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Vingsted konferencerapport 2013
Fra høringspart til medskaber – borgerinddragelse for alvor?
repræsentanter fra 60 ældre- og seniorråd aktivt i
dette.

Du kan også blive klogere på fænomenet Samtalesalon, og hvordan det kan bidrage til en ny og

Dagen forløb med tankevækkende oplæg i seminarer, hvor det i høj grad var praktikere, som delte
erfaringer med at eksperimentere med borgerinddragelse. Der var desuden hovedoplæg med en
blanding af teoretiske overvejelser og politisk praktik i en tid, hvor kommunernes beslutningsprocesser er under forandring.

Kære læser,
Hermed har jeg fornøjelsen at indlede konferencerapporten fra DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference 2013. Både konferencen og denne rapport
har titlen ’Fra høringspart til medskaber - Borgerinddragelse for alvor?’
I et valgår for kommunalbestyrelserne og regionsrådene og for de fleste ældre- og seniorråd var det
oplagt at sætte spot på inddragelse og nærdemokratiets tilstand. På konferencen deltog 223

spændende måde at skabe dialog på.
God læselyst.
Bent Aa. Rasmussen, formand
DANSKE ÆLDRERÅD

I rapporten kan du blandt andet læse om tankerne
bag Økonomi- og indenrigsministeriets rapport om
Indhold:
lokaldemokratiets tilstand, som udkom i oktober
2: Borgmesterens erfaringer med inddragelse af borgere
måned.
4:

Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan?

Du kan også læse om borgmesterens, forskerens 5: Ældrerådet: fra høringspart til aktiv medskaber
ældrerådets og forvaltningens oplevelser og tanker
7: Klag til kommunen – få svar på 24 timer
om den nyeste udvikling inden for borgerinddragel9: Fremtidens boliger i Vejle kommune
se.

11: Aktiv dialog mellem borgere og kommune i Kolding

12: Samtalesalon
Du kan læse om, hvordan Aarhus, Vejle og Kolding kommuner i denne tid arbejder med dialog og 13: Hvordan lever det lokale demokrati?
inddragelse af borgere – og om en ny styrings- og 15: Ny og nærværende borgerinddragelse
samarbejdskultur i Aarhus.

Hovedoplæg 1: Borgmesterens erfaringer med inddragelse af borgere.
Den offentlige sektor i Danmark står over for en
skillevej. En skillevej, hvor vi skal afgøre fremtidens
velfærd.
Kirsten Terkilsen, Borgmester i Hedensted
Kommune.
Kirsten Terkilsen fortæller om sine erfaringer med
og visioner for borgerinddragelse i en ny kommunal
virkelighed. Hun lægger ud med at fastslår, at
kommunerne varetager en meget stor del af den
offentlige økonomi i Danmark. At det offentlige forbrug er steget de seneste ti år. At der samtidig er
en oplevelse hos slutbrugeren af, at der spares. Og
at der vil komme markante forandringer de næste ti
år. Derfor må vi nytænke velfærden.
De tre P'er
Kirsten Terkilsen bruger i sit oplæg begrebet "De
tre P'er" De står for Penge, Produkt og Personale.
Hendes budskab er, at vi vil komme i klemme mellem de tre P'er.
Flere vil få brug for hjælp fra velfærdssamfundet,
og derfor vil vi blive presset på penge.
Der vil komme mere komplekse forventninger fra
borgeren, og derfor bliver vi presset på produktet.
De mindre årgange vil gøre deres indtog, og der vil
være mindre søgning på jobs, som er de varme
hænder i velfærden. Og der vil komme konkurrence
fra den private sektor. Derfor bliver vi presset på
personale.
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Opgør med den kommunale vanetænkning
Velfærd er at færdes vel - at have et godt. Samfundets opgave er at skabe det gode liv i relationen
mellem mennesker og for den enkelte. Derfor har
den offentlige sektor en opgave med at tænke ud af
boksen og se ud over egen næsetip. Det betyder et
opgør med den vanlige kommunetænkning. Vi skal
se os selv som nogle, der opfordrer til fællesskabet.
Derfor skal vi satse mere på at inddrage både private virksomheder og civilsamfundet. Vi skal tænke
nye tanker og skabe bæredygtig velfærd. Og i den
proces skal man gøre sig klart, hvad målet er, og
hvad det er, man vil have.
Skiftende tider i den kommunale verden
Kirsten Terkilsen starter et historisk tilbageblik med
kommunalreformen i 1970. Her blev kommunen til
en myndighed, hvor borgere blev opfattet som en
slags undersåter. Politikere var på det tidspunkt
mere enkeltssagspolitikere - de var langt nede i
sagsbehandlingen. Idealet var: Retssikkerhed og
retfærdighed var i højsædet, regler var det vigtigste
fokus.
Sidst i 1980erne gik man fra en myndighedsopfattelse til at tænke mere i organisation i den kommunale verden. Borgeren kom mere i centrum, og
man begyndte at tale om forbrugere. Nogle mente,
at vi i virkeligheden var mere kunder. Man havde
fokus på overordnet styring, og i forvaltningen var
faglighed og kundetilfredshed nøgleord. Det var et
succeskriterium at være serviceminded og god til at
styre.

Efter kommunalreformen i 2007 er det tanken, at
lokalsamfundet er kommunen. Borgere bliver
aktive deltagere, og kommunen skal lede dette.
Den gode kommune skal være attraktiv og innovativ og bruge de ressourcer, som er lokalsamfundet.
Den gode medarbejder er optaget af at finde ressourcer hos alle - finde og skabe rammer for fællesskab. Faglighed til selvfølgelig, men ikke den
altafgørende faktor. Den gode leder er god til at
både ansatte og til at skabe plads til de frivillige
kræfter.

