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TRIN 5 – OPSAMLING 
 

Skabelon ”05_A4_Implementering og Netværk” 

 

 

Her finder du ideer til, hvordan I kan komme videre med arbejdet efter borgermødet. 

 

Side 2: Implementering. Inspiration til, hvilke retninger, I kan gå i. 

 

Side 3: Netværksgrupper og politisk opfølgning. Inspiration fra Erhvervsstyrelsens materiale. 

 

 

 

God arbejdslyst 
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IMPLEMENTERING 
SÅDAN KOMMER I VIDERE SAMMEN 

 

Hvordan I planlægger at implementere og bruge resultaterne fra borgermødet er både en vigtig del af beslutningen (trin 

1), af invitationen og rekrutteringen (trin 2), af forberedelsen (trin 3), af afviklingen (trin 4) men dette spørgsmål er i 

særdeleshed afgørende for jeres opsamling på borgermødet (trin 5). 

 

Hvis I ønsker at fortsætte aktiviteter og dialog fra borgermødet og bruge mødet som en igangsætter af civilsamfunds- og 

lokalsamfundsaktivitet, har I før borgermødet forberedt, hvad I ønsker at mobilisere deltagerne til at deltage videre i: 

 

• Skal de opfordres til at sidde i lokale arbejdsgrupper? 

• Skal de opfordres til selv at mødes i netværksgrupper? Uden dig/jer eller med en sekretær til hjælp? 

• Skal de på borgermødet udvikle idéer og mulige løsninger? Og tage ejerskab for at tage dem videre derfra? 

• Skal de på borgermødet have tid til at producere ’høringssvar’ eller partsindlæg i fysisk eller mundtlig form? 

 

For at et borgermødeproduceret høringssvar eller partsindlæg tæller i en politisk debat og beslutningsproces, skal I på 

forhånd, før borgermødet, have aftalt ’formen’ på dette svar: 

 

• De budskaber der er lavet på borgermødet, kan I nu arbejde på at formidle og implementere 

• Brug fx budskaber optaget på video direkte til slutpræsentationen på borgermødet som høringssvar 

• Det kræver blot, at I har aftalt på forhånd med en embedsmand, at udvalgsmedlemmer ser det på næste møde 

 

Hvis I ønsker at deltagerne mødes i lokale arbejdsgrupper eller netværksgrupper efter borgermødet, er det godt på 

forhånd eller under mødet at skabe afklaring på spørgsmål som: 

 

• Vil der være udgifter forbundet med møderne? Hvem skal dække udgifterne og hvad dækker de? 

• Hvor kan grupperne mødes? 

• Giv hinanden håndslag på aftalerne ved borgermødets afslutning – hvem har ansvar for hvad og hvornår 

• Udnævn evt. en koordinator 

 

Hvis I ønsker at deltagerne udvikler idéer eller mulige løsninger under borgermødet, er implementeringen efterfølgende 

afhængig af jeres definitionsarbejde: 

 

• Hvad er formålet med en idéudvikling? Hvordan bliver deltagernes idéer efterfølgende brugt (gør det klart, at 

idéer er idéer og ikke uden videre realiseres, men at de skal gennemarbejdes og forædles før de kan realiseres) 

• Vis tydeligt hvordan I følger op og informerer deltagerne efterfølgende og løbende om den videre proces 

• Skal der holdes endnu et borgermøde, hvor der præsenteres/arbejdes videre med mere gennemarbejdede forslag  
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NETVÆRKSGRUPPER 
MÅDER AT LAVE BORGERINDDRAGELSE OG BORGERDELTAGELSE EFTER ET BORGERMØDE 

 

Til inspiration for dig, der gerne vil aktivere og mobilisere borgerne på borgermødet til det efterfølgende samarbejde, 

præsenterer vi her til sidst nogle illustrationer af en proces og et materiale, der har til formål at danne netværk for at 

planlægge den fælles energi sammen. Du kan finde mere om metoden på dette link: 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/netvaerksbaseret_planlaegning.pdf 

 

 
 

      
 

Illustrationer fra Erhvervsstyrelsens materiale: Netværksbaseret planlægning – med deltagelse af borgere og andre aktører.  
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UANSET HVORDAN I FØLGER OP, SÅ FØLG OP! 

 

Det er dagen efter borgermødet, at I med fornyet kraft og nye stærkere 

relationer kan arbejde forebyggende og skabe positive livsvilkår for flere og 

forandre livet i boligområdet sammen. 

Borgermødets emner skulle gerne folde sig ud i en civil handlekraft og 

sammenhængskraft, der gør lokalsamfundet stærkere og forebyggelsen mere 

virkningsfuld. 

 


