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Sammen om Aarhus – digitalt demokrati i Aarhus
Sammen om Aarhus tilbyder løbende forskellige demokrati processer. F.eks. deltagerbudgetter, debatforum, politikudvikling, borgerforslag og meningsmålinger. Det gør den ved at stille platformens redskaber til rådighed for andre afdelinger, der ønsker at
inddrage borgere digitalt.
Målgruppe
Sammen om Aarhus er for alle borgere i Aarhus Kommune med et NemID. Dvs. 15 år og opefter. Enkelte processer kan have mere
definerede målgrupper eller geografiske områder, men platformen sigter imod åbenhed og tilgængelighed for alle. Af hensyn til
inklusion af særlige grupper arbejdes der med analoge redskaber såsom målrettede workshops og tilstedeværelse i fysiske rum
med tablets eller support til brugere.

Formål med Sammen om Aarhus
Hvordan bringer man vores demokratiske samfund ind i en digital verden? Digitalisering har den styrke, at det skaber øget adgang
og mulighed for at deltage og interagere med andre mennesker. Visionen med siden er, at den skal styrke Aarhus Kommunes
visioner for demokrati og medborgerskab ved at give flere muligheder for deltagelse og indflydelse.
Potentialet i Sammen om Aarhus er:
•

Åben kommunikation og interaktion mellem borgere og kommunen

•

Understøttelse af lokale diskussioner og mobilisering af fællesskaber.

•

Øget deltagelse og indflydelse på beslutninger for almindelige borgere.

Deltagelse på mange niveauer og når det passer borgeren
Digitalt demokrati gør det nemmere for borgere at levere deres input når de har tid, på den måde de har lyst og på det digitale
medie de har til rådighed. Barrieren er lavere, da det kan være nemmere at smide en kommentar, uploade et forslag eller stemme
på forskellige valgmuligheder digitalt end at skulle møde op i et fast tidsrum og stemme eller diskutere. Med Sammen om Aarhus
kan borgere:
•

Kommentere, debattere og stille spørgsmål

•

Give sin mening til kende igennem afstemninger og meningsmålinger.

•

Uploade forslag og dele dem på sociale medier eller fysisk.

•

Få vigtig information og læse relevante baggrundsdokumenter.

Digitalt demokrati understøtter fysisk borgerinddragelse og klassisk beslutningstagning
Det digitale input kan også understøtte mere klassiske former for demokrati ved at levere input hertil. Nyeste nationale eksempel
tæller borgerforslaget til en dansk klimalov, der blev underskrevet af over 66.000 mennesker og siden vedtaget i Folketinget. Et
lokalt eksempel er, at borgere i Aarhus leverede 72 forslag til politikerne i Aarhus Kommune i forbindelse med anlægsinvesteringer
i fremtidens bygninger, byrum og mobilitet. Borgere i bydelen Tranbjerg har også kunne fordele et offentligt budget på 320.000
til deres egne forslag og dermed lave prioriteringer og forbedringer af eget lokalmiljø. Sammen om Aarhus kan understøtte på
mange måder og niveauer eksempel som:
1.

Inspiration til forslag, prioriteringer og diskussioner.

2.

Klare pejlemærker for de beslutninger der skal træffes.

3.

Direkte beslutningskompetence igennem siden.

Vigtig læring og anbefalinger
Sammen Om Aarhus fungerer bedst når det er klart og tydeligt, hvordan man kan deltage og hvad ens input vil blive brugt til. Jo
mere klart, hvad ens input bliver brugt til, jo mere gennemskueligt er det for borgeren.
En anden erfaring er, at mange krav og kriterier kan være en hindring. Hvis der er for mange ting man skal tage stilling til og tage
højde for bliver barrieren for høj. Hold inddragelsen simpel og lad muligheden for deltagelse være åben for borgernes egne værdier, holdninger og forslag.
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