”Vi prøver at lave Kommune 3.0 med en
Kommune 1.0 tilgang.”
Kirsten Terkildsen

Kommune 3.0
I dag ser vi borgerne som medskabere af bæredygtig velfærd. Det implementerer vi ikke på en eftermiddag; det er og bliver et langt, sejt træk. Det skal
foregå i et tillidsfuldt fællesskab.
Hun fortæller om et projekt i Hedensted, hvor borgere selv skal lære at tage støttestrømper på ved
hjælp af et teknisk hjælpemiddel. En ældre kvinde
mente ikke, at hun kunne lære det. Da medarbejderen fra kommunen kom ud til den ældre kvinde, viste det sig, at hun faktisk godt kunne selv. Sagen
var, at hun savnede besøg. Det var ikke hjælp til
strømper, men trygheden i besøget, som hun fak-

tisk behøvede. Spørgsmålet er er, om tryghed er en kommunal opgave eller en
civilsamfundsopgave. Kan vi som kommune finde en måde at facilitere, at den
herre, som går forbi hver dag med sin hund, også lige stikker hovedet ind og
siger goddag til den borger, som ikke selv har det netværk? Og skal kommunen facilitere, at det sker? Det er nye roller, og det kræver et nyt tankesæt.
Radikal innovation og forstyrrelsesgrupper
Innovation er et nyt begreb i den kommunale verden. Det er sat på dagsordenen ud fra bevidstheden om, at vi i fremtiden bliver presset på netop penge,
personale og produkt. Med 3000 medarbejdere i Hedensted Kommune skal de
have viljen og modet til at sætte ting sammen på en helt ny måde. De kalder
det radikal innovation. Deres fremgangsmåde hedder forstyrrelsesgrupper –
med dem vil de sætte spørgsmålstegn ved den måde, som de gør tingene på.
Seniorklub i SFOen
Projektet ”Sæt lokalsamfundene fri” har fundet sted i tre byer, hvor de kommunens folk mødtes med repræsentanter for lokalsamfundet, bredt sammensat af
borgere. Her kom idéerne fra lokalsamfundene selv. I de tre lokalsamfund er
der kommet nogle meget forskellige ting frem, som er udprunget af borgernes
ønsker de tre steder.
Det har sat gang i mange sjove ting, bl.a. en seniorklub, som mødes i skolens
lokale SFO. De har laver frivilligbank, hvor man kan tilbyde sin frivillige hjælp,
og hvor man kan abonnere det, hvis man har brug for hjælp. Det giver mange
tilbud. Børnene i SFOen har også fået gode oplevelser - nogle gange fortæller
de ældre også en historie for ungerne. Der var en for eksempel lille pige, som
havde brug for en voksenven, og en ældre kvinde kunne ikke være med i klubben. De to blev parret, så den lille pige nu har den ældre kvinde som voksenven.
Én af byerne var et slidt større bysamfund, og der har man lavet et biblioteksbus, et green team hold af ældre, som holder grønne områder rent. Selv gymnasiet har lukket op og sagt, at de har mange unge, som også kunne bruge en
voksen at tale med. De har dermed også profiteret af det.
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Noget af det særlige er, at flere bysamfund melder sig på banen og gerne vil
arbejde på sådan et projekt - de arbejder med at pulje nogle af de penge, som
de kan se, at man kan bruge i lokalsamfundene. Det letter presset på de tre
P'er, og det er med til at fremme tænkesættet om, at vi skal forholde os til hinanden og tage ansvar for hinanden.

Ambitioner for fremtiden
Vi skal gøre mere og tænke anderledes på den måde, som vi driver politik på i
kommunerne. Vi skal skabe en ny kommunalpolitisk platform. Vi sidder i de
samme politiske strukturer som i 1970, men alt omkring har forandret sig. Den
søjleopdelte forvaltningsstruktur, hvor formelle møder stadig ligger til grund for
beslutninger. Det levner ikke mange muligheder for borgerinddragelse. Når de
første har været gennem udvalgene, er løbet mere eller mindre kørt. Hvis man
derefter søger borgerinddragelse, bliver det lidt kunstigt.
I Hedensted er der politisk arbejdsgrundlag for at arbejde i retning af det, som
Kirsten Terkilsen kalder bæredygtig velfærd. De har fokus mere rettet mod
tværgående arbejde og dialogformer og nye processer. I stedet for store dagsordner på møder, er der først borgerdialog, og så beslutter man, hvad man vil
tage på dagsorden i fagudvalgene. Det kræver nye måder at tænke og arbejde
på. 24 af 27 politikere i kommunen er i dag enige i, at det er en god måde at
arbejde på.

Kontakt oplægsholder: Kirsten.terkilsen@hedensted.dk

Hovedoplæg 2: Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan?

Når det lykkes, kan borgerinddragelse være med til at
skabe øget medborgerskab og sammenhængskraft i
samfundet. Omvendt kan det også gå galt og faktisk
øge mistilliden til det offentlige og skabe mere polarisering i samfundet.
Annika Agger, Lektor i Borgerinddragelse på Institut for Samfund & Globalisering, Roskilde Universitet.
Effektivitet og demokrati
Annika Agger lægger ud med at tale om, hvad det
egentlig er, vi vil med borgerinddragelse. Der er to
typer argumenter; nemlig Effektivitetsargumenter og
Demokratiargumenter. Effektivitetsargumenterne
er, at der kommer flere bud på paletten, hvis man hører dem, som har fortand på noget. Det giver også
mindre modstand og større legitimitet og mobilisering
af private ressourcer. Demokratiargumentet er, at borgerne ganske enkelt har ret til at blive hørt.
Hvordan opfatter vi borgerens rolle
Opfattelsen af borgerne rolle er i forandring. Vi må
spørge os selv, om vi anser borgere som vælgere,
som blot sætter deres kryds hvert fjerde år, og som vi
ikke behøver høre resten af tiden. Med New Public
Management er borgerne i højere grad blevet gjort til
forbrugere og kunder. Mange sociale forvaltninger
taler også om borgerne som klienter, og det viser, at
man ser dem lidt passiv. Nu taler man om borgere
som samarbejdspartnere, og ordet medborgerskab er
atter kommet på dagsordenen. Det giver udfordringer
og nye muligheder i forhold til for eksempel frivillighed
over for faglighed.
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Udbytte af inddragelse
Borgeren kan med inddragelse gå fra at være bruger
til medspiller. For den enkelte giver det viden, nye
relationer og muligheden for at præge beslutningsprocesser. Samtidig får lokalområdet og det offentlige
flere input. Vi ser alle sammen tingene forskelligt og
fra den vinkel, som er vores udgangspunkt. Vi skal
samle så mange som muligt, så vi får helheden i spil.
Derfor skal vi også tænke rigtig meget i, hvordan vi
får lavet legitime processer.
Vi tror ofte, at vi mener det samme, når vi ser en god
borgerinddragelsesproces. Vi kan forstyrre hinanden
og lære noget nyt, og vi får mest muligt frem ved at
være så mange som muligt. Ministerierne kan ikke
velfærdsstatens udfordringer alene, men skal have
civilsamfundet med.
De deltager mindre
Unge og ikke-danske etniske deltager mindre i de
nuværende borgerinddragelsesprocesser. Det er en
tendens i hele Vesten, at færre og færre stemmer og
deltager i det formelle demokrati. Samtidig er der en
støt stigning i antallet af frivillige. Den ene halvdel af
politologerne er bekymrede - den anden halvdel tror
på de nye deltagelsesformer. Derfor må vi tænke
over, hvordan vi arrangerer møder, hvis vi vil have
flere med. Man kan benytte teknikker som sidedialog,
og man kan vende sig mod sin sidemand og tale om
bestemte spørgsmål.
Ældrerådenes rolle
De ældre er meget stærkere i dag. De er en vigtig
stemme i debatten om velfærdsinnovation, i at være
med til at skabe lokale partnerskaber, som igen kan
blive afsæt for politisk deltagelse. Det offentlige skal

