
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Formålet med en politik for nærdemokrat er at definere rammer, roller og kompetencer for 
nærdemokratiet, så borgeren og brugerens indflydelse på kommunen og dialog med byrådet er 
sikret.    
 
Med baggrund i kommunens vision "Vi er mere end det store" er der i politik for 
nærdemokratiet taget udgangspunkt i de beskrevne værdier: åbenhed, forskellighed, fællesskab 
og ejerskab 
 
Politik for nærdemokrati bygger på tre grundsten: brugerdemokratiet,  borgerdemokratiet og 
projektdemokrati. 
 
Udgangspunktet for et aktivt nærdemokrati er tilstrækkelig og tidssvarende information og 
mulighed for at komme i dialog med den kommunale administration og byrådet.  
 
I forhold til brugerdemokratiet forpligtiger byrådet sig til:  

 
- løbende at evaluere spilleregler for samarbejdet med brugerdemokratiet.  
- at give mulighed for udvidelse af brugerdemokratiet  
- at opbygge tradition for dialogmøder mellem byråd og brugerdemokrati 
 

I forhold til borgerdemokratiet forpligtiger byrådet sig til: 
 
-  at opbygge tradition for dialog med repræsentative lokalråd 
- at gøre borgerinddragelse obligatorisk i udviklingen af borgerens nærmiljø 
- at sikre borgeren ret til indflydelse på nærmiljøet 

 
 

I forhold til projektdemokratiet  forpligtiger byrådet sig til: 
 

- at gøre brug af projektdemokratiet, når det er relevant  
- at give ildsjæle mulighed for dialog omkring et projekt 
- at sikre ildsjæle vejledning og rådgivning 

 
 
Byrådet udpeger en kontaktperson i den kommunale administration som får til opgave at medvirke 
til en fortsat styrkelse af samarbejdsrelationerne og udvikling af nærdemokratiet i kommunen.  
 
Politikken er underbygget af den efterfølgende beskrivelse og uddybning af ovenstående politik. 
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1. Indledning 

 
Politik for nærdemokrati tager sit udspring i et temamøde d. 4. maj 2006 om nærdemokrati, hvor 
sammenlægningsudvalget mødtes med repræsentanter fra borger- og brugerfora for at udstikke 
retningslinierne for, hvordan borgerinddragelse skal forme sig i den nye Kerteminde Kommune. 
 
Temamødet om nærdemokrati var anden del af et projektforløb i 2006 for 
sammenlægningsudvalget om politisk ledelse. Den første del i forløbet handlede om definering 
af politikerroller i den nye geografisk større kommune. De konklusioner fra det første temamøde 
om politikerroller, som er interessante i denne sammenhæng, var dels forventningen om som 
politiker at operere på et overordnet strategisk plan og om at udbygge brugen af netværk. 
   
Sideløbende med projektet Politisk Ledelse er ”Retningslinier for decentralisering” blevet til. 
Retningslinierne lægger  - i tråd med den politiske målsætning om at øge graden af 
decentralisering og nærdemokratiet  i Ny Kerteminde Kommune – op til muligheden for en øget 
inddragelse af brugerbestyrelser og råd i de decentrale enheder via uddelegeringen af ansvar og  
kompetencer. 

 
Hensigten med strukturreformen fra regeringens side har desuden været en styrkelse af det 
lokale ansvar i form af større borgerindflydelse og øget nærdemokrati. 
 
Politikken for nærdemokrati er et resultat af sammenlægningsudvalgets og regeringens tilsagn 
om en styrkelse af nærdemokratiet. 
 
 

1.1       Formål 

 
Formålet med en politik for nærdemokrat er at definere rammer, roller og kompetencer for 
nærdemokratiet, så borgeren og brugerens indflydelse på kommunen og dialog med byrådet er 
sikret.    

