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Referat fra møde med Handletanken for lokalt demokrati med temaet: 

Demokratiet og samspillet mellem borgere og kommune 

 

3. september 2020 15.00-18.30  

 

Mødet afholdes på DMJX, mødelokale 4.08, Helsingforsgade 6 A-D, 8200 

Aarhus N 

 

Deltagere 

 

Fra Handletanken for lokalt demokrati: 

• Formand: Trine Nielsen, rektor, Danmarks Medie- og Journalisthøj-

skole 

• Ditte Bloch Noer, programchef, Mino Danmark  

• Niels Bjørnø, Regions- og Korshærsleder, Kirkens Korshær 

• Sten Tiedemann, rektor, Folkeuniversitetet 

• Anne Thorø Nielsen, udviklingschef, FO-Aarhus 

• Jens Bundgaard, formand, Idrætssamvirket Aarhus 

• Jane Sandberg, Museumsdirektør, Enigma - Museum for post, tele 

& kommunikation 

• Jan Schouby, chefredaktør, Århus Stiftstidende  

 

Afbud: 

• Silas Harrebye, lektor, RUC 

• Nina Frøjk Hansen, formand Århus Ungdommens Fællesråd, med-

lem af KFUM og KFUK's hovedbestyrelse 

• Jens Mikkel Madsen, bassist og komponist 

 

Fra DMJX: 

• Roger Buch, forskningslektor, DMJX 

 

Fra Kultur og Borgerservice: 

• Maibritt Møller, sekretariatschef, Kultur og Borgerservice 

• Rasmus, kommunikationschef, Kultur og Borgerservice  

• Helene Fisker, konsulent, Kultur og Borgerservice 

 

Andre: 

• Jeppe Spure Nielsen, Sager der Samler deltager under punkt 4   

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst og rammesætning for mødet ved Trine Niel-

sen (15.00-15:10).    

 

Trine Nielsen byder velkommen og sætter rammen for mødet.  

KULTUR OG BORGERSER-

VICE 
Sekretariatet 

Aarhus Kommune 

Sekretariatet 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 41 87 45 06 

 

Direkte e-mail: 

hemf@aarhus.dk 

 

Sag: 20/056879-1 

Sagsbehandler: 

Helene Marie Fisker 
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Trine Nielsen (TN) bød velkommen og præsenterede dagens program. TN 

præsenterede også Ditte Bloch Noer, programchef for Mino Danmark, som 

træder ind i Handletanken i stedet for Niddal El-Jabri.    

 

2. Godkendelse af dagsorden (15.10-15.15) 

Dagsordenen blev godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra møde i Handletanken for lo-

kalt demokrati den 27. april (15.10-15.15) 

Bilag 1. Referat fra møde i Handletanken for lokalt demo-

krati den 27. april 2020 

 

Referatet blev godkendt 

 

4. Orientering om aktiviteter fra Sager der Samler (15.15-

15.30)  

 

Om Sager der Samler: Sager der Samler er en platform for 

selvorganiserede initiativer fra borgere. Et hus for hverdags-

aktivister: Vi er et fællesskab af borgere, der bakker hinan-

den op i at løse de problemer, vi møder i vores hverdag. Re-

sultatet er mod, handlekraft og initiativer, der fornyer sam-

fund og demokrati nedefra.  

 

Jeppe Spure Nielsen vil under punktet fortælle om Sager 

der Samlers aktiviteter med relevans for Handletanken.    

 

Jeppe Spure Nielsen (JSN) præsenterede Sager der Samler og et udvalg af 

deres projekter. Præsentation er vedlagt referatet. Efter præsentationen var 

der tid til spørgsmål.  

 

Anne Thorø Nielsen (ATN) sagde, at mange gode initiativer på et tidspunkt 

støder på et tid/penge loft. Hvordan løser man det? 

 

JSN svarede, at det vigtigste er at man går i gang med sit projekt. Herefter 

kan man altid prøve at søge penge, hvis man lander et sted hvor man har 

brug for det.  

 

ATN sagde, at projekter om medborgerskab ofte lander hos kommunen fordi 

her er konsulenter ansat som har tid til medborgerindsatser.  

 

JSN svarede, at det er ærgerligt, for når projekter lander hos kommunen 

kommer dem der sidder med projekterne tit for langt væk fra projektet.  
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Jens Bundgaard (JB) sagde, at der er en gruppe af mennesker, der ikke del-

tager i den demokratisk samtale. Hvordan får Sager der Samler fat i dem?  

 

JSN sagde, at det netop er i forbindelse med hverdagsaktivisme, at man kan 

få den gruppe til at deltage. De dogmer Sager der Samler arbejder ud fra 

gør at flere har nemmere ved at deltage.  

 

Sten Tiedemann spurgte til Sager der Samlers organisering. 