være rammesætter uden at kvæle det frivillige arbejde. Nogle gange er der slet ikke sammenhæng, og så
kan det være en hjælp, at kommunen går ind og faciliterer frivilligt arbejde. Der er gode og dårlige sider
ved øget frivillighed, og ældrerådene skal være med i
den debat.
Rekruttering af frivillige
Frivillighedsforskning viser, at en af de vigtigste grunde til at folk er frivilige, er at de bliver spurgt. Det skal
også opleves menings fuldt at deltage, og der skal
være klare rammer, uden at det bliver kvalt. Vi skal
huske at prale og dele erfaringer omkring, hvad der
har fungeret godt. Vi skal bygge på de gode erfaringer.
Argumenter for borgerinddragelse
Effektivitetsargumenter
- Mere kvalificeret beslutningsgrundlag
- Mindre implementeringsmodstand
- Øget legitimitet af de trufne beslutninger
- Mobilisering af private ressourcer
Demokratiargumenter
- Borgerne har ret til at blive hørt i sager, der vedrører
dem
- Deltagelse øger borgernes forståelse for de trufne
beslutninger
- Deltagelse kan medvirke til at øge folks handlekompetencer

Kontakt oplægsholder: aagger@ruc.dk

Hovedoplæg 3: Fra høringspart til aktiv medskaber - Ældrerådet tager ny rolle og funktion i Odense
For at imødekomme nye udfordringer i Odense
Kommune, har ældrerådet og lokalrådene i samarbejde med Ældre/Handicapforvaltningen sat gang i
en proces, så de kan blive en vigtigere strategisk
medspiller, når fremtidens velfærdssamfund skal
udvikle nye løsninger.
Merete Helgens, formand for Odense Ældreråd,
David Aarup Laustsen, chefkonsulent i Odense
Kommune
Ny virkelighed - Ny velfærd
Den brændende platform er, at nulvækst er det optimistiske scenarie med lavere skattegrundlag pga.
blandt andet ændret demografi. Der er to veje at
gå: Enten DK minus 20% - eller en ny vej. Vi skal
inddrage borgere, foreninger, og virksomheder i
opgaveløsningen. Så vi skal skabe platformen for,
at det skal ske. Ældrerådet i Odense har læst og
forstået det manifest, og processen er sat i gang.
Merete Helgens præsenterer de foreløbige resultater af udviklingsarbejdet i form af en ny samarbejdsmodel, der viser Ældrerådet og lokalrådene i
en ny virkelighed. Rammerne er sat for et tættere
samarbejde i fremtiden – både mellem rådene og
mellem rådene og Odense Kommune. Hun fortæller, at det selv efter mange år som aktiv i ældreråd,
kan være svært at følge med. Velfærdskrisen har
tvunget politikerne til at blive mere kreative. I Odense har de taget handsken op, og forholdet mellem
ældreråd, politikere og forvaltning er ændret meget.
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Tidligere producerede de høringssvar
en masse, som de næsten ikke fik
svar på. De oplevede sjældent effekten, for beslutningerne var ofte allerede truffet.

David Aarup Laustsen har arbejdet
sammen med ældre-og lokalråd på en
ny måde siden april 2013. Konkret har
de håndteret udviklingsprocessen sådan, at han er sekretær for ældrerådet
i Odense Kommune, samtidig med, at
han også er chefkonsulent i kommunen. Det er en pointe, at ældrerådet i
Odense TAGER en ny rolle, de tager
et ansvar og signalerer, at de gerne vil
have et nyt samarbejde.
Ældrerådene og lokalrådene til serviceeftersyn
Når man vil påtage sig en ny rolle, skal man kigge
på sine samarbejdspartnere og høre, om de også
er parat til det. Kommunen nedsatte derfor en gruppe med folk fra alle fire råd, og de fik mandat til at
tegne konturerne af fremtidens samarbejde. Det
skulle være lidt LEAN, så man ikke hele tiden skulle
hente legitimitet i baglandet. De kastede sig over
opgaven, og allerførst evaluerede de den seneste
treårige periode siden sidste valg.
De skrev ned, hvilke samarbejder, der fungerede
godt, og hvilke samarbejder, der fungerede mindre
godt. Også i de enkelte positioner skrev de, om de

enkelte parter fungerede mere eller mindre godt.
Det gav et klart billede af deres udfordringer og
styrker.
Konklusionen var, at det haltede mest på relationsdelen mellem de forskellige parter. Det funderede ok ud til borgerne, men rådene fungerede for
forskelligt og med for forskellige vilkår og forudsætninger. Derfor satte de ind på samarbejdet og ville
få det til at fungere bedre.

Det hele blev gjort på to dage. På den tredje dag
lavede de modelleringsworkshop, hvor de lagde
rammerne for den nye måde at samarbejde på.
De kiggede på, hvilke ting, de skulle blive dygtigere
til, og hvilke dele af tegningerne de ville beholde.