 
Lovgivningen angiver formelle krav til borger- og brugerinddragelsen inden for bestemte 
sektorområder, så brugere og borgere via lovgivningen er sikret en vis grad af indflydelse. 
Indflydelsen kommer f.eks. til udtryk i form af lovgivningen på plan- og miljøområdet i 
forbindelse med vedtagelsen af kommuneplaner og lokalplaner og i Den Sociale Servicelovs og  
Folkeskolelovens krav om brugerinddragelse og nedsættelse af bestyrelser/råd med rådgivende 
og indstillende funktion.  

 
Denne politik vil gå et skridt videre og opstille retningslinier for yderligere udbygning af 
nærdemokratiet. 

 
Politikken vil ikke berøre den politiske repræsentationen i råd og udvalg. Beslutning  herom 
tages særskilt 

 
 
Et velfungerende nærdemokrati afhænger af, at rollefordelingen mellem borgere/brugere, byråd 
og den kommunal administration samt tildeling af kompetencer til borger-/brugere er klare. 
Herved gives borgere / brugere realistiske forventninger til graden af indflydelse på den 
politiske beslutningsproces.  
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Udgangspunktet for et aktivt nærdemokrati er tilstrækkelig og tidssvarende information og 
mulighed for at komme i dialog med den kommunale administration og byrådet. Derudover skal 
borgere og brugere opleve en respons på det arbejde, de har investeret i nærdemokratiet. Derfor 
bør en involvering af borger-/brugerfora altid munde ud i en evaluering, hvor også begrundelse 
for, hvorfor byrådet har valgt ikke at følge et forums indstilling indgår.     

 
Udnævnelsen af en kontaktperson i den kommunale administration som ansvarlig for kontakten 
til nærdemokratiet og som formidler af kontakt mellem det politiske niveau og borger- / 
brugerfora er en anden forudsætning for at samarbejdet med borgere og brugere i kommunen 
fungerer fortløbende  - og et vigtigt signal ud ad til om, at Ny Kerteminde Kommune mener 
inddragelse af  nærdemokratiet alvorligt.  

 
 
 

1.2 Vision, værdigrundlag og målsætning 

 
Visionen ”Vi er mere end det store” for Ny Kerteminde Kommune definerer bl.a. relationen til 
borgeren på følgende måde: 
 

- (..)Gennem åbenhed og dialog med borgerne (…) skabes en fælles forståelse og begejstring for 
udvikling af fællesskabet. 

- Gennem et levende demokrati med plads til forskellighed skal kommunen skabe sig et image og en 
position som en driftig og sammenhængende kommune, hvor et rigt kultur- og foreningsliv giver 
nærhed og udvikling. 

- Borgeren (…) skal føle ejerskab til udviklingen af den ny kommune og ildsjæle i processen skal 
understøttes i deres arbejde 

- Gennem et levende demokrati med plads til forskellighed skal kommunen skabe sig et image som 
en driftig og sammenhængende kommune… 
 
Ordene i visionen vil være udgangspunktet for politikken for nærdemokrati, så visionens nøgleord: 
åbenhed, forskellighed, fællesskab og ejerskab bliver de værdier, som nærdemokratiet funderer 
sig på.  
 
Ny Kerteminde Kommune ønsker at fremme brugere af kommunens servicetilbuds indflydelse  
gennem et styrket samarbejde med råd og bestyrelser. Også den enkelte borgers indflydelse på 
udviklingen af kommunen vil Ny Kerteminde Kommune arbejde på at sikre. Et initiativrigt og 
aktivt nærdemokrati er målsætningen. 

