
 

 

 

Bilag 6 - Idekatalog til borgerinddragelse 

 

Nr Navn på forslag Indhold  Egnet i.f.t. følgende 
målgrupper 

 

Egnet i.f.m. følgende 
faser 

Prisestimat 
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Forslag udvalget indstiller til vedtagelse 
 

1 Projektudvalg/ 
Emneudvalg 
 
Øget brug af § 
17, stk. 4-udvalg 
 

Midlertidige opgaveudvalg, 
hvor politikere, borgere og 
andre interessenter 
arbejder sammen om 
politikudvikling. Det kunne 
f.eks. være erhvervspolitik, 
ugepolitik m.v. 
 
Kræver tid og ressourcer, 
giver engagement og 
inspiration. Giver det 
innovation eller ”laveste 
fællesnævner”? 
 

  X X    Forbundet med udgifter til 
mødediæter og forplejning 
samt administrativ/ 
konsulent bistand til 
udvalget.. 



 

 

2 Livestreamning 
fra byrådsmøder 
 

Livestreaming fra alle 
Byrådsmøder. Det er 
alene den politiker der 
taler som filmes. De øvrige 
politikere og evt. tilhørere 
filmes ikke. 
 
Medvirker til lettere 
tilgængelighed for indsigt i 
de politiske 
møder/beslutninger.  
 
På inspirationsmødet 
19.06.2018 blev der 
fremsat forslag om, 
hvorvidt 
beslutningsreferaterne 
kunne være mere 
udførlige, så man kunne 
se ”debatten”. Dette 
forslag kan fremmes via 
livestreaming, så man kan 
se debatten. 
 
Erfaringen fra en 
kommune lig af VHK`s 
størrelse viser at derer 
mellem 300 og 600 
borgere pr. møde som går 
ind på livestreaming. 
 

X X X X X X X Pris ca. 175.000 pr. år. 
Altså en ca. pris på kr. 40 
pr. borger, der logger sig 
på (ved 450 i gennemsnit). 



 

 

3 Samskabelses-
kontor 

Forslag fremsat på 
inspirationsmøde 19.06.18 
– hvor får man hjælp hvis 
man har en god ide? 
 
Et sted hvor man også kan 
hente hjælp fra 
kommunale eksperter som 
f.eks. fundraiser. 
 
Kontoret kan også 
anvendes til at ”vise vej” i 
øvrigt i det kommunale 
system. 
 

 X X X    Administrative udgifter 
forbundet med funktionen.  
Anslået som 1/3 del stilling.  
Ca. kr. 130.000 – 150.000 
årligt. 
 



 

 

4 Borgerdrevne 
forslag 

En borger eller grupper af 
borgere har mulighed for 
at få et forslag behandlet 
politisk ved tilslutning fra 
en vis mængde 
stemmeberettigede 
borgere. 
 
Det skal sikres at 
forslagsstiller og 
”støtterne” er 
stemmeberettiget i 
kommunen. 
 

  X X X   Kræver et nyt system der 
automatisk kan verificere at 
forslagsstillere og ”støttere” 
er stemmeberettiget i 
kommunen.  
 
Et sådan system vil koste 
ca. kr.120.000 i anskaffele 
og kr. 10.000 i drift pr. år. 
 
Herudover vil forslaget 
været forbundet med 
tidsforbrug i 
administrationen, som skal 
kvalificerer  de stillede 
forslag, så forslagene er 
oplyst med henblik på 
politisk behandling. Hvis 
der stilles 10 forslag pr. år 
som kræver en 
arbejdsdags kvalificering vil 
udgiften være ca. kr. 
15.000 – 20.000 pr. år. 
 



 

 

5 Budget ud til 
borgerne 

Budgetområder hvor det er 
vigtigt at få borgernes 
input til hvad man gerne vil 
prioritere. 
 
Alternativt at man i 
budgetprocessen 
dedikerer beløb til fx 
bestemte områder, hvor 
man så efterfølgende går i 
dialog med borgerne om, 
hvordan budgetmidlerne 
skal udmøntes. 
 

 X X  X X  Ikke umiddelbart forbundet 
med udgifter. Det må dog 
påregnes, at 
administrationen formentlig 
får en større opgave. 