Hovedkonturerne af den nye samarbejdsmodel
Før lå alle rådene i hver deres silo med hver deres
relationer til deres lokalområde. Der var ingen indbyrdes sammenhæng, og der var ingen samarbejdsrelationer ud over ældre- og handicapforvaltningen. Ældrerådet ville gøre opmærksom på, at de
er hele kommunens råd, og de har holdninger og
ekspertise om alle forvaltningers arbejdsområder.
Her er de på vej hen
Der er nu sammenhæng mellem de fire råd i kommunen, så den viden ude i lokalområderne bliver
bragt til torvs, og så der opstår ligeværdigt samarbejde med alle forvaltningerne i kommunen. Samtidig skal der være plads til snitflader mellem rådene
og civilsamfundet.
Konkret har de lavet samarbejdsudvalg, hvor formand fra hvert råd og nøglepersoner fra kommunen er med. Antallet af medlemmer kan justeres op
og ned, og det kan afhænge af sagerne, hvem der
er med til hvilke møder. Hvis det gerne må gå lidt
hurtigt mellem ordinære møder, henvender man sig
til udvalget, som kan finde relevante personer til at
gå ind i arbejdet. Samarbejdsudvalget kan nedsætte ad hoc-udvalg i en tidsbegrænset periode. Så er
det dem, man henvender sig til om de spørgsmål,
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Tidligere producerede de høringssvar en masse,
som de næsten ikke fik svar på.
De oplevede sjældent effekten, for beslutningerne var ofte allerede truffet.

og de andre ældrerådsmedlemmer har deponeret
deres stemme i det råd.

Forudsætninger og dilemmaer
Merete Helgens understreger, at det skal være AKTIVE medskabere. De skal ikke forvente, at politikere og forvaltning kommer med opgaverne på et
sølvfad, for så bliver det, som det hele tiden har
været. Embedsværket kan ikke begynde forfra ved
alle møder, så ældrerådet skal være godt forberedt,
Hvis de vil have indflydelse, kræver det også indsats fra deres side.

David Aarup Laustsen tilføjer, at man skal ville
samarbejdet på den præmis, som er der fra starten.
Den nye samarbejdsmodel først træder i kraft, når Han mener, at man har ansvar, hvis man er med til
det nye ældreråd træder til i januar 2014. De har
at udvikle. Det er rigtigt, at det er tidskrævende at
tyvstartet i august, og der er introduktionskursus i
involvere mange i udviklingen af noget, men kun i
december 2013.
starten. Bagefter kan det spare masser af tid og
ressourcer. Derfor arbejder de også med prototyFLAY som modelprojekt
per, så de ikke skal forholde sig til noget færdigt.
FLAY står for Fremtidens Levering Af Ydelser. I det Han fortæller afsluttende, at det er supersårbart, at
projekt skulle de se på nye ydelser for sygepleje.
politikere og embedsfolk skal indrømme, at de ikke
De kom ind i en tom bygning, hvor de kunne se på lige har styr på alt. Det kræver et hav af meget konnogle prototyper. De kom med deres uforbeholdne krete justeringer af den måde, som man arbejder
mening og var med til at udvikle nogle lidt mere
på i kommunen. Han oplever, at han har en meget
færdige prototyper. På den måde blev de både
vigtig opgave med at fortælle til høj og lav i alle formedskabere og reelle sparringspartnere. De har på valtninger, hvad der foregår.
den måde taget lidt hul på at være med helt fra
starten. De er også med til at komme med input til,
hvorvidt de skal fortsætte med central madlevering,
eller om maden skal tilbage på plejecentrenes køk- Kontakt oplægsholdere: merete@helgens.dk
kener.

Seminar 1: Klag til kommunen – få svar på 24 timer
En klage er ofte et råb om hjælp. Vi skal have respekt for borgere og gå ind dialogen så hurtigt og
så respektfuldt som muligt.

dere i kommunen, men om de 300.000 borgere.
Og det handler om, hvad man er sammen om som I 2013-2015 arbejder de med ’Klagens DNA’. De
kommune.
graver et spadestik dybere og ser på, hvad det
konkret er, at man som medarbejder gør, som kan
Bjarke Østergaard, kommunikationschef, Aarafstedkomme klager. De ser meget konkret på klaKlag til kommunen – projektets udvikling
hus Kommune, Sundhed og Omsorg.
gehåndtering og -forebyggelse.
I 2007 viste en undersøgelse, at borgeren først og
Styrket borgerkontakt
fremmest ønsker at blive set, hørt og forstået.
Afdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kom- Med andre ord – vi har brug for nærvær. Samtidig
mune beskæftiger ca. 7.000 medarbejdere, som
viste undersøgelsen, at medarbejderen tror, at
arbejder med omsorg til ældre og sundhed for alle borgeren ønsker saglighed, regler og ordentligborgere. Med inspiration fra Holland har afdelingen hed. Når de blev spurgt, hvad de selv ønskede,
indført konceptet, ”Styrket Borgerkontakt”. Det be- når de blev ældre, var svarene de samme som
tyder for eksempel, at alle får et personligt svar på borgernes. Dermed blev de klar over, at der var
deres henvendelse inden for 24 timer, og 200 an- en konflikt mellem opfattelser af, hvad man egentsatte har fået uddannelse mæglingsteknikker. Ud- lig er sammen om.
gangspunktet for projektet er forståelsen af, at når
en borger vælger at klage til dem, er det ofte de
I 2010 skabte man en række ledetråde:
store grundfølelser, der er i spil. Ambitionen er at
Borgervinklen:
rulle metoden ud til hele Aarhus Kommune i 2014. 
Vi er sammen med borgeren

Vi holdere borgen væk - borgeren skal hjælBjarke Østergaard fortæller, at projektet har udpes til at kunne selv.
gangspunkt i et større pres på medarbejdere, flere
opgaver og nye brugergrupper. En brugerundersø- Medarbejdervinklen:
gelse fra 2012 viser, at personalet har stor betyd
Slip medarbejderen fri - det kræver afklaring
ning for tilfredshed, og det gælder i høj grad konaf, hvad det vil sige for medarbejderen og for
Al magt til borgeren
takten mellem personale og borgere.
ledelsen.

