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Fællesskab og Bevægelse i Tranbjerg
Tid og sted
26.feb. til 19.juni i 2020
Målgruppe
Alle borgere i Tranbjerg 15 år og opefter
Ide, formål og problemstilling
Projektet skulle styrke demokrati og borgerinddragelse igennem test af metoden deltagerbudgetter. Her lægges offentlige budgetter ud til lokalsamfundets egen udvikling og prioritering. Det styrker samarbejdet mellem
borgere og kommune og giver direkte ansvar og indflydelse til borgerne i deres eget lokalmiljø. Vi testede
også en hjemmeside med mulighed for at uploade og diskutere forslag og afholde afstemning. Det gjorde vi
for at styrke demokratiet gennem digitale redskaber i en stadig mere digital verden. Hjemmesiden gjorde det
nemmere at deltage og følge med, når og hvor det passede borgerne.
Præsentation af ide/arrangement
I oplandsbyen Tranbjerg blev der lagt 320.000 kr. ud til, at alle borgere i Tranbjerg kunne oprette forslag og
siden fordele dem igennem afstemning. Pengene skulle gå til at understøtte og skabe fællesskaber, hvor fysisk aktivitet indgår. Fællesskaberne skulle være tilgængelige og ikke kræve medlemskab eller penge op af
egen lomme. Samtidig skulle det være borgerne selv, der sørgede for at forslagene blev realiseret. I alt blev
der oprettet 14 forslag, hvoraf 12 levede op til kravene og gik videre til afstemning.
For at understøtte ideudvikling og afstemning arbejdede vi med den digitale platform Sammen om Aarhus.
Ved hjælp af platformen var det nemt og gennemskueligt at uploade forslag samt at læse og kommentere
andres forslag. Afstemningen foregik ved at alle borgere i Tranbjerg loggede på med NemID og kunne vælge
forslag for i alt 320.000 kr. Det gjorde i alt 1213 borgere og de valgte i gennemsnit at prioritere 4-5 forslag.
Afstemningsprocenten for Tranbjerg nåede dermed op på 16,1 % af folk med NemID i Tranbjerg.
For at supplere det digitale, afholdt vi infoaftener og workshops for at borgere kunne få hjælp og hjælpe hinanden. Biblioteket i Tranbjerg fungerede som en fysisk platform, hvor man kunne få information og hjælp
igennem hele processen.
Hvad har vi lært?
Der er rigtig meget potentiale i metoden kombineret med en digital platform. Særligt i forhold til at nå mange
flere borgere og samskabe udviklingen i lokalsamfundet. Fra borgeren synspunkt er udfordringen at oprette
forslag, der lever op til kommunens kriterier samt kendskab til metoden. Færre krav, bedre kommunikation
og en vedvarende strategi på området kan afhjælpe dette. I forhold til kommunen selv er det udfordrende at
lave en organisering, der mindsker ressourcetræk i arbejdstimer og at finde passende midler til formålet.
Hvad var godt?
Afstemning aktiverede rigtig mange borgere og resultatet har derfor en høj legitimitet i forhold fordeling af
midler. Det var ikke blot venner og familie af bekendte, der stemte, men en bred skare af Tranbjergs befolkning. Samtidig var forslagene tilpas varierede til, at der var noget relevant for alle aldersgrupper.
Anbefalinger til andre
1. Anvend digitale kanaler og platforme såsom Digitalt Post og platforme som www.sammenomaarhus.dk til kommunikation, debat og afstemning for at udvide muligheder for overblik og deltagelse.
2. Tilbyd løbende hjælp og kvalificering af borgernes forslag. F.eks. på workshops eller som vejviser ind
i relevante forvaltninger i kommunen.
3. Vær til stede fysisk i lokalsamfundet. Her danner biblioteker en god ramme for fysisk kommunikation
og support til digitalt svagere borgere.
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4. Gør krav og kriterier for borgernes forslag simple og klare.
5. Hav en tidlig kontakt til det lokale civilsamfund i form af foreninger, fællesråd eller nøglepersoner.
6. Gør plads til at borgerne kan deltage med det de mener er udfordringerne. Pas på med at styre
”framing” og indhold for meget.
Billeddokumentation
Indslag i TV2OJ
https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/09-07-2020/1930/kommune-flytter-beslutninger-ud-til-borgerne?autoplay=1#player
Artikler fra Lokalavisen
1. https://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2020-07-16/-Tranbjerg-har-stemt-p%C3%A5-parkour-junglestiog-v%C3%A6rested-for-unge-7498431.html?fbclid=IwAR0CBUklEtGE1IBY5PuUh9UOVCIo1b312ugL54uD7hBW9j4XWzZigx46fJw
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