6 Forsamlingshus 
møder med fri 
debat  

Åbne møder hvor 
borgerne kan møde 
politikkerne og debatterer 
frit uden fastlagt emne. 
 
Man kan evt. beslutte, at 
”emner” der ønskes 
debatteret skal være 
indsendt inden en vis 
tidsfrist, så man politisk 
har mulighed for at 
forberede sig til mødet. 
 

 X X X  X X Afholdes typisk enten 
centralt i kommunen eller 
lokalt.  
 
Der vil være udgifter til leje 
af lokaler, hvis det ikke kan 
rummes i kommunale 
lokaler samt til forplejning. 
 
Endvidere kan det være 
forbundet med øget 
administrative udgifter. 
 



 

 

7 Pølsevogns-
møder/ 
Pop-up møder 

Uformelle møder med 
borgerne rundt om i 
kommunen på steder hvor 
der kommer mange 
mennesker. Det kan fx 
være ved messer, 
indkøbscentre, 
arrangementer  m.v. 
 
På inspirationsmøde den 
19.06.2018 var der også 
forslag om mere synlighed 
ved arrangementer m.v. 
 

 X X X    En pølsevogn med 
bemanding i 2 timer der 
serverer 500 pølser koster 
ca. kr. 10.000. 
 
Alternativt kan det bare 
være et telt med servering 
af kaffe/the og småkager. 
Omkostningerne her til vil 
være meget begrænset ca. 
kr. 1.000 pr. arrangement. 

8 Evaluering af 
borgerind-
dragelsestiltag 

En evaluering af om et 
konkret projekt faktisk gav 
mere ”borgerinddragelse”. 
 

 X X    X Kan måske kræve øgede 
administrative udgifter. 



 

 

9 Mødet med 
borgeren 
 
Fra passiv 
modtager til aktiv 
medspiller – gør 
borgeren til 
mester 
 
Fra 
uigennemsigtig-
hed til klarhed 
over egen sag 
 
Fra systemets 
plan til borgerens 
egen plan. 
 
Borgeren er 
medbestemmen-
de på hvordan 
indsatsen skal 
planlægges 
 
Borger og 
sagsbehandler 
evaluerer 
sammen på 
indsatsen 

Alle disse forslag til 
borgerinddragelse er rettet 
mod den enkelte borger og 
dennes møde med 
Kommunen.  
 
Det er hvor man arbejder 
ud fra værdier som ” møde 
borgeren hvor borgeren 
er”, borgeren som ”herre i 
eget liv”, rehabilitering, 
”mennesker møder 
mennesker” osv.  
 
Altså igangsætning af et 
arbejde i de enkelte 
forvaltninger i.f.t. hvordan 
skaber vi 
”borgerinddragelse” på 
individniveau. 
 
På inspirationsmøde den 
19.06 blev det sagt fra 
salen at ”administrationen 
skal møde borgeren hvor 
borgeren er. Taber 
mennesket, sagen og 
penge ved at være for 
fokuseret på loven.” 
 
Forvaltningerne arbejder 
allerede ud fra flere af 
disse tanker, men en 
status herpå kendes ikke. 
 

       Kan være forbundet med 
nogle projektudgifter i 
opstartsfasen. Kræver 
måske involvering af 
eksterne konsulenter. 
 
En status kan laves 
indenfor de givne 
økonomiske 
/ressourcemæssige 
rammer. 



 

 

10 Dagsordens-
punkter 

Dagsordensskabelonen 
ændres, så der indsættes 
et punkt, hvor 
forvaltningen altid skal 
tage stilling til, om der skal 
indtænkes en form for 
borgerinddragelse i det 
dagsordenspunktet 
omhandler. 
 

 X X X    Ikke forbundet med 
økonomi 

 

Forslag som kan anvendes, men ikke indgår i indstillingen af forslag 
 
1 Fremtidspanel  Fremtidspanel er et panel 

af politikere, der sammen 
med en gruppe af 
eksperter, interessenter og 
udvalgte borgere skaber 
fælles grundlag for 
langsigtet politik. 
 
