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Dokumentation af aktiviteter for lokalt demokrati 

  

1. Arrangementet /aktivitetens navn 

Aarhus-mangler.dk – hjemmeside og konference om idrætsfaciliteter. 

 

2. Tid og sted 

Hjemmesiden www.aarhus-mangler.dk blev oprettet i februar 2020. Visionskonference for idrætten 

blev afholdt den 2. marts 2020.  

 

3. Målgruppe 

Foreningsaktive, interesseorganisationer og politikere 

 

4. Ide, formål og problemstilling 

Udgangspunktet for hjemmesiden og visionskonferencen var, at der mangler idrætsfaciliteter i Aar-

hus Kommune. Befolkningstilvæksten stiger, men der afsættes ikke tilsvarende flere penge til idræts-

faciliteter. Derfor oprettede MKB Kommunikation hjemmesiden Aarhus-mangler.dk, hvor alle kunne 

læse og sende forslag ind om, hvor der mangler idrætsfaciliteter. Derefter arrangerede Idrætssamvir-

ket i Aarhus og Aarhus Kommune et borgermøde om emnet. Formålet var et inspirere byrådspoliti-

kerne, inden de til efteråretbeslutter de kommende 10 års anlægsinvesteringer. Borgerne blev akti-

veret til at deltage gennem aarhus-mangler.dk, hvor alle blev opfordret til at komme med forslag til, 

hvor der mangler idrætsfaciliteter og derved bidrage til demokratiske beslutninger. På Visionskonfe-

rencen mødtes deltagerne, og der blev udvekslet erfaringer fra foreninger og kom indslag fra fagper-

soner på området. På den måde kom borgerne med input til politikerne og borgerne fik input fra hin-

anden og viden fra fagpersoner.   

Der kom 796 forslag på Aarhus-mangler.dk, og flere hundrede deltog i visionskonferencen. 

 

5. Præsentation af ide/arrangement 

Tiltaget bestod af hjemmesiden Aarhus-mangler.dk, hvor alle kunne komme med input til, hvor der 

mangler idrætsfaciliteter. Derudover var der en visionskonference for alle borgere og aktører på om-

rådet samt politikere.  

 

6. Hvad har vi lært? 

Det er muligt at aktivere mange borgere til at komme med input og deltage, hvis det er et emne, der 

vedrører dem, og der er få barriere for at deltage. Eksempelvis var det vigtigt at aarhus-mangler.dk 

var så nem at benytte som muligt. Vi kan nå langt, når vi rykker hurtigt og kommunikerer simpelt og 

direkte om emner, der ligger borgerne nært.  

 

7. Hvad var godt? 

Stor deltagelse og mange input fra borgerne, der gjorde forvaltning og politikere klogere på konkrete 

problemstillinger I alt kom der 798 input på hjemmesiden og flere end 350 deltog i konferencen på 

rådhuset. Samtidig var det også en god mulighed for, at borgere kunne blive hørt og få viden om 

kommunens prioriteringer og beslutninger. Det fungerede godt at kombinere det fysiske møde og det 

digitale. Det er vores vurdering, at den store deltagelse skyldtes, at det var enkelt at deltage og at 

http://www.aarhus-mangler.dk/


Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune  25 maj 2020 
Projektsekretariatet for Handletank for lokalt demokrati 

 

temaet tog udgangspunkt i en konkret problemstilling fra borgernes hverdag. ”Hvilke idrætsfaciliteter 

mangler du?” 

 

8. Anbefalinger til andre 

Det er vigtigt, at man kommunikerer klart, og at emnet gøres relevant for borgerne, hvis man ønsker at 

inddrage dem. Og så skal der være så få barrierer som muligt for borgernes deltagelse.  

Det er en god ide at kombinere digitale og fysiske tiltag. Det er vigtigt at gøre det enkelt for borgerne at 

komme med deres input og samtidig sikre en klar og enkel ramme for, hvad det er, man ønsker borger-

nes input til.  
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