Ledelse med vilje.
Med udgangspunkt i 'Al magt til borgeren' ser de
Kærlig Kommune
på de store følelser, som er i spil. Dem skal man
Kærlig Kommune er et oplæg til at mobilisere med- I 2012-2014 arbejder de med styrket borgerkon- reagere på ved at være nærværende og lyttende.
borgerskab og kærlighed på ny. Man vil øge støt- takt. De skifter fokus fra regler og saglighed til Når de kommer, skal medarbejderen reagere med
ten til, at borgeren gennem for eksempel hverdags- at være lyttende. Gennem kurser og workshops
det samme, for det forstærkes, hvis der ikke er norehabilitering så vidt muligt selv løser sine daglige lærer de om, hvad der ligger bag borgerens klage; gen i den anden ende. Det viser sig, at borgerne
gøremål. En datters eller svigersøns beretning om at blive set, hørt og forstået. Det indebærer blandt bliver overrasket over, at kommunen faktisk svarer
livet kan ikke erstattes af besøg fra en hjemmeandet, at man får svar seneste 24 efter en henven- hurtigt. Det burde være en selvfølge, og det siger
hjælper. Det ikke handler om de 25.000 medarbej- delse fra en borger.
noget om kulturen i den offentlige forvaltning, at
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det er så usædvanligt. Det giver samtidig styrket
arbejdsglæde.
Det kræver det
Man skal handle lokalt, og man skal handle på
tværs af faggrupper og forvaltninger.
Man skal svare på en måde, som er til at læse og
forstå for borgeren. For eksempel bliver brevene
sat meget mere enkelt op - både sprogligt og grafisk. Forinden har sagsbehandleren ringet borgeren
op og afklaret, at hvad det faktisk handler om. Så
bliver man enige om, hvad man overhovedet taler
om. Man taler ikke kun løsning, men også proces.
Omorganisering af visitationsprocessen med udgangspunkt i, at borgeren bedst selv ved, hvad de
har brug for. Et ønskescenarie er, at borgeren selv
skriver sin visitationsskrivelse.
Kontrolfri zone - de har fokus på selve samtalen og Klagens DNA
kontakten i stedet for at have øget fokus på løsnin- De arbejder på at finde ud af, hvordan de kan få
gerne.
færre klager. De har ikke så mange tal på det, men
man skal gerne ned 20% som i Holland.
Kærlighed, frihed, lighed
Noget af frustrationen handler om, at borgerne fakNår en borger har klaget, er der en række simple
tisk ikke ved, hvilken service kommunen tilbyder ting, som man skal leve, og ikke bare kan læse om. og mange ansatte ved det heller ikke. Man skal viNår man ringer, skal man forberede sig godt, sikre de, hvor man kan finde ud af, hvad kommunen tilsig, at man ringer på et ok tidspunkt, man skal lytte, byder.
opsummere og stille spørgsmål. Så skal man også
Udfordringerne
fortælle, hvor borgeren kan få hjælp. Det er et
sprog, som skal læres - de skal stille spørgsmål og Der er en erkendelse af, at det ofte sker i 11. time,
vide, hvordan de svarer.
når de tager f.eks. ældreråd med i beslutnings- og
udviklingsprocesser. De forsøger at dele erfaringer-
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ne ved at tage ældrerådene med ind i redaktionen
af et blad, som går ud til 80.000 borgere. Der er
også en udfordring omkring deres myndighedsfunktion, hvor de skal levere en bestemt service. De vil
egentlig hellere lytte til, hvad der bliver sagt.

Afsluttende kommer der et konkret forslag fra salen: Klagerådene er afskaffet - lad os uddanne
medlemmer af ældreråd til at være en slags advokater for borgerne, så de kan være bindeled og
kommunikationsled.

Kontakt oplægsholder: bjonie@aarhus.dk

Seminar 2: Brugerundersøgelse om fremtidens boliger i Vejle kommune

Hvis boligindsatsen over for borgere med demenssygdomme skal gentænkes, er det for eksempel
ikke nok at spørge borgere med demens og deres
pårørende – vi må også spørge fagfolkene på området. Brugerne har den erfaringsbaserede viden,
fagfolkene har den mere teoretiske og juridiske viden og indsigt.

skemaet – heraf 300 elektronisk. I forvaltningen er
man positivt overrasket over de mange besvarelser, og det har betydet meget med så god hjælp fra
ældreråd og frivillige foreninger. Konklusionen er, at
borgerne gerne vil deltage i undersøgelser, og at
forvaltningen skal turde gå i dialog med ældreråd
og foreninger for at få de bedste løsninger.

Lisbeth Bjerre Jensen, udviklingskonsulent,
Velfærdsforforvaltningen, Vejle.

Forskellige ønsker
Lisbeth Bjerre Jensen fortalte, at borgernes ønsker
var meget forskellige, og at de forventeligt afspejlede forskellige behov og prioriteringer. Det vil ofte
være sådan, at en persons ønsker til en fremtidig
pleje-/ældrebolig er afhængig af vedkommendes
nuværende situation. For den friske ældre er størrelsen og beliggenhed på boligen måske i fokus,
mens det for den plejekrævende ældre er andre
forhold som tilgængelighed og tryghed, som er i
fokus.

Vejle kommune har igangsat en større undersøgelse af de, ønsker, som borgere på 65+ har til en
eventuel fremtidig plejebolig. Undersøgelsen består
både af et spørgeskema og gruppeinterviews. De
skal bruge bruges af politikerne i deres planlægning
af fremtidens ældreboliger.
Da seminaret blev afholdt, var resultaterne er ikke
forelagt for politikerne endnu. Derfor kunne tilhørerne ikke få resultaterne, og man ved derfor heller
ikke endnu, om der faktisk bliver truffet politiske be- sin hjemmeside, de havde delt det ud foran brugslutninger som konsekvens af borgernes ønsker.
sen, sendt det til pensionistforeningernes mødesteder og brugt det i datastuer som øveredskab i ITPå seminaret fortalte Lisbeth Bjerre Jensen om ide- undervisningen. Desuden havde de forebyggende
erne bag undersøgelsen og om, hvordan forvaltnin- medarbejdere haft skemaet med ud til de borgere,
gen i samarbejde med bl.a. ældrerådet har forsøgt de besøgte. På den måde var det blevet formidlet
at nå flest mulig af de 65+årige med et spørgeske- meget bredt.
ma.
Formidling af spørgeskemaet
Kommunen havde lagt spørgeskemaet var lagt på
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Stor deltagelse gennem dialog
I alt 1436 borgere over 65 år har besvaret spørge-

Hvad skal vi med brugerinddragelse
Brugerinddragelse er et plusord for politikere og
forvaltninger. Alligevel er der begrænsninger ved
brugerinddragelse, når en forvaltning vil undersøge
et felt. Forvaltningen bør overveje, hvem man i øvrigt skal spørge. Der kan for eksempel være emner
i forhold til lovgivning, økonomi, som kræver ekspertbidrag fra bestemte faggrupper, for at vi kan få
den viden vi efterspørger, og dermed give politikerne de bedste muligheder for at handle.
Hvis boligindsatsen over for borgere med demens-

sygdomme skal gentænkes, er det for eksempel
ikke nok at spørge borgere med demens og deres
pårørende – vi må også spørge fagfolkene på området. Brugerne har den erfaringsbaserede viden,
fagfolkene har den mere teoretiske og juridiske viden og indsigt.

