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• Det er mere end et digitaliseringsprojekt – et 
demokrati-projekt

• Opbygget ‘modulært’
• Mere end blot en høringsportal – et første trin på 

vej mod en deltagelsesportal 

Deltag.aarhus.dk



”Det er meget slående, at vi ofte snakker om 
vores bys udvikling, når toget for længst er 
kørt. (…) Vi kommer som borgere ofte alt for 
sent til at påvirke udviklingen af vores egen 
by.”
MARTIN THIM, STIFTER AF KULBROEN OG LEDER AF SYDHAVNENS 

BYDELSKONTOR, læserbrev Aarhus Stifttidende 30.01.2019

Tilliden til politikere daler, men interessen 
for politik stiger

Analyse fra Kraka - Udviklingen af politisk tillid, interesse 
og demokratisk tilfredshed 19/5-15

”Vi borgere forventer at 
blive hørt på nye måder. 
Jeg oplever et borgerkrav 
om at blive taget med på 
råd i stedet for at være 
pacificeret i hjørnet” 

Tina Lindbæk – Formand Aarhus 
kommunes medborgerskabsudvalg

mailto:redaktion@stiften.dk?subject=Læserbrev:%20Aarhus%20kunne%20danne%20skole%20for%20langsigtede%20og%20inddragende%20løsninger%20for%20byudviklingen


Motivation

• E-democracy - vi får nye borgere i spil, og bringer borgerne tættere på byens udvikling

• Open Governance - politisk tillid – større transparens – lettere adgang og overblik

• Medborgerskab – gør det nemmere at være borger og mobiliserer aktivt medborgerskab

• Bedre udnyttelse af byens ressourcer

• Skala – kan nå bredere ud

• Økonomi – effektive arbejdsgange ved fx høringer

• Styrke fællesskabet

• Skabe og styrke samarbejde på tværs

• Politikområder i øvrigt: Digitaliseringsstrategien, Medborgerskabspolitikken, Kommune Forfra, 
Kommunikationspolitikken, Aarhus Kommunes kanalstrategi 2014-17, Frivillighedshovedstad 2018.

Fremtidens smarte digitale borgerliv i Aarhus



Mange med på råd



Baggrund

• Koster op mod 20.000 – 30.000 kr. per høring i Aarhus Kommune

• Ikke ensartet måde, hverken i Teknik og Miljø eller resten af Aarhus Kommune

• Store udfordringer ifht journalisering

• En øget deltagelse – og andre end ‘the usual suspects’

• Flere typer høringer – politik, VVM’er, lokalplan, etc.

Høringer



PROCES - HØRING

NU:



EFTER:

PROCES - HØRING



• Her præsenteres et ‘initiativ’ målrettet 
borgerdeltagelse

• Et initiativ kunne være: BoB-politikken, 
besparelseshøringen, Nye, Aarhus Ø, 
Thorvaldensgade, værdighedspolitikken etc.

• Kan erstatte diverse subsites
• Et initiativ kan bestå af flere dele – borgermøde, 

høring, debat etc.  
• Tidslinien giver overblik over de forskellige dele af 

processen, hvor borgeren kan deltage og viser, 
hvor vi er nu

• Behøves ikke partout indeholde en høring
• I første version: vil kun bestå af høringer.

Initiativ-siden



Initiativer og 
høringer på kort

• Giver mulighed for at danne sig 
overblik og hvad der sker i ens 
lokalområde

• Gode søgemuligheder



• Denne side præsenterer en specifik høring
• Kan sendes ud via e-boks
• Rig mulighed for at præsentere emnet med 

materiale, video og billeder
• Åbne og offentlige høringssvar
• Høringssvarene kan journaliseres automatisk i e-

doc

Høring



Borgerne

• Nemmere og bedre mulighed for at udøve sit aktive medborgerskab
• Nemt at deltage
• Overblik over igangværende initiativer (samling og hovedindgang)
• Taget i hånden hele vejen
• Få flere og andre med (legitimitet)
• Nye og kvalificerede bidrag (åben demokratisk debat)
• Videofunktionen som supplement til det skriftlige - øget tilgængelighed samt ‘ansigt på kommunen’

Fordele



Medarbejderne

• Effektivisering af arbejdet – automatisk journalisering af høringssvar
• Overblik over igangværende aktiviteter indenfor geografisk område eller emne
• Nemmere og bedre muligheder for at præsentere høringer
• Mulighed for at spørge ind til høringssvar ifht opklaring (via mail)
• Ét sted at henvise til
• Måske færre aktindsigter 

Fordele



Politikerne

• Overblik over igangværende aktiviteter
• Kan løbende følge med i debatten/høringen
• Måske nye bidrag
• Måske mere kvalificerede bidrag (åben demokratisk debat)

Fordele



Lige nu: 
Pilotfasen

De næste trin

Klar til brug: 
Ultimo Marts 

2019

Derefter: 
Videreudvikling af 
de andre moduler 

og nye 
funktionaliteter