  

 
 
 

2. Rammer, roller og kompetencer 
 
 

2.1     Definering af grupperinger i nærdemokratiet 

 
Der skal sondres mellem tre grupperinger i nærdemokrati (grænsedragningen mellem de tre 
grupperinger kan ikke trækkes skarpt, idet deltagelse i en form for nærdemokrati ikke udelukker 
deltagelse i en anden): 
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- brugerdemokrati (borgeren som bruger) 
- borgerdemokrati (borgeren som medborger) 
- projektdemokrati (borgerinddragelse i ad hoc projekter) 

 
Brugerdemokratiet kan defineres som modtagere af kommunal service eller deltagere i en 
aktivitet, kommunen har indflydelse på. I gruppen indregnes brugerbestyrelser (skolebestyrelse 
m.fl.), brugerråd (ældreråd m.fl.) og fritidsforeninger (idrætsforeninger m.fl.).  
 
Borgerdemokratiet defineres som den brede kontinuerlige deltagelse i tværgående fora, som ofte 
er funderet i et lokalsamfund. Lokaludvalg /-råd vil være en typisk aktør i inddragelsen af denne 
gruppe. 
 
Projektdemokratiet omfatter borgerinddragelsen ad hoc med tilknytning til midlertidige 
projekter.  

 
 

2.2     Brugerdemokrati 

 
Som tidligere nævnt fastsætter lovgivning til en vis grad rammerne for inddragelsen af 
bestyrelser, råd og foreninger. Byrådet har den fulde beslutningskompetence, men er 
høringsforpligtigede i forhold til brugerfora. 
 
”Retningsliner for Decentralisering lægger op til en øget uddelegering af ansvar og kompetencer 
til de decentrale enheder, som politikken for brugerdemokratiet bør følge op på i forhold til 
opgaver, der vedrører driften og indholdet i enhedens kvalitet.  
 
Det kan overvejes at udvide samarbejdet med brugerdemokratiet ved at oprette 
brugerbestyrelser på områder, som lovgivningen ikke angiver (haller, idrætsanlæg mm.) Skulle 
brugergrupper henvende sig med et ønske herom, bør byrådet være positivt indstillede.  
 
Det er vigtigt for nærdemokratiet som en repræsentativ institution, at byrådet, som  
repræsenterende fællesskabet, har kontakt til bestyrelserne og rådene. ”Retningslinier for 
decentralisering” angiver årlige dialogmøder mellem fagudvalg og bestyrelse, hvor gensidige 
krav, forventninger og udviklingsmuligheder kan udveksles. Inddrages en 
forventningsafstemning af forvaltning af nærdemokratiet som et tema til drøftelse på 
dialogmøderne, kan det repræsentative sikres og byrådet får et indblik i, hvilke temaer 
bestyrelserne ønsker indflydelse på. Dialogmøder med råd efter samme skabelon bør indføres  
 
 
Opsummerende foreslås at: 

 
- henlæggelsen af ansvar og kompetence til brugerdemokratiet, som ”Retningslinier 

for decentral styring” angiver, løbende evalueres. 
- byrådet stiller sig positive overfor oprettelse af brugerbestyrelser på områder, som 

lovgivningen ikke angiver, efter ønske fra borgerne.  
- dialogmøder mellem fagudvalgene og råd eller bestyrelser, hvor forventning til 

inddragelse afstemmes, afholdes. 
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     2.3      Borgerdemokrati  

 
 

Borgerdemokratiet dækker over interessegrupper med tværgående temaer (ofte af social 
karakter) eller med lokalt funderede temaer (ofte udvikling af lokalområdet). Borgerdemokrati 
kan således siges at forgrene sig som medborgerdemokrati og lokaldemokrati. 
 
Medborgerdemokrati: 
 
I en tid, hvor der er en tendens til, at borgernes engagement forskyder sig fra sager med fælles 
sigte til sager af interesse for den enkelt og dennes familie, ligger der for byrådet en særlig 
udfordring i at skabe rammer, der opfordrer til, at borgerne engagerer sig som medborgere med 
ansvar for helheden og ikke kun som brugere med isolerede interesser.  
 