Brugerinddragelse er et plusord for politikere og
forvaltninger. Alligevel er der begrænsninger ved
brugerinddragelse, når en forvaltning vil undersøge et felt.

Det krævede en fremsynet opfinder at tænke en
bil. Vi begriber nemlig med de begreber vi har.
Kan politikerne faktisk handle på ønskerne?
Lisbeth Bjerre Jensen omtalte en anden risiko ved
brugerinddragelse.
Hun mener, at vi skal spørge, hvad sker der, hvis
borgernes ønsker og behov ikke afspejles i en
fremtidig politisk strategi på området. Vi skal overveje, om de så vil deltage i undersøgelser en anden gang. Vi skal gøre os klart, om borgere og
brugere forventer, at de efterfølgende at får deres
ønsker opfyldt af politikerne, når de bliver spurgt.
Det vidste en stor del af seminarets deltagere en
del om – vi er rådgivere på samme måde som borBil eller hestevogn
Som illustration viste Lisbeth Bjerre Jensen et bille- gerne er ved brugerinddragelse. Politikerne må tage ansvar for beslutningerne.
de af en Gammel Ford. Hun spurgte seminarets
deltagere, hvad de troede, at en borger i 1700-tallet
ville have svaret på spørgsmålet om ønsker til et
fremtidigt transportmiddel. De havde nok svaret en
hurtigere hest, da de ikke kendte begrebet en bil.
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Resultater
Antal borgere i undersøgelsen: 1436
Køn

Antal

Mænd

481

%

33

Alder

Antal

%

65-70
år
Kvinder
71-75 år

419
955
281

29
67%
20 %

Over 76 år

739

51 %

Kontakt oplægsholder: lbjje@vejle.dk

Seminar 3. Aktiv dialog mellem borgere og kommune i Kolding

Borgere I Kolding Kommune er heldigt stillet, da der
i Kolding som et af de få steder er tilknyttet en borgerrådgiver til at hjælpe borgere med at gennemgå
afgørelser, breve og mails fra kommunens øvrige
ansatte.

på en forbedring Kolding Kommune har gennemført strafferetssagerne, er rollerne kendte og tydelige
er sproget i forvaltningens skriftlige materiale.
for parterne. Man ved hvem der er offer og hvem
der er gerningsmand. I mæglingssager i kommunen
Det er flere steder ændret så det er mere tydeligt
er hun tilbøjelig til at mene, at gamle sager, som
og gennemskueligt, hvad en sag handler om. Det
har medført at borgerne hurtigere forstår indholdet eksempelvis nabostridigheder, har et højt konfliktniveauet, og viljen til kompromis tilsvarende lavt.
Birgitte Lamp, borgerrådgiver i Kolding Komaf de brevet, de modtager, hvilket sparer tid for
mune.
begge parter. En kommentar fra salen er, at man
oplever, at klagerne kommer ind når sagsbehandBorgernes ombudsmand
lingen bliver lang, hvilket ofte skyldes udskiftning af
Der er stadig ikke så mange kommuner, der har
medarbejdere. Det giver Birgitte Lamp ikke meget
oprettet en stilling som borgerrådgiver, og der er
for. Det er hendes klare opfattelse, at personaleudmeget stor forskel på, hvilke opgaver kommunalbe- skiftninger ikke må komme borgerne til skade.
styrelsen ønsker løst af sin borgerrådgiver. Birgitte
Lamp fortæller, at Kolding Kommunalbestyrelse i
Et spørgsmål fra salen vedrørte de tidligere klageenighed har vedtaget af oprette en stilling, og rent
rådssager, og om borgerrådgiveren kunne overtage
fysisk finder man hendes kontor lige ved siden af
denne funktion. Hertil svarer Brigitte Lamp, at hun
byrådssalen. Hendes opgaver er, at hjælpe med at også varetager henvendelser om praktisk hjælp og
finde vej i den kommunale organisation og i klage- pleje til ældre borgere. Det er hendes indtryk, at
systemet samt at behandle klager over personalets den personlige betjening var meget medvirkende til
optræden, sagsbehandlingstid mv. Borgerrådgive- at sagerne oftest kunne løses internt i kommunen
ren overvåger derudover, at kommunens sagsbehandling foregår på en måde, der er korrekt og lov- Tidligere konfliktmægler
lig, sikrer borgerens retssikkerhed og udføres som Som borgerrådgiver deltager Birgitte Lamp jævnligt
en rationel sagsbehandling.
som mægler i møder mellem kommune og borger.
Hun har tidligere erfaring med mægling fra et lederKlager bruges konstruktivt
job i ældreområdet i nabokommunen Vejle, samt en
I Kolding Kommune ønsker de at lære mest muligt stilling ved Sydøstjyllands politi som konfliktmægler Kontakt oplægsholder: borgerraadgiver@kolding.dk
af de fejl, de begår. Derfor giver borgerrådgiveren
i straffesager.
information tilbage til de afdelinger, hvor der har
været klager og afgiver hvert halve år beretninger, Et spørgsmål fra salen handler om, hvorvidt det er
der ofte omtales i lokal presse og tv. På den måde sværere at være mægler i strafferetssager end i
får både forvaltningen og borgerne oplysninger om, sager mellem kommune og borger. Hun svarer, at i
hvad der udgør god sagsbehandling. Et eksempel
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Seminar 4: Samtalesalon

De sædvanlige samtalestartere om job, familie
og hobbies har Nadja Pass udskiftet i samtalesalonen.

Samtalesaloner er en vej til at udvikle nogle rammer, hvor finurlige, overraskende, inspirerende
samtaler opstår som det naturligste i verden.

Nyskabende spørgsmål
Deltagerne skulle to og to trække et spørgsmål og
begynde samtalen. Efter 10 minutters samtale blev
samtalepartner og spørgsmål udskiftet, og en ny
samtale begyndte.