 

  X X  X X Det må overvejes om 
politikere/interessenter/bor
gere skal tillægges 
mødediæter .  
 
Der kan være udgifter 
forbundet med inddragelse 
af eksperter. 
 
Udgifterne kan ikke 
endeligt fastslås p.t., da det 
afhænger af form og 
omfang. 
 

2 Borgerpanel Et repræsentativt 
sammensat borgerpanel 
som politikerne kan 
”inddrage/høre” i 
forskellige politiske 
beslutninger. 
 

  X X  X X Ikke forbundet med udgifter 
ud over forplejning, hvis 
ikke det besluttes at 
honorere borgerpanet. 
 



 

 

3 Surveys blandt 
borgere og evt. 
brugere 
 

Borgertilfredshedsundersø
gelser eller undersøgelser 
af hvad borgerne mener 
om et bestemt emne. 
 
Kunne være velegnet til at 
nå bestemte 
borgere/brugergrupper, da 
det er et faktum, at ikke 
alle borgergruppe nås via 
de øvrige forslag i 
idekataloget. Der vil være 
en tendens til, at det er de 
engagerede og 
veluddannede der vil være 
bedst repræsenteret på 
diverse digitale fora. 
 

 X X X  X X Vi har allerede systemer 
der kan bruger til 
borgerundersøgelser, så 
det er ikke forbundet med 
yderligere udgifter, ud over 
opsætning af spørgetemaer 
samt analyse af resultatet.  
 
En undersøgelse vil koste 
mellem kr. 20.000 og 
40.000 afhængig af 
undersøgelsens omfang. 
 

4 Spørgetid i.f.m. 
byrådsmøder 

Eksisterende ordning, hvor 
borgerne kan indsende 
spørgsmål seneste kl. 12 
dagen før byrådsmøde og 
så fremsætte sit 
spørgsmål i spørgetiden 
før byrådsmødet. 
Muligheden er meget lidt 
anvendt af borgerne. Der 
har f.eks. ikke været 
spørgsmål i indeværende 
byrådsperiode endnu. 
 
Spørgetiden er 30 
minutter. 
 

X   X  X X Ikke forbundet med 
yderligere udgifter. 



 

 

5 Temamøder 
 

Åbne møder med fastlagt 
tema til debat. 
Kan være mindre 
afgrænsende ”lokale” 
temaer” eller større 
strategiske temaer som 
f.eks. strategiske 
beslutning om fremtidig 
skolestruktur eller 
plejeboligstruktur.. 
 

 X X X  X X Afholdes typisk enten 
centralt i kommunen eller 
lokalt.  
 
Der vil være udgifter til leje 
af lokaler, hvis det ikke kan 
rummes i kommunale 
lokaler samt til forplejning. 
 
Endvidere kan det være 
forbundet med øget 
administrative udgifter. 
 

6 Udvikle 
samarbejdet 
med allerede 
nedsatte råd 
som Ældrerådet, 
Handicaprådet 
osv. 
 

Direkte dialog med rådene 
og politikerne – ikke kun 
”høringer”, men aktiv 
dialog om relevante 
temaer.  
 
Det er ”eksperterne” fra 
målgruppen der sidder i 
udvalgene. 
 

 X  X  X X Kræver udgifter til 
mødediæter og forplejning. 

7 Samarbejder 
med borgerfore-
ninger om lokal 
udvikling.  

Lokal udvikling drevet af 
borgerne via lokale 
borgerforeninger med 
kommunal ”fødselshjælp”. 
 

 X  X  X X Udgifter til evt. leje af 
lokaler og forplejning. 

8 Interviews med 
udvalgte 
borgere 

Kunne f.eks. være 
udvalgte medlemmer fra 
de enkelte 
skolebestyrelser osv., 
altså relevante borgere 
i.f.t. det konkrete tema. 
 

 X  X  X X Forbundet med 
administrative udgifter 
alternativt til eksterne 
konsulenter. 



 

 

9 Arbejdsgrupper 
workshops/ 
Fokusgrupper 
 

Udvalgte eksperter, 
interessenter og borgere 
samt politikere der 
arbejder i en struktureret 
form med bestemte 
temaer. 
 