Allerede eksisterende fora bør tilbydes en særlig understøttende indsats i form af en 
kontaktperson i administrationen, der kan tilbyde hjælp til selvhjælp, formidle kontakt til det 
politiske niveau  og virke som center for informations- og vidensdeling internt mellem de 
frivillige foreninger og mellem foreningerne og borgere.  
 
 
Lokaldemokrati: 
 
Byrådet skal sikre rammerne for et lokalt engagement i rent lokale anliggender og opmuntre til, 
at borgerne selv tager initiativ til udvikling af deres lokalområde. Byrådet skal som følge heraf 
tænke borgerinddragelse ind, når det gælder udviklingen af lokale områder, så borgerne opnår 
indflydelse på deres nærmiljø. Borgerinddragelsen skal ske på et tidligt stadie i processen, så 
borgerne oplever at være en del af idéudviklingen. Herved opbygges en kultur, som animerer til 
engagement og initiativ.    
  
Inddragelsen af  lokalområderne kan sikres en permanent status ved nedsættelse af lokalråd, 
som kan repræsentere lokalsamfundene over for byrådet. Lokalråd kan bruges som dialog- og 
sparringspartner for byrådet i sager, der vedrører et givent lokalområde. Byrådet har 
initiativpligten til inddragelse af lokalråd og lokalrådene kan forvente, at inddragelsen vil blive 
brugt i den videre politiske behandling. Helt konkret betyder det, at lokalrådene har ret til at 
blive hørt, men at byrådet ikke har pligt til at følge lokalrådenes indstilling.  
 
Det er vigtigt, at lokalrådene er repræsentative, hvorfor en demokratisk proces, hvor borgerne i 
lokalområderne har lige adgang til at vælge ildsjæle til at repræsentere sig lokalt i forhold til 
byrådet, skal skabes. En eventuel uddelegering af kompetencer og ansvar vil også være 
afhængig heraf. 
 
Opsummerende foreslås at: 
 

- repræsentative lokalråd nedsættes, der kan indgå i en mere fast dialog med byrådet 
- borgerinddragelse er obligatorisk i udviklingen af borgerens nærmiljø 
- borgerinddragelse sker i begyndelsen af  beslutningsprocessen 
- borgere sikres medindflydelse men ikke medbestemmelse på nærmiljøet 
- byrådet har initiativpligten 
- borgeren har initiativretten 

 
I Ny Kerteminde Kommune har en gruppe borgere taget initiativ til nedsættelsen af et 
landsbyråd, der defineres som en paraplyorganisation for lokaludvalg, sogneforeninger og 
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beboerforeninger i landdistrikter i kommunen. Landsbyrådet har defineret sit formål til at ville 
virke som talerør for de udvalg, foreninger og råd, som den repræsenterer, og at være 
sparringspartner i udarbejdelsen af en politik for landdistrikterne.  
 
Landsbyrådet kan forudsat, at de fora, som er medlemmer af rådet, er repræsentative, inddrages 
i den nærdemokratisk proces som et dialogforum, byrådet kan benyttes sig af. Det skal 
overvejes, om der ikke skal etableres lignende dialogforum i de tre bysamfund i kommunen. 

 
 
 

2.4    Projektdemokrati 

 
Grupper fra begge de foregående grupperinger kan inddrages, ligesom uformelle tværgående 
borger- og brugerfora kan sammensættes ”til lejligheden”. Grupperne vil være sammensat ud fra 
interesse og relevans for et givent projekts tema og kan spænde fra interesseorganisationer, 
foreninger, borgergrupper, erhvervsliv, råd, bestyrelser mm. Temaerne for gruppernes arbejde er 
varierende, men har det til fælles, at de er af midlertidig karakter.    
 
Initiativ til nedsættelse af projektgrupper tages på foranledning af byrådet. For at sikre 
forankringen af et givent projekt på det politiske niveau skal byrådet altid involveres i 
nedsættelsen.  

