
 
 

Læringer om borgerinddragelse 
med afsæt i forløb i Hedensted Kommune 
Deliverable under C4.3 
 
Læringer under workshop 1 
Første workshop blev afholdt den 4. september 2017 i Uldum. 
 
Referat udarbejdet. 
 
Konklusionerne efter workshoppen er følgende:  

‐ Det er tydeligt, hvor mange aktører, der er relevante. Det er overraskende. 
‐ At det er vigtigt, at man spørger bredt i internt i organisationen – der kan være en 

interesse, selvom man ikke kender til den. Andre afdelinger kan have interesse eller 
ønske om at deltage. 

‐ Man skal tænke sig om – ikke kun spørge folk udefra, hos borgerne.  
‐ Der er behov for, at merværdien bliver italesat – merværdien skal konkretiseres, så 

man kan sælge det.  
‐ Det er tydeligt, at de gæt der kommer om, hvad merværdien kan bestå i, skal 

diskuteres med dem, som ved det! Er det gæt, eller er det kvalificeret? Er det værd at 
arbejde videre med og hvordan?  

‐ Birgitte opsamler, at de andre i forvaltninger også skal mobiliseres, så vi kan gøre brug 
af deres ressourcer også. At tænke disse projekter ind i andre strategier/projekter 

Hvad nu? 

‐ Det skal diskuteres, om der skal være flere workshops, og det ville være omkring nogle 
af de temaer, der er kommet frem og med deltagelse af nogle andre relevante aktører.  

‐ Niels opsummerer, at næste skridt nok er endnu en workshop, hvor der i et laboratorie 
arbejdes videre med ideer og aktører. 

 
Læringer fra workshop 2 
Anden workshop blev afholdt 9. november 2017 i Gudenåcentret i Tørring.  
 
Referat udarbejdet. 
 
Konklusionerne efter workshoppen var følgende: 

 Det er dejligt at møde andre, der har en anden faglig vinkel end en selv. Det 
kvalificerer og udvikler diskussionerne 

 Interessant at få sundhed og bevægelse ind i den miljøfaglige diskussion 
 Vi må udvikle nye måder at løse problemer 
 Det er vigtigt at være forskellige faglige nørder  
 Vi glemte næsten helt “hovedformålet” klimasikring – det er hele anledningen. Det skal 

vi sikre som teknikere.  
 Det er spændende om vi kan komme med i planlægningen af det nye Cykelmekka  
 Det at vi laver klimasikring giver også værdi på sundhedsområdet  

 

Workshop 3 eller ej? 
Den 29. november havde Birgitte Hoffmann fra Aalborg Universitet og Niels Rauff fra 
Hedensted Kommune et telefonmøde, hvor de på baggrind af de gennemførte workshops 



 
 
beslutter at stoppe her, da der er tilstrækkeligt/rigeligt grundlag til den tekniske bearbejdning, 
som naturligt må følge. (referat af telefonmøde er udarbejdet) 
 
Tredje workshop aflyses derfor og i stedet videreudvikles konceptet til gennemførelse af en 
master class for flere projekter under og i tilknytning til C2C CC. 
 

Short English summary 
Through the two workshops with a very wide range of participants from several different 
administrations in the municipality, including project staff on several actions in C2C CC, who 
each have close contact with their civic groups, a number of conclusions emerged that can be 
used in future work on project development in interaction with the citizens. It is particularly 
surprising how many different disciplines and municipal administrations they are relevant to 
include when working with climate change adaptation. 
 
The method used by the university to elicit memories of the participants can be further 
developed. This is why a master class is being developed, which is offered to the C2C CC 
projects and associated/complementary projects. 
 
The academic collection of experience will take place in the master class course in Phase 2, 
which also includes the development of teaching material that can be used subsequently by all 
interested parties. 