 

JSN svarede, at det er meget selvorganiserende og med en flad struktur. In-

stitutioner i løbet af ugen er med til at strukturere ugen – f.eks. daglig mad-

lavning og en ugentlig rengøringsfest. 

 

Jan Schouby spurgte, om alt er muligt i huset? Kan man komme med alle 

forslag, også de mere kontroversielle sager?  

  

JSN sagde, at der er en naturlig sorteringsmekanisme. Der er noget omkring 

Sager der Samlers grundforståelse af demokrati der gør, at der er en udskil-

ning af, hvilke sager der er i huset. Vaskeriet er en sag der for nyligt er sagt 

farvel til. Formelt er Sager der Samler en forening med vedtægter osv., så i 

princippet kan folk ekskluderes. Der er altså nogen rammer, men arbejdet er 

meget uformelt og tillidsbaseret.  

 

TN sagde, at det er aftalt at JSN bidrager med en artikel til idekatalog om, 

forhindringer når man vil have folk til at engagere sig.  

 

  

5. Orientering om kanalstrategi for Handletanken (15.30-

15.40) 

Punktet indledes med at Rasmus Blicher kort præsenterer 

udkast til kanalstrategi for Handletanken, herunder hvilke 

kanaler Handletanken skal bruge til at kommunikere, og 

hvordan vi bedst laver en inddragende proces i forhold til 

idekatalog og anbefalinger. Herefter er der tid til bemærknin-

ger og kommentarer.  

 

Bilag 2. Udkast til kanalstrategi for Handletanken for lokalt 

demokrati. 

 

 

Rasmus Blicher (RB) præsenterede kanalstrategien. Præsentationen er ved-

lagt. RB opfordrede Handletankens medlemmer til at deltage i arbejdet med 

at udbrede kendskabet til handletanken. Forslag til kanaler Handletanken 

kan kommunikere på er: egen hjemmeside, facebookside, nyhedsbrev, twit-

ter og instagram. 
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Det kunne være en mulighed at lave et projekt inspireret af Humans of New 

York - Humans of Democracy - hvor almindelige aarhusianere kan fortælle 

om deres oplevelser med demokrati.  

 

JS sagde, at hvis der skal være debat på sociale medier skal den modere-

res. Man kunne have en twitter-profil, hvor der kan publiceres findings fra 

Handletankens arbejde og så evt. en facebookgruppe til at annoncere lokale 

arrangementer. En facebookgruppe vil ikke fungere til debat uden en mode-

rator.  

 

Ditte Bloch Noer (DBN) sagde, at Instagram er en god kanal til et yngre pub-

likum. F.eks. kan man lave quizzer eller afstemninger og få folk til selv at 

uploade indhold. Så er man heller ikke begrænset af eventuelle corona re-

striktioner.  

 

ATN sagde, at der er aldersforskel på målgruppen for Instagram og Face-

book. Hvem leverer indholdet til platformene? Nogen skal holde øje med 

hvor de gode historier er.  

 

RB svarede, at kommunen i høj grad kan sørge for indholdet.  

 

Der var enighed om, at et projekt som Humans of Democracy ville være en 

god ide, så der kan sættes ansigt på mennesker, der har gjort sig nogen tan-

ker om lokaldemokrati.  

 

TN spurgte JS om Aarhus Stiftstidende kan lave en pris - byens bedste de-

mokrat. 

 

JS sagde, at det kan man overveje, men det kan først blive næste år. Evt. 

kan man lave en særpris, hvor man ikke skal stemme om det.  

 

 

6. Præsentation af analyser fra spørgeskemaundersøgelse 

om lokalt demokrati med temaet Demokratiet i en digital 

verden v. Roger Buch (15.40-15.50) 

 

Som udgangspunkt for opsamlingen på temaet demokratiet i 

en digital verden præsenterer Roger Buch de vigtigste resul-

tater fra spørgeskemaundersøgelsen indenfor dette tema.  

 

Bilag 3. Artikel til idekatalog temaet demokratiet i en digital 

verden af Roger Buch 

 

RB præsenterede analyser fra spørgeskemaundersøgelse om lokalt demo-

krati med temaet Demokratiet i en digital verden. Præsentationen er vedhæf-

tet referatet.   
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7. Opsamling på temaet Demokratiet i en digital verden 

(15.50-16.20) 

 

Som forberedelse til punktet udarbejder alle handletankens 

medlemmer et bud på en eller flere anbefalinger indenfor te-

maet demokratiet i en digital verden. 

