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Forslag til delprojekt om samskabelse i Hedensted Kommunes borgerrettede 
C2C projekter

C2C projekter
 C8 Håb til Håb
 C15 Klimatilpasning i Hedensted og Tørring
 C 18 Borgerdrevet klimatilpasning i Juelsminde

C2C delprojekterne i to spor
Det første spor består i at skabe lokal interesse, bevågenhed og engagement. Hertil er 
udvalgte repræsentanter fra lokalområderne i C8 og C15 inviteret til at deltage i en lokal 
inspirations- og ambassadør gruppe, en gruppe for hvert af områderne. Grupperne får 
indflydelse på hvilke udfordringer lokalbefolkningen præsenteres for, og på hvilken måde.
I C18 er udgangspunktet, at skabe en solid gensidig forståelse mellem beboerne i Juels-
minde og Hedensted Kommune. Det gør vi med udgangspunkt i Risikostyringsplanens 
handlingsprogram, og de arbejdsgrupper, der fungerede under tilvejebringelse af Risi-
kostyringsplanen. 

Det andet spor er at skabe rum for samskabelse mellem Hedensted Kommunes forskelli-
ge institutioner og afdelinger og mellem kommunen borgere og brugere. Vi skal under-
støtte at mulige ekstra gevinster ved klimatilpasning kan høstes. Altså at klimatilpasning 
ikke bliver et mål i sig selv, men et middel til at skabe et godt, trygt og værdigt liv med 
muligheder for trivsel i lokalområderne. Ved samskabelsesprojektet forberedes tankerne 
om klimatilpasning med merværdi og lokal udvikling fra et professionelt synspunkt med 
bred deltagelse fra kommunens administration.

De to spor kører sideløbende i 2. halvdel af 2017.

Samskabelsesprojektet
Projektet gennemføres i 2. halvdel af 2017 i samarbejde mellem Region Midtjylland, Aal-
borg Universitet og Hedensted Kommune med særlig reference til C2C delprojekterne:

 C5 Governance
 C8 Håb til Håb
 C15 Klimatilpasning i Hedensted og Tørring
 C18 Borgerdrevet klimatilpasning i Juelsminde

Aalborg Universitet faciliterer workshop og laboratorier og stiller op med faglig oplæg. 
Hedensted Kommune deltager med relevante medarbejdere og står for lokale, kaffe og 
the mv. Aalborg Universitet v/ Birgitte Hoffmann har udarbejdet nedenstående, foreløbi-
ge beskrivelse af projektet:

Formål
At styrke forskellige aktørers medejerskab, håndtere kompleksiteten af interesser og sik-
re de nødvendige ressourcer.

Hvordan
Ved at fokusere på værdiskabelsen i projekterne.
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Hovedspørgsmål
Hvordan kan klimatilpasningen i projekterne spille sammen med kommunens øvrige poli-
tikker og initiativer i de konkrete områder og være med til at løfte andre problemer og 
opgaver og skabe øget værdi for lokale borger/brugere og erhvervsliv og kommune?

Projektindholdet
 En introducerende workshop. Planlægges til primo september 2017.
 3-4 tematiserede laboratorier/workshops, der skal undersøge og konkretisere sy-

nergi i projekterne på tværs af forvaltninger og politikker og afklare aktørernes 
roller.  

 Alle laboratorier / workshop´s af 3 -4 timers varighed.

Projektdetaljer
Laboratorierne udvikler synergi i praksis mellem forvaltningsområder og interesser og 
lægger op til nye måder at samarbejde med borgere og brugere: Nogle af de relevante 
temaer er:  

 Hvordan bliver klimatilpasning sundhedsproducerede? 
 Hvordan kan klimatilpasning skabe lokale jobs? 
 Hvordan kan klimatilpasning styrke og udvikle jordbruget?
 Hvilke kultur-aktiviteter kan vi skabe rum og anledning til? 
 Hvordan kan klimatilpasning styrke kvaliteter for børnefamilier? 
 Hvordan kan klimatilpasning øge naturkvaliteter og biodiversitet?

Læring og formidling
 Workshop og laboratorier har desuden fokus på at udvikle deltagernes viden og 

kompetencer i forhold til at formulere efterfølgende invitationer til samarbejde og 
udbud til rådgivere. 

 Opsamling laves i form af en artikel til Teknik og Miljø, som Aalborg Universitet 
udgiver i samarbejde med Hedensted Kommune. 

 Desuden laver AAU med afsæt i de 3-4 workshops et oplæg om værdiskabelse og 
samskabelse i klimatilpasning til brug for det fremtidige arbejde de øvrige kom-
muner i C2C CC – og i Hedensted.

Budget

Udgifter: AAU Intro og 3 lab Intro og 4 lab
Introducerende wor-
khop
4.9 - 2017 
kl. 12-15.30

2 dages faglig forberedelse og 
plan. 
1 dag oplæg og facilitering – 1-2 
pers. 
1 dag opsamling 
Transport

20.000 20.000

Hvert laboratorium
Datoer ikke fastlagt 

2 dages faglig forberedelse og 
planlægning
1 dag oplæg og facilitering 1-2 
pers.
1 dag opsamling
Transport 

60.000 80.000

I alt 80.000 100.000
Finansiering: 
C2CCC 45.000 60.000
AAU 15.000 15.000
Hedensted Kommune 20.000 25.000


