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Velkommen til workshoppen

Når digitalisering og 
borgerinddragelse går 
hånd i hånd

Kommunikationsdøgn 2022
3. november 2022
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AGENDA
Vi har glædet os meget til at dele 
vores erfaringer med jer i dag

• Præsentation af CitizenLab’ platform?
• Hvordan anvender vi den i praksis?
• Hvem er brugerne?
• Fordelene og opmærksomhedspunkter
• Et par gode råd
• Svar på jeres spørgsmål

1. Slido.com
2. #3717712

Vi skal quizze lidt, 
så ha’ gerne jeres 
mobil klar… 



02Præsentation af 
CitizenLab



CITIZENLAB’S DIGITALE PLATFORM - ÅBEN 24-7 FRA ALLE ENHEDER

SET FRA BORGERNES SIDE SET FRA KOMMUNENS SIDE



VORES MISSION

Inkluderende Fortløbende Strategisk

CitizenLab ønsker at gøre 
borgerinddragelse og offentlig 
beslutningstagning mere

Nå ud til flere borgere 
end ‘the usual 

suspects’. De unge, de 
travle, børnefamilierne 
og helt nye segmenter 

Validér jeres beslutninger 
og vis fremskridt i forhold 

til de strategiske mål

Opbyg tillid lokalt
ved at inddrage borgerne 

tidligere og oftere

Der skal sikres 
lydhøre, inkluderende 
og repræsentative 
beslutningsprocesser 
på alle niveauer



REFERENCER

Udviklingen i 
Danmark siden 
starten af 2020…

+400
byer og kommuner

+15,000 
projekter

+1.000,000 
engagerede borgere

Vores globale
netværk:

Ny kommune 



Engagér
En komplet værktøjskasse til 
borgerinddragelse i jeres kommune

Administrér
I kan nemt administrere projekter og input 
fra lokalsamfundet på én central platform

Beslut
Vores Insights-værktøjer skaber  
datadrevne rapporter ud fra borgerinput 
til støtte for kommunens beslutninger

CitizenLab understøtter 
den fulde cyklus for 
borgerinddragelse

INTRODUKTION TIL CITIZENLAB



Hjælper jer med at finde den 
rigtige måde til at engagere

INFORMÉR

KONSULTÉR

INVOLVÉR

SAMARBEJD

UDDELEGÉR ANSVAR

ENGAGÉR  | VORES VÆRKTØJSKASSE

Information Hurtige
poll’s

Større 
surveys

Analyse af
muligheder

Online
Mapping

Idéudvikling Online
Workshops

BorgerbudgetOpsøgende 

Borgere holdes 
opdateret via 

platform og e-mail

Borgerforslag

Borgere giver hurtig 
eller detaljeret 

feedback - resultaterne 
kan være anonyme 

eller deles

Borgere byder 
offentligt ind på 

forskellige muligheder, 
eller fastgøre idéer på 

et tilpasset kort

Borgere deler og 
diskuterer deres egne 
idéer eller gøre det live 

på online workshops

Borgerne tildeler 
midler til deres 

foretrukne idéer 
eller foreslår deres 

egne projekter

CITIZENLAB´S VÆRKTØJSKASSE



Så er det tid til at 
få mobilen frem …

Gå ind på Slido.com
   og indtast #3717712



Hvilken aldersgruppe er mest 
repræsenteret på Rudersdals 
og Hørsholms platforme?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

https://www.sli.do/features-google-slides?interaction-type=UXVpeg%3D%3D
https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFROXFMMHd0ZTdidnc2SVlidktBVG9ONjM2RXJ2WEdWZFoyN3N3bVNPdm1jIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkxOTUyOTc0ODMxXzAifQ%3D%3D


Hvad sætter borgerne mest pris på 
ved at kunne engagere sig digitalt i 
kommunens udvikling?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

https://www.sli.do/features-google-slides?interaction-type=UXVpeg%3D%3D
https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFROXFMMHd0ZTdidnc2SVlidktBVG9ONjM2RXJ2WEdWZFoyN3N3bVNPdm1jIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkxMTE5MzM2Nzc5XzAifQ%3D%3D


Hvad er den hyppigste årsag 
til at borgerne ikke benytter 
platformen?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

https://www.sli.do/features-google-slides?interaction-type=UXVpeg%3D%3D
https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFROXFMMHd0ZTdidnc2SVlidktBVG9ONjM2RXJ2WEdWZFoyN3N3bVNPdm1jIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEk3Mjk5MjAzNzdfMCJ9


Antal borgere 55.000

Antal medarbejdere   6.000

Antal byrådsmedlemmer        23

Antal borgere 25.000

Antal medarbejdere   1.800

Antal byrådsmedlemmer        19

Lidt fakta om vores to kommuner 



04To kommuner -
én mission …

Flere borgere 
skal kunne 

engagere sig i 
kommunens 

udvikling.



To veje til digital borgerinddragelse 

MED AFSÆT I 
BUDGETAFTALE

MED AFSÆT I 
STRATEGI

Model for 
borgersamarbejde

Hørsholm Kommune har 
prioriteret muligheden for, 
at borgerne kan engagere 
sig digitalt i kommunens 

udvikling.

Borgerforslag

Ved Budgetaftalen 2020 
indgik politikerne en 

aftale om, at give 
borgerne mulighed for at 

stille borgerforslag.