 

Opsamling på temaet og drøftelse af aktiviteter i demokrati-

lab under temaet demokratiet i en digital verden 

 

Bilag 4. Udfyldte skabeloner fra aktiviteter i demokratilab un-

der temaet demokratiet i en digital verden: 

- Folkeuniversitetets online foredragsrække 

- Mino Danmark: Oversættelse af Covid19-information 

- Borgerinddragelse i forhold til den 10-årige anlægsplan, 

Aarhus Kommune 

- Sammen om Aarhus – digitalt demokrati i Aarhus 

- Digitale stormøder for kulturaktører i Aarhus  

   

Bilag 5. Artikel: Er internettet en gave eller en klods om be-

net for vores demokrati? Af Jane Sandberg.  

 

Medlemmerne præsenterede deres bud på en anbefaling indenfor temaet. 

Der var enighed om, at man skal forsøge at gøre anbefalingerne til forslag 

til, hvad byrådet kan arbejde med. 

 

TN: I bør arbejde med koblingen mellem det fysiske og det digitale. 

 

DBN: Husk at vi ikke alle ser verden ens og forstår den på samme måde.  

 

JB: Husk at fysiske fællesskaber kan noget helt andet end digitale fællesska-

ber. 

 

Jane Sandberg (JSA): Husk at ikke alle er digitale 

 

JS: Husk at få lavet fælles færdselsregler og husk den gode tone. 

 

ATN: Brug de digitale platforme til at nå de grupper vi ikke normalt kan nå. 

Husk at bruge dem til det de kan. Kend dine kanaler.  

 

Niels Bjørnø (NB): Hold det enkelt. 

 

TN opsummerede at anbefalingerne falder i tre kategorier: 

 

• Hvad? Arbejder vi med det fysiske eller det digitale? 
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• Hvem? Opmærksomhed på at folk er forskellige.  

• Hvordan? Formen. Hvordan er det vi er til stede på de digitale plat-

forme? 

 

 

JSA sagde, at 59 procent af befolkningen ikke deltager i den offentlige debat 

fordi tonen er for hård. Det er en trussel for demokratiet. 

 

ATN sagde, at det er en udfordring, at folkeoplysning ikke er noget der inte-

resserer de yngre generationer.   

 

DBN sagde, at det er godt at arbejde med det digitale i forhold til unge – det 

er i høj grad dem der føler sig frakoblet fra lokalpolitik. Det er vigtigt, at de 

unge ved, hvorfor det giver mening for en at deltage.  

 

ATN sagde, at det handler om at give de unge nogle demokratiske vaner.  

  

Maibritt Møller (MM) sagde, at anbefalingerne meget gerne må have karak-

ter af mere konkrete handlinger til byrådet. 

 

En mindre gruppe bestående af JS, JSA og ST arbejder videre med at få 

gjort anbefalingerne i forhold til temaet demokratiet i en digital verden endnu 

mere konkrete. 

 

 

8. Præsentation af analyser fra spørgeskemaundersøgelse 

om lokalt demokrati med temaet Demokratiet og sam-

spillet mellem borgere og kommune v. Roger Buch 

(16.20-16.30)  

 

Som optakt til workshoppen om temaet demokratiet og sam-

spillet mellem borgere og kommune præsenterer Roger 

Buch de vigtigste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 

indenfor dette tema.  

 

Bilag 6. Artikel: Demokratiets krise er stærkt overdrevet. Af 

Lone Krogsholm, lektor, Michael Bækgaard, adjunkt og Ro-

ger Buch, centerleder, DMJX tilgængelig her: https://me-

dium.com/mediajournal/demokratiets-krise-er-

st%C3%A6rkt-overdrevet-

d06bc9cfda61?sk=b87c951151d1b118d85525dbbb08bb42 

 

Bilag 7: Artikel: Liveformidling gør demokratiet levende. Af 

Lone Krogsholm, lektor, Michael Bækgaard, adjunkt og Ro-

ger Buch, centerleder, DMJX tilgængelig her: 

https://medium.com/mediajournal/demokratiets-krise-er-st%C3%A6rkt-overdrevet-d06bc9cfda61?sk=b87c951151d1b118d85525dbbb08bb42
https://medium.com/mediajournal/demokratiets-krise-er-st%C3%A6rkt-overdrevet-d06bc9cfda61?sk=b87c951151d1b118d85525dbbb08bb42
https://medium.com/mediajournal/demokratiets-krise-er-st%C3%A6rkt-overdrevet-d06bc9cfda61?sk=b87c951151d1b118d85525dbbb08bb42
https://medium.com/mediajournal/demokratiets-krise-er-st%C3%A6rkt-overdrevet-d06bc9cfda61?sk=b87c951151d1b118d85525dbbb08bb42
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https://medium.com/mediajournal/liveformidling-g%C3%B8r-

demokratiet-levende-80c5deabb1e9 

 

Bilag 8: Artikel: Roger Buch: Grov tone blandt byrødder er 

nødt til at få opmærksomhed. Af Roger Buch tilgængelig 

her: https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/roger-buch-

grov-tone-blandt-byroedder-er-noedt-til-at-faa-opmaerksomhed  

 

RB præsenterede analyser fra spørgeskemaundersøgelse om lokalt demo-

krati med temaet demokratiet og samspillet mellem borgere og kommune. 