 
Under projektdemokratiet hører en undergruppe af ”ildsjæle”. Begrebet ildsjæl spænder bredt og 
kan defineres som  personer, der tager initiativ til selvstændigt at iværksætte et projekt. Over for 
ildsjæle bør ydes en understøttende vejledende indsats, i og med at ildsjæle vil genere initiativ 
fra andre borgere. Hvorvidt kommunen involverer sig i projektet og hvad en eventuel 
involvering vil indebære, vil afhænge af  projektets indhold og vil blive besluttet fra gang til 
gang. 
 
Opsummerende foreslås at : 
 

- byrådet har initiativretten 
- byrådet involveres i begyndelsen af processen 
- ildsjæle kan forvente vejledning og eventuel involvering fra kommunens side 

 
 
 

 
 
3. Forankring 
 
 

3.1 Politisk niveau 

 
Byrådet har den fulde beslutningskompetence og indtager den centrale rolle i inddragelsen af 
nærdemokratiet. Projekter forankres hos byrådet, der har krav på statusaflæggelser under vejs i 
processen.   
 



 
 

     
 

8 

Helhedsansvaret for driften af kommunen ligger hos byrådet, som prioriterer de 
samfundsmæssige ressourcer ud fra, hvad der gavner helheden bedst  - både i lokalt orienterede 
projekter og i kommunalt orienterede projekter.  
 
Byrådet er, som ansvarlig for helheden, central aktør i nærdemokratiet og indehaver af 
beslutningskompetencen, garanten for at også de mindre ressourcestærke borgeres interesser 
tilgodeses. 
 
  

3.2 Administrativt niveau  

 
Inddragelse af nærdemokrati er en obligatorisk overvejelse, som den kommunale administration 
skal gøre sig i startfasen af en opgave. 
 
Den kommunale administration har pligt til at oplyse byrådet om opgaver, hvor 
borgerinddragelse er relevant eller om projekter, borgere / brugere har henvendt sig med. 
 
Ansvaret for den praktiske udførelse af inddragelsesprocessen ligger hos den kommunale 
administration. 
 
På det overordnede plan bør en fast kontaktperson i administrationen udpeges, der vil have 
ansvar for en overordnede vejledning vedr. henvendelse om projekter. Kontaktpersonen vil også 
have ansvar for opsamling og videreformidlingen af idéoplæg til projekter. Opdatering af 
hjemmesiden, så tidssvarende informationer om igangværende projekter er tilgængelig på 
hjemmesiden, vil ligeledes være en af kontaktpersonens opgaver.   
 
Derudover bør en tovholder udnævnes i den fagforvaltning, som et givent projekt med 
involvering af borger- eller brugerfora sorterer under. Tovholderen vil have til opgave at stå for 
kontakten til deltagere i projektet og yde den rådgivning og vejledning, som deltagerne har 
behov for undervejs i processen. Udarbejdelse af informationsmateriale til internettet, så et højt 
informationsniveau sikres, sorterer under tovholderen. 
 
Overfor frivillige sociale foreninger bør ydes en særlig indsats i form af en kontaktperson i den 
kommunale administration.   
 
 

 
 

4. Kommunikation 
 
Ny kerteminde Kommune ønsker, som visionen ”Vi er mere end det store” beskriver, at sikre 
borgere og brugere i kommunen mulighed for en åben dialog. 

 
Udgangspunktet for dialog med borgere og brugere er, at informationsniveauet er højt. Et højt 
informationsniveau signalerer også åbenhed. Informationer fra kommunen løber af tre kanaler: 
via kommunens hjemmesiden, via skriftligt informationsmateriale (pjecer, aviser mm.) og via 
mundtlig informering. Alle tre kanaler bør benyttes i understøttelsen af nærdemokratiet. 
 
Hjemmesiden: 
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En hjemmeside for den nye kommune, der har borgeren og borgerens behov i centrum vil blive 
etableret. 
   
