
 

 
 
 
 
 
Teknisk Udvalgs  
Strategi for borgerinddragelsen 



Side 1 

Arbejdet med strategi for borgerinddragelse  
 

 
Baggrund for udarbejdelse af  
strategi 
Viborg Byråd har udarbejdet et for-
slag til en politik for demokrati og 
borgerinddragelse. Politikken angiver 
en række målsætninger og indsats-
områder, der skal medvirke til at ska-
be et velfungerende lokaldemokrati, 
der er kendetegnet ved engagement 
og deltagelse. 
 
Hvis politikken skal have en værdi, er 
det væsentlig, at den følges op af 
konkrete angivelser på, hvordan ind-
dragelsen skal ske i praksis. Derfor 
er et af initiativerne i forslaget til poli-
tik for demokrati og borgerinddragel-
se i Viborg Kommune, at der, med 

udgangspunkt i politikken, udarbejdes 
en strategi og handlingsplan for de 
enkelte udvalgs arbejde med demo-
krati og borgerinddragelse. 
 
Strategien som redskab 
Borgerinddragelsesstrategien skal 
synliggøre og begrunde valget af 
formen for borgerinddragelse, så den 
bliver et aktivt redskab i det daglige 
arbejde. 
 

For at sikre, at borgerinddragelses-
strategien bliver et dynamisk red-
skab, som løbende kan tilpasses til 
ændrede forhold fx i foreningsstruktu-
ren, krav om nye inddragelsesformer 
eller ny lovgivning, vil de enkelte ud-
valg skulle foretage en årlig opfølg-
ning på - og justering af - strategien. 
Strategien vil også fungere som en 
oversigt til borgere, brugere, råd, for-
eninger og organisationer og  
andre over, hvordan man kan for-
vente at blive inddraget i de kommu-
nale beslutningsprocesser. 
 
Indhold i strategi 
Strategien skal indeholde principper 
for såvel den lovbestemte som den 
ikke lovbestemte inddragelse. Det vil 
sige: 
 
- Brugerdemokrati: borgernes del-

tagelse som bruger fx i brugerbe-
styrelser, brugerråd/-organisatio-
ner. 

 
- Borgerdemokrati: både den brede 

deltagelse som borger fx omkring 
kommuneplaner, sektorpolitikker, 
budgetter og den mere specifikke 
deltagelse hvor borgeren påvirkes 

af en beslutning som enkeltper-
son, foreningsmedlem eller som 
erhvervsvirksomhed. 
Strategien skal forholde sig til ud-
fordringerne og de særlige ind-
satsområder, der er udpeget i for-
slaget til politik for demokrati og 
borgerinddragelse i Viborg  
Kommune. Det vil sige: 

- Nye inddragelsesformer og pro-
cesser. 

- Engagement og fælles kultur 
- Kommunikation og information. 
 
Herudover skal strategien forholde 
sig til eventuelle særlige problemstil-
linger på det enkelte udvalgs område. 
 
Hovedvægten i strategien bør ligge i 
beskrivelse af de initiativer og pro-
jekter, det enkelte udvalg vil iværk-
sætte for at leve op til målsætning-
erne i politikken for demokrati og 
borgerinddragelse. 
 
Koordinering af arbejdet 
Demokratiudvalget har til opgave at 
indsamle og viderebringe udvalgenes 
strategier og handlingsplaner for de-
mokrati og borgerinddragelse på ud-
valgsområderne til Byrådet. 
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Borgerinddragelsesstrategi for Teknisk Udvalg 
 

Indledning 
 
Teknisk Udvalgs område er ken-
detegnet ved megen og daglig 
borgerkontakt af stort set alle ka-
tegorier af borgere inden for en 
lang række opgaver. Kontakten 
sker såvel på forvaltningen som 
ude ved den enkelte borger.  
Typiske kontakter er i forbindelse 
med byggesager, drift af veje og 
kloakker samt diverse myndig-
hedsopgaver inden for byggelov-
givning, vejlovgivning, planlovgiv-
ning og miljølovgivningen. 

 
Status og udfordringer 
 
Nærværende strategi for borger-
inddragelse relaterer sig til den 
indsats, der ligger ud over lovplig-

tige demokratitiltag, og angiver 
således et særligt fokus for  
Teknisk Udvalgs fremadrettede 
indsats. 
 
Mål: 
Teknisk Udvalg ønsker at ind-
drage borgerne i debatten om, 
hvordan vi løser vores opgaver 
bedst muligt. 
 
Den grundlæggende tænkning 
bag denne målsætning er, at  
debatten kvalificeres yderligere, 
når der gives tid og mulighed for, 
at den enkelte borger kan give sin 
mening til kende, inden der træf-
fes beslutninger i de konkrete sa-
ger.  
 
Den endelige beslutning i de kon-
krete sager vil ofte være et kom-
promis, der søger at afveje de 

forskellige synspunkter i sagen. 
Herved vil den enkelte borger 
kunne opleve, at man ikke føler 
alle egne synspunkter imøde-
kommet. 
 
Indsatsområde: 
Teknisk Udvalg vil arbejde med en 
høj grad af borgerinddragelse in-
den de endelige beslutninger ta-
ges, for så vidt angår 

• Lokalplaner 

• Spildevandsplaner 

• Affaldsplaner 
• Større vejprojekter 
• Større kloakprojekter 

• Større ændringer af vej-
navne hvor mange borgere 
bliver berørt 

• Særlige byggesager 
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Borgerinddragelsesstrategi for Teknisk Udvalg 
 

Mål og indsatsområder Handlingsplan Bilag - Oversigt 
 
Teknisk Udvalg har for at sikre en 
åben og aktiv kommunikation udar-
bejdet en kommunikationsstrategi 
med følgende strategiske mål for 
2008: 
Kommunens hjemmeside for ”Byg-
geri og Bolig”, ”Veje og trafik”, ”Kort 
og Planlægning” og ”Selvbetjening” 
er levende og altid aktuel med rele-
vante og læsevenlige informationer 
for eksterne brugere. 
 
