørgsmål og emner kan 
tages op: klimaindsats, byudvikling, 
naturplan, kommuneplan, regional 
strategi for vækst og udvikling, kol-
lektiv transport, strategisk energiplan-
lægning, sundhedsvæsen, sundheds-
aftaler, strategi for lokalt demokrati… 
you name it. 

Alt sammen viser det sig på flere 
fronter at vinde gevaldigt ved at ind-
drage almindelige borgere og andre 
aktører iøvrigt – eksperter, fagfolk, 
medarbejdere, interessenter, samar-
bejdspartnere etc.

Ikke for at tage jobbet fra vores 
politikere - tværtimod. For at skabe et 
bedre og bredere beslutningsgrund-
lag for de folkevalgte politikere, som i 
sidste ende selvfølgelig fortsat er 
dem, der beslutter. Og da med større 
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Myter og mindset
Her er tre eksempler på myter, der 
kan være snubletråde for mere reel 
dialog (der er flere…):
•	 Borgere	gider	ikke	at	diskutere	

politik
•	 Borgere	mangler	forstand	på	ar-

bejdet i regioner og kommuner 
og kan derfor ikke bidrage med 
meget til os

•	 Vi	laver	allerede	masser	af	borger-
inddragelse i regioner og kommu-
ner
Borgerne vil rigtig gerne være med 

- hvis det altså sker på en ordentlig 
måde, hvis det er politisk forankret, 
og hvis det er politikerne, der invite-
rer, lytter og lader sig udsætte for 
mulig inspiration. 

’Det er en borgerpligt at deltage, 
når politikerne inviterer til at give dem 
gode råd’, lyder et typisk borgersvar.

Borgere er eksperter i hverdagsliv 
– de kender ikke det præcise antal bi-
ler pr. døgn på en bestemt vej, og be-
høver det heller ikke. De ved, at vejen 
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er stærkt trafikeret. Borgere kan bi-
drage konstruktivt på alle områder, så 
det handler alene om at tilrettelægge 
form, formidling og indhold efter det. 

Er modet og ønsket der?
At der er borgere med på et offent-
ligt møde er ikke nødvendigvis reel 
borgerinddragelse. Borgerinddragelse 
kræver mod. Man skal ville det og 
kunne se værdien af det - og ville 
bruge det til noget. Hvis ikke, vil re-
sultaterne afsløre det. Så skal man 
måske hellere lade være.

Tag lige testen her: 
•	 Er	vi	oprigtigt	interesserede	i	at	lyt-

te og i at bruge borgernes bidrag? 
•	 Ønsker	vi	at	give	ordet	frit	og	slip-

pe vores egne dagsordener og 
trang til at informere for en stund?

•	 Tror	vi	på,	at	borgere	kan	bidrage	
med noget nyttigt til vores arbejde? 

•	 Ser	vi	på	borgeren	som	medbor-
ger, snarere end som kunde i bu-
tikken? 

Der er mange flere spørgsmål, der 
kræver klare ja’er for at få succes 
med at inddrage borgere i konstrukti-
ve aktiviteter, der giver gevinst. 

Show it, don’t tell it
Erfaringen viser, at borgere har 
mindst tre forhånds-skepsis’er, når de 
‘inddrages’: 
•	 At	alting	er	besluttet	på	forhånd
•	 At	de	bliver	spændt	for	en	be-

stemt vogn
•	 At	deres	bidrag	ikke	vil	blive	brugt	

til noget. 
Vi, der arbejder med borgerinddra-

gelse som en faglig disciplin, er opta-
get af at tilbagevise denne skepsis 
som grundløs. Det sker i form, pro-
ces, indhold og formidling. 

At inddrage borgere og andre ak-
tører i langt højere grad i dialog om 
samfundets udvikling kan blive en 
virkningsfuld katalysator for den nød-
vendige nytænkning. Til nye måder at 
gøre ting på, og til nye og smartere 
måder at løse opgaver på i den of-
fentlige sektor. 
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