
Vejforum 2018 - Workshop 
 
Titel: Erfaringer med spændende borgermøder i Stevns Kommune 
 
Oplæg til workshop -  Hvordan får vi endnu mere ud af borgermøder, som en del af vores 
planlægningsarbejde? 
 
Formål 
Borgerinddragelse har altid været en vigtig del af kommunernes virke – særligt i trafikplanlægningsopgaver, 
som betyder inddragelse i de tidlige faser af kommunens projekter, hvor det er essentielt at have borgernes 
input i kortlægningsfasen, da de dagligt færdes på de kommunale veje og stier. Det giver også indsigt og 
mulighed for at forventningsafstemme parterne imellem og fremmee engagement og indflydelse på den 
planlagte udvikling. 
 
Hvorfor kan det være svært at holde et vellykket borgermøde?  
Efterspørgslen på en metode til håndtering af borgermøder vokser, efterhånden som ønsket og behovet for 
omverdens inddragelse fylder mere i det politiske system. Det kan være svært at afholde borgermøder, da 
det er sandhedens time, hvor flere parametre er i spil, eksempelvis økonomi/politik, faglig viden og følelser/ 
tillid. 
 
På workshoppen deler Stevns Kommune og Sweco deres erfaring med vellykkede borgermøder i Stevns.  
 
Som en del af rådgiverydelsen ifm. en trafikplan for Stevns Kommune afholdt Sweco borgermøder, men 
undervejs i processen (baseret på de gode erfaringer med de første borgermøder) valgte kommunen at 
inddrage politikerne, så de også kunne komme med input til trafikplanen. Møderne er afholdt som 
workshops, hvor deltagerne i grupper af 5-8 personer har fået mulighed for at tegne deres forslag og idéer 
ind på store kort over kommunen. Møderne er blevet faciliteret af Jens Lillebæk, som på baggrund af over 20 
års ledelseserfaring har specialiseret sig som proceskonsulent og mødedesigner i tilrettelæggelse af forløb, 
workshops og møder, som gør det lettere for grupper af mennesker, at nå deres mål. 
 
Fremgangsmåde 
Sweco indleder workshoppen med en kort præsentation af trafikplanen for Stevns Kommune samt en 
procesbeskrivelse. Herefter fortæller Stevns Kommune og Sweco deres oplevelse af, hvad der fungerede 
særligt godt ifm. borgermøderne. 
Efterfølgende skal deltagerne i grupper reflektere over oplevelser og udfordringer, der kan opstå ved 
borgermøder, og hvad der skal til for at få endnu flere spændende borgermøder. 
Afslutningsvis lægger vi op til dialog i plenum, hvor resultaterne fra fællesworkshoppen præsenteres – 
eksempelvis 3 gode råd pr. gruppe. 
 
Vigtigste resultat 
Deltagerne i sessionen får indblik i, hvordan man kan sikre gode og konstruktive borgermøder. På 
workshoppen vil vi inspirere hinanden, udveksle synspunkter og erfaringer.  
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