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Kort om 70i30

Concito og Aalborg Uni er videnspartnere

DeltagerDanmark organiseringspartner

Finansieret af Velux & Villum-fondene og KR 
Foundation

https://krfnd.org/70-i-30/
https://krfnd.org/70-i-30/
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DeltagerDanmark

Vi tror på at mennesker besidder en unik evne til at løse kollektive 

problemer gennem nysgerrighed, indsigt og samarbejde.

Løsningerne bliver både bedre, mere effektfulde og mere 

bæredygtige, hvis de mennesker, der oplever problemerne selv tager 

ansvar for at løse dem sammen.

Det kalder vi deltagereffekten.

Vores tilgang



En del af 70i30

Vores samfundsmodel er funderet på 
forsamlingshuse fyldt af mennesker, der 

siger ja og tager ansvar.

Den grønne omstilling lykkes ikke uden.

Vores tilgang i tre billeder
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Problemet er

De nuværende involveringsmetoder skaber 
modstand 

Vi kan ikke forøge mængden af vindmøller og 
solceller i det åbne landskab, uden at involvere 
lokalsamfund

Hvis vi skruer op for de lokale omstillingsindsatser 
uden at modne et folkelig mandat, går det galt 
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D E L T A G E R E F F E K T E N
Deltagereffekten opnås, når medborgere, der deltager aktivt, 

markant forøger kommunens evne til at nå sine mål og påvirke sin omverden.
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D E L T A G E R E F F E K T E N
Jo mere vi selv er med. Jo 
mere vi forstår og selv kan 
bidrage. 
Desto større medejerskab 
føler vi. Desto mere vil folk 
også acceptere gener og 
deltage i fælles processer.

“Vi vil selv eje en del af vores 
møller. Så larmer de mindre” 
Ildsjæl i Lemvig

“Samtidigt med at parret privat arbejder på at 
stoppe projektet, samarbejder Peter Braae med 
naboer og lokaludvalgene i Brenderup og 
Harndrup om at forsøge at præge projektets 
udformning” 
Fyns Stiftstidende 25. maj 2022 
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Fremtidsscenarie for borgerdrevet 
grøn omstilling 
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Tre opgaver for kommuner for at lykkedes

Identificer lederskab: Find de vigtigste nøglepersoner1

2

3

Skab struktur: Skab rum hvor folk kan mødes og handle sammen

Igangsæt handling: Pulje, ressourcepersoner og indsatser

Opgaven: at skabe betingelser for, at 
borgerne kan handle sammen omkring 
det, der betyder noget for dem
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“Lederskab er at acceptere ansvaret for at 
skabe de betingelser, der gør andre i stand 

til at nå fælles mål under uvisse 
omstændigheder”

Marshall Ganz

Hvem leder vi efter? Hvad er lederskab?

1 Identificer lederskab
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Nøgleperson

Byg fællesskaber rundt 
om lokale 
nøglepersoner
Ved at gøre lederskab og deltagereffekten til drivkraften kan 
man fremelske forandringer drevet af fællesskaber. 
Det gøres ved at:

- identificere, 
- rekruttere og
- træne lederskab 

12

1
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Lokale aktører 
skal både 

inddrages og 
involveres i løbet 
af klimaplanens 

udvikling og 
gennemførelse

C40 Climate Action Planning Framework

2
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2 Skab struktur: Skab rum hvor folk kan mødes og handle sammen

Inddragelse
Når vi gennem 
repræsentation 
handler på vegne af 
andres ønsker 

Involvering
Når vi handler sammen

Hvad kan 
vi udrette 
og opnå 
sammen 

Hvad kan 
kommunen 
gøre for os?
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2 Inddragelse  ← INSTITUTIONELLE DESIGNS → Involvering

Repræsentation 

Borgersamlinger 

Klimaråd

Lokale klimatopmøder

Dialogmøder

§17 stk. 4-udvalg
 

Borgermøder 

Deltagelse 

Afvejning af policy-udvikling Motivation for implementering 
af policy

Valg Viljesdannelse

Søger overlap mellem 
positioner 

Skaber forpligtende, offentlige 
relationer

Rammesæt for at finde valg Identificere fælles problem og 
mulige handlinger 

Fælles fodslag Fælles handling 

Brugbar når: der er brug for en 
beslutning eller et kriterie  for 
de(n) bedste måde at tilgå et 

problem.

Brugbar når: Der er brug for 
at organisere fællesskaber 

rundt om kollektive problemer 
og mobilisere fælles vilje og 

forpligtelse til at handle 
komplementerende
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Rammesæt handling 

Tre udvalgte cases med forskellige 
kommunale roller

3
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FREDERICIA KOMMUNE 
KOMMUNEINDDRAGELSE I 
SKÆRBÆK

Oplev turen igen: https://explore.echoes.xyz/collections/Ry4HlUPB7SMaziYm

https://explore.echoes.xyz/collections/Ry4HlUPB7SMaziYm
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Brøndby: en mere klimavenlig 
kommune  

Klimaborgermøde Grønne fællesskaber Borgerdrevne handlinger
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Aarhus Omstiller

Konkrete indsatser i 2022
- Uddannelse af grønne ildsjæle
- Etablering af 15 grønne nabofællesskaber 
- Alliance af foreninger og organisationer
- Igangsættelse af konkrete borger- og 

foreningsinitiativer

Tværgående kommunal enhed
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Fredericia - Kommunen hepper og støtter borgerne

Brøndby - Kommunen igangsætter dialog, samler folk og 
skaber et muligt handlerum

Aarhus - Kommunen spiller en central rolle i opbygningen 
af strukturen sammen med borgerne og foreningslivet - 
og tager ansvar for udviklingen
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To roller at finde en balance mellem

Kommunen 
som facilitator

Kommunen 
som 

myndighed og 
planlægger

Sætter mål, rammer, 
laver planer.

Forvalter love, 
lokalplaner og 

sagsbehandler.

Samler folk i samtale.
Faciliterer dialog.

Inviterer borgerne til 
selv at handle og tage 

medansvar.
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Husk at tale om problemet og ikke kun løsningerne

Hvorfor er 
forandring nødvendig?

Hvad må gøres?

Hvad er broen?

Problemet Løsningerne

Hvad har vi kært?

Værdier, følelser, 
relationer & 
identiteter

Ofte møder vi 
borgerne her

Og glemmer: Hvordan vil 
forandringen føles for 

“sådan nogen som os”?
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Spørgsmål til workshoppen
Hvordan understøtter vi, at 

borgerdrevet klimahandling, kan 
blive en del af vores grønne 

omstilling? 