På hjemmesiden bør være mulighed for at finde informationer om projekter under 
nærdemokratiet, som kommunen eller ildsjæle har taget initiativ til. Informationer om , hvor 
man henvender sig med idéer og hvilken vejledning man kan få, bør også fremgå af 
hjemmesiden. 
 
Kalender over informationsmøder, borgermøder og lign. bør indgå. 
 
Derudover  bør siden indeholde et dialogforum, hvor borgere kan stille spørgsmål til eller 
kommentere på udviklingen af kommunen. Som et minimum bør mailadresser på borgmesteren 
og udvalgsformændene optræde.  
 
Skriftligt informationsmateriale: 
 
Ny Kerteminde Kommune arbejder på at fremme den digitale borgerservice. Derfor bør alle 
informationer først og fremmest være tilgængelige på hjemmesiden. Eftersom ikke alle borgere 
har adgang til internet, bør der dog være mulighed for at få informationerne tilsendt pr. post, 
hvis en borger udtrykker ønske herom. 
 
De trykte medier er også en mulighed at udbrede informationer om projekter, møder o. lign. 
 
 
Mundtlig informering: 
 
Den direkte dialog med borgere er en vigtig faktor i udviklingen og udbygningen af 
nærdemokratiet, hvorfor den nye kommune bør skabe en tradition for borger- og dialogmøder. 
På borgermøder, hvor målgruppen er interessenter bosat i kommunen, vil repræsentationen og 
responsen  være bred. Dialogmøderne kan benyttes, når den direkte dialog med særlige fora 
ønskes. 
 
 
 
 
  
5. Evaluering 

 
Opfølgning på det arbejde, en gruppe borgere / brugere har investeret i et projekt, er vigtig for 
den vedvarende interesse for at deltage i nærdemokratiet. Derfor bør et afsluttet forløb altid 
følges op af en evaluering, hvor de involverede får en kvalificeret tilbagemelding på forløbet og 
beslutningen. 
 
Vælger byrådet, der har den endelige beslutningskompetence, ikke at følge en gruppes 
indstilling, er det særlig vigtigt at begrunde hvorfor.  
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6. Bilag 

6.1 Inspirationskatalog 

 
Metode Form Formål Fordele Ulemper 
Åbent elektronisk 
borgerpanel 

Vilkårlige 
borgere 
tilmelder sig 
et panel, hvor 
spørgeskemae
r om diverse 
temaer 
besvares 

Temperaturmåling 
af borgernes 
holdninger 

Hurtigt medie 
Nemt at 
administrere 
Angiver 
pejlemærker 
Signalerer 
åbenhed 

Ikke fuldt ud 
repræsentativt 
 

Lukket elektronisk 
borgerpanel 

Panel 
sammensat af 
et 
repræsentativt 
udsnit af 
borgere i 
kommunen 

Temperaturmåling 
af borgernes 
holdninger 

Hurtigt medie 
Nemt at 
administrere 
Repræsentativ 
angivelse af 
holdninger 

Lukket forum 

Dialogforum på 
hjemmeside 

Interessenter 
kan stille 
spørgsmål, 
kommenterer 
tiltag eller 
komme med 
idéer 

Værktøj til dialog 
med kommunen 

Kan genere 
nye tiltag 
Signalerer 
åbenhed 

Kræver 
internetadgang 
Ikke lige adgang til 
forummet 
Kræver besvarelse 
fra administration 
eller 
kommunalbestyrelse 

Spørgeskemaer Interessenter i 
kommunen 
tilsendes et 
skema 

Temperaturmåling 
af borgernes 
holdninger i 
forhold til 
eksisterende tiltag 

Alle har i 
princippet 
mulighed for 
at deltage 
Angivelse af 
holdninger 
 

Langsommelig 
proces 
Administrativt 
krævende at følge 
op på 
Ressourcesvage har 
svært ved at deltage 
 