Klima, kriser og byudvikling bringer borger 
og kommune sammen



Borgerne på vores platforme



06Cases fra 
Hørsholm 
Kommune



Hørsholmsstrategien
- lancering og løbende udvikling på BorgerLab

..og en fysisk 
borgerworkshop



Hørsholm Kommune
Udvikling af Rungsted Havn

Blanding af analog og digital involvering

● 43 interviews med 100 interessenter fra klubber, 
foreninger og erhvervsliv

● 6 møder med de politiske fagudvalg
● 3 workshops med kommunale ledere og medarbejdere
● Dialogmøder med Ungerådet og Elevrådet
● Spørgeskemaundersøgelser for klubmedlemmer
● 4 online workshops
● 221 idéer på BorgerLab
● Plancher i byrummet.



06Cases fra 
Rudersdal 
Kommune



Rudersdal Kommune
Kriser, vi ikke så komme 



Rudersdal Kommune
Borgerforslag vender bøtten 



Hvad har vi lært om digital borgerinddragelse?

VORES ERFARINGER

Administrative ressourcer

Forventningsafstemning med 
borgerne

Bred borgerinddragelse (digital  
inddragelse kan ikke stå alene)

Det kræver…

Det giver…

Bidrag fra flere borgere 

Gode muligheder for opfølgning 

Transparens ift. den politiske 
proces
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Gode råd 



5 gode råd

Et stærkt administrationsteam til at drive platformen og til at uddanne 
projektledere på tværs af administrationen. Tæt på kommunikation og gode IT 
færdigheder. Vigtigt med opbakning fra ledelsen

1
Platformen skal drives af ildsjæle som brænder 
for at skabe mere og bedre borgerinddragelse



5 gode råd

Brug platformen til at kommuni-
kere målrettet med jeres borgere
En stærk tilstedeværelse fra kommunikationsteamet for at skabe et brand for 
platformen og for at støtte projektledere og projekterne på platformen er super vigtigt.

Det er også vigtigt, at I melder tilbage til borgerne, når de bruger tid på at engagere sig - og det er nemt! 

2



5 gode råd

Arbejd både analogt og digitalt
Brug platformen til at dokumentere input i realtid på møder, workshops osv. 
I får et længere engagements vindue, hvor borgere, som ikke kan deltage fysisk får chancen digitalt.
Og så sparer I tid til at transskribere flips og post-it-noter, når I samler op fra fysiske workshops

3



5 gode råd

Borgerne har mange interesser - natur, mobilitet, børn, kultur, sport osv. 
Jo flere projekter, jo flere registrerede borgere på platformen, flere idéer, mere indsigt

4
Jo mere I anvender platformen, des mere data får I 
at arbejde med og værdien af jeres investering øges 



5 gode råd

Platformens fleksible styring af adgangsrettigheder gør det muligt for jer at køre interne projekter med alle 
metoder - uden at borgerne ser projekterne

5
Kør interne projekter og engagér jeres lokale 
fællesskaber



08Har I nogle 
spørgsmål til os?
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Søren Kielgast

Partner
CitizenLab

soren@citizenlab.dk

Maria Alsted Stuhr

Chefkonsulent 
Hørsholm Kommune

mju@horsholm.dk

Rie Kjellerup Eigtved

Chefkonsulent 
Rudersdal Kommune

reig@rudersdal.dk

http://linkedin.com/in/soren-kielgast
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Har du lyst til at læse mere?
https://dk.citizenlab.co/ressourcer



10Lidt ekstra slides 
med udvalgte 

features, 
implementering 

og cases



Strukturer jeres projekter med en tidslinje

Information

Ved at bruge en tidslinje får I mulighed for at:

● Afstemme jeres brugeres forventninger med tydelig kommunikation om de forskellige trin i jeres 
inddragelsesprocesser

● Skabe skræddersyede processer ved at kombinere flere inddragelsesmetoder i de forskellige faser af 
jeres projekter

● Afsæt tilstrækkelig tid i løbet af projektet til at behandle de indsamlede input og give regelmæssig 
feedback til borgerne

36

GENNEMSIGTIGHED

Opsøgende Hurtig 
afstemning

Indlejring af 
surveys

Konsultér
borgerne

Brug GIS 
kort

Idéudvikling Online 
Workshops

Borger-
budgetter

Borger-
forslag

Idéer og input Analyse & feedback Mere interaktion Formidling af resultat…



Vi samler vigtig information på ét sted



Repræsentativitet på platform og… 



Effektiv håndtering af idéer



Målrettet indsats med smarte grupper

DEMO DATA



05Implementering 
og support



Mød jeres ekspert i borgerind- 
dragelse og drøft mål, vigtige 

interessenter og tidslinjer.

Kick-off Møde

En implementeringsproces som passer til kommunens behov

Co-design en strategi for 
jeres platform inkl. 

succeskriterier, organisering 
og kommunikation

Strategi Workshop

Træning
Lær platformens 

grundlæggende funktioner 
at kende, og opret jeres 

første projekt.

Før-Launch Review
En endelig revision af jeres 
platform, så I kan lancere 
platformen trygt og roligt.

Dyk dybt ned i en eller flere 
facetter af inddragelse, 
baseret på jeres mål og 

behov.

Ekspert Sessioner (1-3) Vælg fra:
• Workshop for at fremme 

engagement på platformen
• Workshop om intern 

organisering 
• Best practice og inspirations 

session
• Workshop om proces-design

IMPLEMENTERING

1 2 3 4 5
ALLE PLANER

STANDARD OG 
PREMIUM PLANER

ESSENTIAL

STANDARD

PREMIUM



05Eksempler 
på cases



Roskilde Kommune
Udvikling af Klimaplan



Hvidovre Kommune
Hvor skal der plantes nye vejtræer



Guldborgsund Kommune
Kom med input til Kommuneplan 2023-2035



Borgersamling Bæredygtigt Forbrug
Region H, Region Midt, Rudersdal, Frederiksberg, Hørsholm og Vejle Kommune



Københavns Politi


