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Den beboerdemokratiske proces 
-Hvad er udfordringerne og hvordan kommer vi i gang? 
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• Hvorfor beboerinddragelse? 

• Den beboerdemokratiske proces 

• Øvelse 

• Opsamling og afrunding 

Programmet 
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Hvorfor beboerinddragelse? 

•  Beboerne skal godkende projektet 

•  Dog findes ’Call in’ bestemmelsen (§ 37 stk.4 og §41) 

•  Beboerproces er nødvendig 

•  Beboerinddragelse kræver at beboerne bliver ’klædt på’  og får 

mulighed for a præge projektet 
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Nyt fællesskab 
Ejerskab 

Kvalificere projektet 

Gevinster 
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Reel fremtidssikring 

Beboergodkendelse 
Bæredygtig økonomi 

Udfordringer 
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Den beboerdemokratiske proces 

• Fra idé til skema A 

• Fire faser og fire milepæle  

• Målet er et godkendt projekt, som beboerne føler 

ejerskab til 

• Vejledningen er et slags idékatalog – ikke den 

almindelige/optimale proces 
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Styregruppen starter med at 

planlægge hele inddragelses-

forløbet.  

 

• Nedsætte styregruppe 

• Hvad er målet? 

• Mål holdt op imod resurser 

• Opsamling i Procesplan 
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Beboerne inddrages i 

udviklingen af idéer og 

visioner.  

 

• Husk at dokumentere 

processen (fx milepæle) 

• Juster evt. inddragelses-

aktiviteter undervejs i 

forhold til beboernes antal, 

engagement, m.m.  

• Husk at samle op efter 

hvert møde og 

kommunikere ud til 

beboerne. 

• Opsamling i Idékatalog 
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Der samarbejdes med rådgivere 

om at omsætte visionerne for 

boligafdelingen til et konkret 

projektforslag 

 

• Vigtigt at beboerne prioriterer 

og er med til at konkretisere. 

• Forventningsafstemning 

omkring beboerindflydelse 

• Tydeliggøre proces fra 

idékatalog til projektforslag – 

hvorfor er noget sorteret fra 

og andet kommet ind? 

• Holde projektforslag op mod 

de oprindelige visioner og 

mål. 

• Opsamling i Projektforslag 
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Projektforslaget vurderes og 

eventuelt justeres, og det sættes 

til afstemning blandt beboerne  

 

• Er der overensstemmelse 

mellem vision og projekt 

• Realitetstjek 

• Evt. ”opvarmning” til 

afstemning 

 

• Opsamling i 

Projektbeskrivelse 
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Opsummering 

•  Hvor ligger de kritiske punkter i hele processen?  

• Helhedsplan tager lang tid 

• Forskellige dagsordner 

• Lavt engagement på idéstadiet 

• Beboerne bliver trætte 

• Forventningsafstemning 

 

•  Hvad er den kommunale rolle? 

• Deltagelse i afdelingsmøde, styregruppe, eller møder i forbindelse med faseskift. 

• Gøre opmærksom på uoverensstemmelser mellem kommunens planer for området og 

helhedsplanen 
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Øvelse: Planlæg fase 2 

Forestil jer, at I er styregruppen. 

Brug en af jeres egne cases eller f.eks. den nuværende situation Byparken og Skovparken. 

Udgangspunktet er, at der foreligger en teknisk tilstandsrapport, og at processen for fase 2 

idéudvikling nu skal planlægges (del af fase 1 forberedelse) 

 

Hvad er målet med beboerinddragelsen?  

Giv forslag til mål med beboerprocessen. 

 

Planlæg beboerprocessen ud fra mål. 

Giv forslag til:  

1) Aktiviteter og indhold,  

2) Arbejdsformer 

3) Deltagere        

4) Kommunikation 

 

Argumentér for jeres valg! 



10. Marts 2015 

                  Eksempel: 
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Afsluttende bemærkninger 

•  Tager lang tid – men tiden modner også beboerne 

•  Vigtigt at planlægge igennem og være på forkant 

• Husk at informere – også når der ikke er noget nyt 

• God kommunikation er supervigtigt 

• Forudsætning at afdelingsbestyrelsen arbejder med – ikke imod 

• Beboerinddragelse præges ofte af Tordenskjolds soldater 

• Jo mere konkret desto større beboerinteresse 

• Lyt til beboerne – tag dem seriøst 

• Beboerinddragelse giver engagement og skuffelser  
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Tak for nu – læs mere på: 

www.almennet.dk 