Fokusgruppeinterview Udvalgte 
interessenter i 
kommunen 
interviewes 

Uddybende 
temperaturmåling 
af udvalgte 
interessenters 
holdninger i 
forhold til konkrete 
tiltag 

Angivelse af 
uddybende 
holdninger 
Kan genere 
nye tiltag 

Langsommelig 
proces 
Administrativt 
krævende at 
håndtere og følge op 
på 

Borgermøder Åbent møde 
for 
interessenter i 
kommunen  

Temperaturmåling 
af borgernes 
holdninger i 
forhold til konkrete 
tiltag 
Bred Information  

Repræsentativt 
Angiver 
pejlemærker 
Kritisk 
argumentation 
Dialog 
Når ud til stor 
målgruppe 

 



 
 

     
 

11 

Signalerer 
åbenhed 

Dialogmøder Møder med 
grupperinger 
af 
interessenter 

Temperaturmåling 
af udvalgte 
interessentgruppers 
holdninger i 
forhold til konkrete 
temaer 

Nøjagtig 
angivelse af 
holdninger 
Kan bruges til 
at generere 
nye tiltag 

Vanskelige ikke at 
imødekomme 

Ad hoc 
projektgrupper 
(Workshops, 
fremtidsværksteder 
mm.) 

En gruppe 
interessenter 
udarbejder 
indstilling  

Formulering og 
udmøntning af 
strategier 

Ejerskab til 
kommunens 
udvikling 
skabes 
Dialog 

Vanskelige ikke at 
imødekomme 

     
 
 

6.2 Procesplan i forbindelse med inddragelsesprocesser 

 
Procesplanen er ment som et styringsredskab for administration og byråd, der samtidigt er med til at 
sikre, at de ”rigtige” overvejelser gøres, inden processen sættes i gang.  Procesplanen vil også 
fungere som en ”kontrakt” med borgere / brugere, hvor en forventningsafklaring sker.  
 
Formål  
Målgruppe  
Metode  
Rolle i den politiske proces  
Anvendelse af resultater  
Tovholdere   
 
 
Under ”Formål” beskrives, hvorfor den pågældende inddragelsesproces sættes i gang. 
 
Hvilke bruger- / borgerfora, der involveres, beskrives under ”Målgruppe”. Forud for beskrivelsen 
skal det overvejes, hvilke fora, det er relevant at inddrage. 
 
Den metode, der findes bedst at anvende på den pågældende målgruppe ud fra formålet, defineres 
under ”Metode”. 
 
Under ”Rolle i den politiske proces” skal beskrives, hvornår i beslutningsprocessen projektet 
foregår og hvilken rolle borgere / brugere spiller. 
 
Det skal under ”Anvendelse af resultater” defineres, hvad forventningen til resultatet af 
inddragelsesprocessen er og hvordan resultatet efterfølgende vil blive behandlet og anvendt.   
 
”Tovholdere” skal angive, hvem i administrationen, der er ansvarlig for procesforløbet. 
 
 
Procesplanen skal suppleres af en tids- og aktivitetsplan.  
 



6. 3 Nærdemokratiske fora.  

- oversigten er ikke fyldestgørende 
 
 

 

Bruger 
Medborger 

Antennefore
ninger, 
grundejerfore
ninger m.v. 

Brugerbestyrel
ser i fritids-
foreninger 

Parti-
foreninger 

Brugerbestyrelser i 
kommunale 
institutioner 

Ældreråd  
og 
handicap

Lokale 
Beskæftige
lsesråd 

 
Erhvervs-
foreninger 

Lokalråd 

 

Humanitære 
organisationer 

 
Fokus på enkeltsager 

 
Fokus kommunens generelle udvikling 

Folkeoplysningsudvalget 

Borger-
foreninger 

Brugerbestyrel-
ser i selvejende 
institutioner 

Bestyrelser for 
vandforsyninge
r mv. 