De sædvanlige samtalestartere om job, familie og
hobbies har Nadja Pass i samtalesalonen udskiftet
Nadja Pass fra ” Borgerlyst” - samfundslaboratori- med blandt andet disse spørgsmål:
et, der skaber mere handlekraft i hverdagen.
- Hvornår er du sidst blevet grebet af en folkestemNysgerrige konferencedeltagere har fundet vej til
ning?
Samtalesalonen for at lære og afprøve nye måder
at samtale med folk, de ikke kender i forvejen.
- Hvad ville du ønske, at nogen havde lært dig?

starterne zoomer mere og mere ind på et bestemt
emne, som ønskes drøftet mellem deltagerne.
En deltager mente, at spørgsmålet: Hvad er den
danske drøm? var et poppet og overflødigt spørgsmål, mens andre deltagere synes det var inspirerende, og svaret var, at det danske fodboldlandsholds kommende sejr over Italien. Eksemplet brugte Nadja Pass til at påvise hvor forskelligt vi opfatter
ting, og at samtalen derfor er helt nødvendig til at
afklare vores forskellige opfattelser.

På linket her kan du se en manual til teknikken bag
samtalesaloner:
http://samtalesaloner.dk/wp-content/
uploads/2013/02/samtalesalon-manual.pdf
På linket her kan du hente inspiration til samtaleemner: http://samtalesaloner.dk/samtalemenuer/

Samtalesalonen er et nyttigt værktøj til at åbne
- Hvornår har du sidst begyndt på noget nyt (og
samtaler mellem mennesker med forskellige forud- hvordan føltes det)?
sætninger. Det handler om, at finde et fælles ståsted på tværs af generationer, politisk baggrund og - Hvad giver DIG håb for fremtiden?
geografisk oprindelse.
- Hvornår blev du voksen?
Nadja Pass fortæller indledende, at Samtalesaloner
efterhånden har fundet vej til mange dele af landet, Efter tre samtalerunder, hvor snakken var gået
eksempelvis Køge, Thorshavn og Helsingør, og at særdeles livligt, lykkedes det Nadja Pass at få
Kontakt oplægsholder: nadja@borgerlyst.dk
materialet frit kan hentes og bruges fra deres hjem- ørenlyd til at oplyse deltagerne om teknikken i sammeside.
talesalonen. Hun forklarede, at det ikke er svært at
www.borgerlyst.dk.
tilrettelægge en samtalesalon således, at samtale12

| Vingsted konferencerapport 2013

Seminar 5: Hvordan lever det lokale demokrati?

Maja Frydkjær Frandsen, specialkonsulent i
Økonomi- og indenrigsministeriet.

Man havde valgt 17 meget forskellige kommuner,
som tænker lokaldemokrati meget forskelligt. Borgerne har forskellig tilknytning til deres kommune.

Reel dialog
Både borgere og politikere ønsker reel dialog - fra
borgernes perspektiv indebærer det, at de bliver
inddraget på et tidspunkt, hvor der er reel mulighed
for indflydelse, og hvor tal og fakta bliver lagt frem.
Det er vigtigt, at man som borger kender forudsætningerne for de beslutninger, der skal træffes. Mange oplever, at de formelle høringsformer er en barriere for tilstrækkelig og faktisk dialog.
De mange unge efterspørger, at man tager dem
alvorligt og ikke bare laver det til en fest at inddrage
dem. Det er vigtigt at kommunikere de sager, som
er relevante for de unge og få dem inddraget.

I december 2012 satte økonomi- og indenrigsminister Margrethe gang i et arbejde med at tage temperaturen på det lokale demokrati. Anledningen til
demokratiprojektet var en faldende valgdeltagelse
ved kommunal- og regionsvalg, som i 2009 var nede på 66 procent – det laveste i 35 år. Samtidig har
flere undersøgelser peget på, at borgerne oplever,
at der er blevet større afstand mellem dem og deres kommunalpolitikere. Formålet med projektet er
at give kommunerne inspiration til, hvordan de kan
styrke og udvikle det lokale demokrati. Demokratiprojektet bestod kort fortalt af en rundtur til 17 kommuner og en spørgeskemaundersøgelse, som
forsknings- og evalueringsinstituttet KORA har gennemført og offentliggjort for ministeriet.
Rundtur til 17 kommuner
På rundturen til de 17 kommunerne inviterede de
bystyret til møde og spurgte ind til, hvad der foregik
i den pågældende kommune. Desuden lavede de
demokrativærksted med invitation til politikere, borgere, organisationer og nogle steder også erhvervslivet. Nogle steder besøgte de steder, som
var gode eksempler på borgerinddragelse, som
kommunen gerne ville vise frem. Den enkelte kommune havde dermed indflydelse på det program,
som man lagde ved hvert besøg.
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Der var mange beretninger om, at man følte, at distancen mellem politikere var blevet større, og det
var ikke kun i sammenlagte kommuner.

KORA spørgeskemaundersøgelsen
Formålet var at give statistisk baggrund for rapporten. 1300 borgere blev spurgt, og der var svarprocent på 56. Der var en overrepræsentation af unge
og folk med ikke-dansk baggrund.
Økonomi– og indenrigsminister Margrethe Vestager
søsatte i december 2012 arbejdet med at tage temperaturen på det lokale demokrati.

Nogle steder er det i højere grad et lokalsamfund,
med foreninger, fælles forretningslov osv.
Nogle kommuner har mange transitborgere, f.eks.
unge under uddannelse. I de år hvor, de er der,
skal de gerne tage del i lokaldemokratiet, og der
har forskellige kommuner forskellige udfordringer.

Man stillede nogle af de samme spørgsmål, som
man har stillet tidligere (i 2001 og 2009), så man
kunne få et sammenligneligt billede af situationen.
Hovedkonklusionen er, at det er udfordret, men at
der lokalt blandt politikere og borgere er vilje til en
bedre dialog. Vi har et meget stærkt borgmesterstyre, som kan gå ud over det menige byrådsmedlem.

