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Seminar – ”Borgerinddragelse i praksis” # 4 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M – to oplæg suppleret af deltagernes dialog i mindre grupper 

Oplæg: 

 Ny politisk arbejdsform i Gentofte: Borgere rykker ind på rådhuset som rådgivere 

 

Som den første kommune herhjemme indfører kommunalpolitikerne i Gentofte Kommune nu en helt ny 

måde at arbejde på, hvor borgere direkte deltager i de politiske beslutningsprocesser. Det meste af 

arbejdet i de gamle, politiske udvalg erstattes 1. august af otte nye Opgaveudvalg (”pgf.17 stk.4-udvalg”) – 

medlemmer er borgere, interessenter og politikere, og de skal rådgive kommunalbestyrelsen på konkrete 

områder som fx integration af flygtninge, skolereform, sundhedspolitik, erhvervspolitik. 

 

Oplæg v. Gentofte Kommune, kommunaldirektør Frank E. Andersen 

Se evt. mere om den ny arbejdsform her og her 

○ Dialog ved bordene: spørgsmål og kommentarer til oplægget 

Oplæg: 

 Succés med borgerinddragelse – hvad skal der til? 

Er borgerinddragelse i konkrete aktiviteter bare noget vi gør, eller kan det betragtes som en faglig disciplin, 

der kræver nogle vigtige ingredienser i planlægning og gennemførsel for at opnå succés? 

Oplæg v. Anne Funch Rohmann, freelancekonsulent, med mange års erfaring med borgerinddragelse i 

praksis – at udvikle procesdesign, koncepter og værktøjer til at inddrage almindelige borgere i politik- og 

strategiudvikling på konkrete områder – nationalt, i kommuner og i regioner. 

 

○ Dialog ved bordene: bidrag til et fagligt kompas for borgerinddragelse i praksis (BIP). En bordreferent 

noterer kort gruppens drøftelser (- nogle af jer, medbring venligst pc eller lign.) 

Bordenes bidrag samles i et BIP-kompas fra seminaret og udsendes efterfølgende til deltagerne. 

Seminaret er et fagligt forum især for folk, der arbejder med borgerinddragelse i den offentlige sektor. Alle 

er velkomne, deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig til anne@funchrohmann.dk. Evt. afbud fra 

tilmeldte til seminaret venligst til samme adresse.  

Tirsdag den 1. september 2015 kl. 13 – 16  

i Festsalen i De Gamles By, Edith Rodes Vej 4 B (stuen), 2200 København N  

(- ind ad hovedindgangen ved Nørre Allé 41) 

Lokaler er venligt udlånt af Københavns Kommune 

 

http://gentofte.lokalavisen.dk/borgmester-nu-rykker-vi-med-borgerinddragelse-/20150722/artikler/707229984/1048
http://www.gentofte.dk/da/Om-kommunen/Nyheder/2015/06/F%C3%B8rste-otte-opgaveudvalg-vedtaget
mailto:anne@funchrohmann.dk