 X X X    Evt. lokaleudgifter samt 
udgifter til forplejning. 
 
Evt. honorering af politikere 
og øvrige deltagere. 

10 Høring af 
udvalgte 
grupper af 
borgere 
 

Kan både være lovbundet 
og politisk besluttet høring 
af bestemte grupper af 
borgerer fx i.f.m. 
lokalplaner, 
kommuneplaner osv. 
 

 X   X   En del af den 
administrative opgave for 
så vidt angår de lovbundne 
høringer.  
 
Politisk besluttede høringer 
kan kræve større 
administrative opgaver. 
 

11 Lokalområdets 
debatfora 

Digitalt debatfora for et 
bestemt lokalområde. 
 

 X  X  X X Kræver en særlig 
chatfunktion/debatfunktion 
på vores hjemmeside, som 
alle borgere kan tilgå. 
Pris ca. kr. 70.000. 
 
Et alternativ er et 
debatforum på Facebook, 
men dette kræver at 
borgeren er på Facebook 
for at kunne benytte 
funktionen. 
 
Erfaringen viser at det er 
svært at trække borgerne 
ind på hjemmesiden, 
hvorimod mange borgere 
tilgår Facebook. 
 



 

 

12 Lyttemøder Politikerne deltager i 
møder i foreninger, 
generalforsamlinger m.v. 
med henblik på at ”lytte”. 
 

 X  X    Ikke forbundet med 
udgifter, men tid hos 
politikerne. 

13 Uddelegering af 
driftsansvar 

Hvor man laver 
”borgerinddragelse” ved at 
give bestemte gruppe 
borgere/forening 
driftsansvaret for noget der 
også kunne være en 
kommunal aktivitet samt et 
budget hertil. 
 
Kan f.eks. være aftaler 
med klubber om at 
klubben selv står for 
græsslåning osv. 
 

 X    X  Kan måske kræve øget 
administrative udgifter. 

14 Involvering af 
borgere/brugere 
i 
projektudførslen 

Ved fx dialogmøder med 
berørte borgere/brugere 
i.f.t. konkret 
projektudførelse. 
 
Bruges i vid udstrækning i 
dag. 
 

 X    X  Kan måske kræve øget 
administrative udgifter. 



 

 

15 Bindende 
folkeafstemning 

Mulighed for at afholde 
bindende kommunale 
folkeafstemninger. 
 
Loven herom er trådt i 
kraft 01.07.2018. 
 
Byrådet kan ikke sende 
noget til folkeafstemning 
før byrådet selv har stemt 
om forslaget. 
 
Der er visse 
indskrænkninger i, hvad 
der kan sendes til 
folkeafstemning.  
 
Afstemningen gælder for 
indeværende 
byrådsperiode. 
 

  X  X   Fysisk folkeafstemning der 
ikke afholdes i.f.m. et andet 
valg koster ca. kr. 500.000. 

16 Mere detaljerede 
referater fra 
byrådsmøder, 
udvalgsmøder 
m.v. 

På inspirationsmøde 
19.06.18 blev der fremsat 
ønske om, at 
mødereferaterne fra f.eks. 
byrådsmøder og 
udvalgsmøder var mere 
detaljerede, så man som 
borger kunne få mere 
indsigt i sagerne der 
havde været på 
dagsorden. 
 

X X X  X   Vil ikke umiddelbart være 
forbundet med øgede 
udgifter. 



 

 

17 Borger-
involvering – 
Frivillige 

De frivillige i kommunen er 
et af kommunens 
fundamenter.  
 
De frivillige udfører en 
masse arbejde til gavn for 
kommunens borgere og 
besidder en stor viden om 
forskellige forhold i 
kommunen og kan derfor 
være en ressource at 
trække på også i.f.t. viden 
og dialog. 
 
 

X X  X  X X Der kan være lidt udgifter til 
mødeafvikling og 
forplejning. 

 

Forslag som ikke kan indstilles anvendt 
 

1 Politiker 
træffetid 

Bestemte tidsrum hvor 
man fysisk kan træffe 
bestemte politikere for 
spørgsmål og drøftelser. 
 
Kræver altså en aftalt 
turnus blandt politikerne til 
bemanding af træffetiden. 
 