Delkonklusionerne er, at kommunerne er truet på
identiteten, at borgerne efterspørger mod hos lokalpolitikerne - til at tage en ærlig dialog, inddrage borgerne tidligt i processen og til være ærlige om de
prioriteringer, der skal foretages.
Nogle gang var lokalpolitikere være bange for, hvad
der sker, hvis de inddrager borgere. Det er en ny
rolle. Generelt er unge mindre lokalt aktive, stemmer mindre, føler sig mindre berørt af lokalt demokrati. Borgere med anden etnisk baggrund end
dansk finder lokalpolitik mere kompliceret og deltager meget mindre. Vi har forsømt at vise de unge,
at kommunalpolitik kommer dem ved. Kommunalpolitikere har en opgave med vise, at der bliver taget beslutninger i kommunerne, som påvirker de
unge.
Og hvad med kommunalreformen?
De problematikker, som de beskriver, er så generelt, at det ikke kan tilskrives kommunalreformen.
Valgdeltagelsen var ikke lavere i sammenlagt kommuner.
Op af sofaen
Det hele mundede ud i ’Op af Sofaen - 18 anbefalinger’, hvor mange er rettet mod kommunalbestyrelserne, som man håber, at de vil tænke ind i den
næste valgperiode.

Især to anbefalinger skal nævnes:
Anbefaling 9: Kommunalbestyrelserne skal vejledes bedre om de muligheder, der findes i
den kommunale styrelseslov. Økonomi- og Indenrigsministeriet bør i samarbejde
med KL udgive en vejledning, som har særlig fokus
på de muligheder, som kommunalbestyrelserne har
for at sikre sig en god betjening fra den kommunale
forvaltning.
Anbefaling 12: Regeringen nedsætter et bredt
sammensat udvalg, som skal gennemføre et
serviceeftersyn af de lovfastsatte kommunale høringer. De skaber meget frustration, selvom de var
positivt tænkt. Der er et arbejde i gang i ministeriet,
som handler om det.
Efterfølgende debat
Flere tilhørere oplever det som et problem, at klagerådene er nedlagt. Og man finder, at høringsrunder ikke er reelt demokratiske - ældrerådene gør
sig umage med at skrive høringssvar, som ikke bliver taget alvorligt. Hvis de kanaler, som man skal
høres igennem, mister man tilliden til demokratiet.
Selvom ældrerådene er lovbefæstede, kan man
også spørge sig selv, om høringsretten har en værdi. Nogle steder er der dog også et lovarbejde efter,
at man har afgivet høringssvar.

Man kan læse alle anbefalinger her: http://oim.dk/
media/515502/
Op_af_sofaen_anbefalinger_til_lokaldemokratiet.pdf
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Vi skal bryde søjlerne ned dog arbejde på tværs og
komme ind på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt.

Spørgsmålet er også de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer er gearet til det faglige stykke
arbejde, som forvaltningen skal lave - eller er det
embedsfolkene der faktisk bestemmer.
I fh.t. ungeråd er det måske bedre at finde nogle
konkrete områder, som man kan inddrage dem i
stedet for at køre videre ad den gamle vej.
Der er også gode erfaringer, f.eks. fra Vallensbæk,
hvor det fungerer godt.
Det stærke borgmesterstyre er en afledt effekt af
kommunesammenlægningerne. Den store fokus på
budgetoverholdelse og økonomistyring kan også
have en effekt.
Skolerne har en enormt stor opgave i forhold til de
unge – jf. valgretskommissionen, som kom for nogle år siden. Stor rolle i f.ht. at sætte demokrati på
dagsordenen, og der er vist nogle tanker om prøvevalg på nogle skoler.
En tilhører slutter af med en kommentar om, at svage politikere og stærke embedsmænd ødelægger
demokratiet.
Kontakt oplægsholder: mff@oim.dk

Seminar 6: Ny og nærværende borgerinddragelse
I Århus kommune har politikerne prøvet noget nyt. De har inddraget borgere på en mere direkte måde end gennem traditionelle formelle høringer. Private borgere og repræsentanter for
erhvervslivet er blevet inkluderet i selve drøftelses- og beslutningsfasen, hvilket viser sig at være udbytterigt for alle parter.
Lars Kloppenborg, Udviklingschef, Aarhus Kommune
Borgerne til orde
Lars Kloppenborg fortæller om det nye initiativ, der har til formål
at forbedre borgernes mulighed for at deltage i politisk arbejde.
Helt konkret går initiativet ud på at inddrage borgere, foreninger
og virksomheder i drøftelser og beslutninger om kommunens
struktur og styring. Det skaber en åben og gennemsigtig proces, og giver plads til at borgerne kan komme til orde på en ny
måde.
Direkte ind i politiske aftaler
Deltagerne i inddragelsesforløbet fik at vide ved mødets start,
at der var en forventning om, at en stor del af deres anbefalinger kunne gå direkte ind i de politiske aftaler. Sådan endte det
også, da flere af anbefalingerne fra inddragelsesforløbet satte
direkte spor i de politiske aftaler. Derudover kom der nye forslag frem, som politikere og embedsmænd ikke selv havde
overvejet.

forslag og anbefalinger også i fremtiden.
Ældrerådet med
Ældrerådet i Aarhus var tidligt med i planlægningen af forløbet
og vil kunne bidrage med supplerende oplysninger til andre
ældreråd, som kunne tænkes at ville arbejde med planer om
nærværende borgerinddragelse.

The MASS Model
Projektet er inspireret af et canadisk initiativ, der sigter mod
at nytænke borgerinddragelse og den demokratiske proces.
Det blev gennemført i foråret 2013 og havde deltagere fra fire
forskellige grupper: 25 private borgere, 35 foreningsrepræsentanter, 34 deltagere fra erhvervsvirksomheder og 60 medarbejdere fra den kommunale forvaltning. De mange deltagere samarbejdede om at producere skriftlige slutdokumenter
med konkrete anbefalinger til byrådet og gav efter forløbet en
mundtlig præsentation af anbefalingerne på en konference
for byrådsmedlemmer.
Læs mere om The MASS Model her:
http://www.masslbp.com/processes.php

Positive erfaringer
Deltagerne beskrev efter forløbet, hvordan de gennem den meget direkte indflydelse oplevede at blive anerkendt og føle større ejerskab omkring deres kommune og det lokale demokrati.
Både deltagere og politikere oplevede, at forløbet var meget
givende og fremmende for lokaldemokratiet.

Teknologirådet bistod med råd og dåd og medvirkede som
konsulent på projektet. Læs mere om Teknologirådet her:
http://www.tekno.dk/subpage.php3?
article=1889&language=dk&category=1&toppic=kategori1

Den direkte kontakt mellem borgere og kommunalpolitikere skaber et bedre grundlag for byrådet at træffe beslutninger på og
deltagerne får både lyst og selvtillid til at komme med konkrete

Kontakt oplægsholder: lakl@aarhus.dk
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