Opfølgning og evaluering 

Strategien skal som udgangspunkt 
revideres og evalueres en gang år-
ligt. Første gang pr. 1. juni 2009 

 
Strategien er konkretiseret i følgende 
mål: 
 
Pressekontakt: 
Der skal sikres et konstruktivt sam-
arbejde med pressen gennem en 
åben og offensiv information. Sam-
tidig skal det sikres, at medarbej-
derne ikke er i tvivl om, hvem der 
kommunikerer, og hvordan man 
kommunikerer med pressen. 
 
Markedsføring: 
Beslutninger og aktiviteter inden for 
Teknisk Udvalgs område skal synlig-
gøres inden for rammerne af den 
vedtagne designguide. 

 

 

Teknisk Udvalg har fået udarbejdet 
en samlet oversigt over, på hvilke 
områder - og i hvilke forbindelser - 
borgerne/brugerne m.v. kan forvente 
at blive inddraget. Oversigten er til-
knyttet strategien som bilag 1. 

   
 

 

 

 
 
. 
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Bilag 1 
 

Lokalplaner 
Teknisk Udvalg vedtager i størrel-
sesordenen 30-40 lokalplaner om 
året. Planloven indeholder krav 
om at offentligheden inddrages 
ved udarbejdelse af planforslag. 
Inddragelse skal ske i form af 
skriftlig henvendelse til de direkte 
berørte samt ved annoncering og 
en høringsperiode på mindst 8 
uger. 
 
Teknisk Udvalg har besluttet at 
inddrage offentligheden yderligere 
i form af forudgående høring på 
alle planer. Hvor Udvalget på 
baggrund af henvendelser og  
sagens natur skønner det rele-
vant, afholdes der endvidere  
borgermøde om udkast til planfor-
slaget inden den politiske behand-
ling har fundet sted. Herved sikres 
borgerne optimal mulighed for 
indflydelse på lokalplanforslaget, 
inden det godkendes og sendes i 
høring. 
 
Når det er en projektmagers eller 
en bygherres projekt, der giver 
anledning til lokalplanlægning, 
udarbejdes lokalplanforslaget i 
dialog med bygherre / projekt-

mager. Andre interessenter kan 
efter en konkret vurdering ind-
drages ved udarbejdelsen af et 
lokalplanforslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spildevandsplaner og affalds-
planer 
En af de store opgaver inden for 
spildevandsområdet er spilde-
vandsplanen, der ved revision 
sendes i offentlig høring, samtidig 
med at der også afholdes et  
offentligt møde, hvor borgere kan 
give deres meninger/synspunkter 
til kende. 
 
Tilsvarende gør sig gældende  
inden for udarbejdelsen af nye  
affaldsplaner. Her inddrages bor-
gerne i brugermøder, hvor deres 
ønsker og ideer drøftes og resul-
tatet forelægges efterfølgende 
Teknisk Udvalg inden der træffes 
beslutning om en ny affaldsplan. 
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Større vejprojekter 
I forbindelse med udførsel af stør-
re vejprojekter, så som etablering 
af rundkørsler, etablering af chi-
kaner, vejforlægninger mv. vil de 
borgere/virksomheder/institu-
tioner, der berøres i særlig grad, 
blive inddraget i processen med 
henblik på nuancering og tilpas-
ning af det foreliggende projekt-
forslag, inden der træffes endelig 
beslutning herom. Desuden vil der 
blive oplyst tids- og handleplaner 
for de konkrete arbejder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Større kloakprojekter 
Forud for igangsætning af større 
kloakprojekter i bebyggede om-
råder vil berørte parter blive orien-
teret om de forestående arbejder. 
Borgere kan i denne forbindelse 
have specifikke ønsker, hvilket 
kan resultere i ændringer af pro-
jektet inden påbegyndelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Større ændringer af vejnavne 
I forbindelse med nødvendige 
ændringer i vejnavne vil berørte 
borgere blive inviteret til møde 
med Teknisk Forvaltning, inden 
der træffes endelig beslutning. 
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Byggesager 
I byggesagsbehandlingen sker en 
høj grad af borgerinddragelse.  
I komplekse byggesager så som 
større erhvervsprojekter m.v. op-
fordres til en forhåndsdialog i den 
indledende fase med henblik på 
en kvalificering af et skitseprojekt. 
På denne måde kan de forskellige 
forhold afklares inden selve pro-
jekteringsarbejdet igangsættes. 
Yderligere anvendes i nogen ud-
strækning afklaringsmøder i  
øvrige byggesager. Denne afkla-
ring kan f.eks. forholde sig til de 
forskellige muligheder, der kan 
være i forhold til bygherrens  
ønsker for det konkrete byggeri. 
Afklaringen kan tillige forholde sig 
til en nærmere redegørelse for 
mulighederne for at imødekomme 
den konkrete byggeansøgning, 
når byggeriet fordrer tilladelser i 
forhold til anden lovgivning som 
f.eks. Naturbeskyttelsesloven og 
Miljøloven. 
 
I størrelsesordenen 10-15 % af 
alle byggesager forudsætter dis-
pensation fra en lokalplan eller 
kommuneplanens rammebe-
stemmelser. I de mere komplekse 
sager sker altid en dialog med 
ansøger bl.a. med henblik på at 
afdække om en dispensations-
ansøgning kan undgås eller  

omfanget evt. minimeres. 
 