Præsentationen er vedhæftet referatet.   

 

 

9. Workshop om temaet Demokratiet og samspillet mellem 

borgere og kommune (16.30-18.20) 

 

Workshoppen indledes med et oplæg fra Nina Frøjk Hansen 

om Demokratiet og samspillet mellem borgere og kommune 

set fra de unges perspektiv (16.30-16.40)   

 

Som forberedelse til punktet bedes alle medlemmer reflek-

tere over en god oplevelse I har haft med samspillet med je-

res egen kommune.  

 

I grupper diskuterer medlemmerne, hvilke handlinger der 

kan igangsættes indenfor temaet (16.40-17.50). 

 

Gruppe 1: Ditte Bloch Noer, Sten Tiedemann, Jan Schouby  

 

Gruppe 2: Trine Nielsen, Anne Thorø, Jens Mikkel Madsen, 

Niels Bjørnø 

 

Gruppe 3: Jane Sandberg, Jens Bundgaard, Nina Frøjk 

Hansen    

 

Opsamling og konkretisering af hvilke handlinger der skal 

igangsættes om temaet (17.50-18.20) 

 

Grupperne drøftede, hvilke handlinger der kan igangsættes. TN samlede op 

og der blev sat navn på hvem der skal arbejde videre med de forskellige 

handlinger (navne på ansvarlige i parentes).  

 

Forslag til handlinger  

 

• Flere lokale folkeafstemninger (det blev besluttet ikke at arbejde vi-

dere med denne).  

https://medium.com/mediajournal/liveformidling-g%C3%B8r-demokratiet-levende-80c5deabb1e9
https://medium.com/mediajournal/liveformidling-g%C3%B8r-demokratiet-levende-80c5deabb1e9
https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/roger-buch-grov-tone-blandt-byroedder-er-noedt-til-at-faa-opmaerksomhed
https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/roger-buch-grov-tone-blandt-byroedder-er-noedt-til-at-faa-opmaerksomhed
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• Flere events med politikere og borgere i etablerede institutioner som 

f.eks. folkebiblioteket. Politikerne skal møde folk hvor de er. Det 

kunne også være hjemme i folks egne stuer. (ATN)  

 

• Demokratiskole – borgerdemokrati på skoleskemaerne (TN og Kul-

tur og Borgerservice arbejder allerede på et projekt der ligner 

dette. Derudover vil DBN arbejde videre med, om der kan laves et 

projekt hvor unge skriver grundlovstaler)  

 

• Menneskebiblioteket – lån en politiker (Kultur og Borgerservice ar-

bejder på et koncept der ligner dette) 

 

• Erfaringspersoner f.eks. hjemløse kan tages med på råd om hvor-

dan de i højere grad kan inddrages i debatten. Inspiration fra Po-

werty Walks. (NB) 

 

• Borgerdrevne advisory boards eller forsøg med mini borgersamlin-

ger. (Kultur og Borgerservice) 

 

• Aarhus som kommune hvor der undervises i lokaldemokrat (TN og 

Kultur og Borgerservice). 

 

• Forsøg med valgret ned til 16 år. (Det blev besluttet ikke at arbejde 

videre med denne. Men RB finder viden om, hvad det er børn og 

unge gerne vil have indflydelse på) 

   

• Bøvlegrupper – bøvl i kontakten med det offentlige (Kultur og Bor-

gerservice) 

 

• Skolekonkurrence: skoleelever kommer med bud på, hvordan man 

løser byens problemer (hvordan kommer de stemmer der ikke nor-

malt kommer til orde til orde) (Kultur og Borgerservice) 

 

• Tiltag for socialt udsatte der ligner børn og unge byrådet. Repræsen-

tanter for social udsatte kan få lov til at indstille f.eks. fire ideer om 

året som byrådet skal tage stilling til (NB) 

 

• Kend din embedsmand – hvordan kan man skabe nærhed til em-

bedsmænd i kommunen for f.eks. foreninger? (JB og Kultur og Bor-

gerservice) 

  

• Samtalemenu – det uformelle møde i samarbejde med COOP (JSA)  

 

Handletanken har tidligere godkendt en skabelon som skal bruges til at ind-

samle dokumentation fra de forskellige aktiviteter. Denne er vedhæftet og 
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medlemmerne opfordres til at melde tilbage på de forskellige aktiviteter ved 

at bruge skabelonen.  

 

 

10. Evt. (18.20-18.30) 

 

 

 

 

Bilag 9. Oversigt over aktiviteter i demokratilab er vedlagt til 

orientering.  

 

 

 

 

 

 