X X  X  X  Ikke forbundet med 
økonomi, men med tid for 
politikerne 



 

 

2 Livechat Bestemte tidsrum, hvor 
man kan livechatte med 
bestemte politikere. Det er 
borgerne, der således 
sætter dagsorden for, 
hvad der skal chattes om 
og borgerne kan få 
svar/dialog med det 
samme, da ”chatten” skal 
være bemandet i det 
besluttede tidsrum. 
 
Kræver altså en aftalt 
turnus blandt politikerne til 
bemanding af livechatten. 
 
Det vil kræve en del 
”markedsføring” af livechat 
for at borgerne bliver klar 
over det findes, især hvis 
det oprettes på 
kommunens hjemmeside 
og ikke på facebook. 
 
Det skal være helt klart for 
borgerne, at der ikke kan 
chattes om konkrete 
personsager, da chatten 
ikke er et lukket sikkert 
rum. 
 

 X X X    Kræver en særlig 
chatfunktion/debatfunktion 
på vores hjemmeside, som 
alle borgere kan tilgå. 
Pris ca. kr. 70.000. 
 
Et alternativ er et 
debatforum på Facebook, 
men dette kræver at 
borgeren er på Facebook 
for at kunne benytte 
funktionen. 
 
Erfaringen viser at det er 
svært at trække borgerne 
ind på hjemmesiden, 
hvorimod mange borgere 
tilgår Facebook. 
 
 



 

 

3 Det digitale 
Forsamlingshus 

Et digitalt fora, hvor 
borgere/politikere kan 
være i dialog om politiske 
temaer eller konkrete 
dagsordenspunkter. 
 
Der er altid ”åbent” i 
”forsamlingshuset”, men 
man kan ikke forvente at 
få svar/dialog med det 
samme. 
 

X X X X  X  Kræver en særlig 
chatfunktion/debatfunktion 
på vores hjemmeside, som 
alle borgere kan tilgå. 
Pris ca. kr. 70.000. 
 
Et alternativ er et 
debatforum på Facebook, 
men dette kræver at 
borgeren er på Facebook 
for at kunne benytte 
funktionen. 
 
Erfaringen viser at det er 
svært at trække borgerne 
ind på hjemmesiden, 
hvorimod mange borgere 
tilgår Facebook. 
 



 

 

4 Det digitale  
Virksomheds-
fora 

Digitalt ”virksomhedsfora” 
målrettet 
erhvervsdrivende, hvor de 
erhvervsdrivende kan 
komme med forslag og 
spørgsmål målrettet 
erhvervslivets forhold i 
kommunen. 
 
Virksomhederne vil næppe 
deltage i forskellige 
borgerfora på nettet, men 
måske på et dedikeret fora 
til erhvervslivet. Dette fora 
kunne også bruges til 
information til 
erhvervsvirksomhederne 
fra kommunen. 
 

X X X X  X  Kræver en særlig 
chatfunktion/debatfunktion 
på vores hjemmeside, som 
alle borgere kan tilgå. 
Pris ca. kr. 70.000. 
 
Et alternativ er et 
debatforum på Facebook, 
men dette kræver at 
virksomheden er på 
Facebook for at kunne 
benytte funktionen. 
 
 
 

5 Blogs på nettet Politiker blogs på nettet. 
De enkelte politikere kan 
selv oprette blogs. 
 

X X X X    Ikke forbundet med udgifter 
for VHK. 



 

 

6 Vejledende 
folkeafstemning 

Det vurderes, at borgerne 
ikke vil være indstillet på 
fysisk at skulle stemme 
i.f.m. ”vejledende 
folkeafstemninger, ligesom 
det vil være for 
omkostningstungt. 
 
Det vil derfor kræve en 
elektronisk løsning, hvor 
borgerne med deres 
NemID kan afgive deres 
stemme.. 
 

  X X X   Kræver et elektronisk 
system der kan verificere at 
folk der logger sig ind er 
stemmeberettigede i 
kommunen. 
 
Skal et valg afvikles fysisk 
vil det koste ca. kr. 500.000 
hvis det ikke afholdes i.f.m. 
et andet valg. 
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