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Inddragelse af Borgerne



Katastrofer + Mennesker = Panik?



Command and Control
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Solidaritet og spontan selv-
organisering af frivillige
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http://www.espressoproject.eu/images
/deliverables/ESPREssO_D5.4.pdf

1. Del viden

2. Fordel kapaciteter

3. Institutionaliser 
koordination

4. Engager interessenter

5. Forøg investeringer

6. Udvikl kommunikation

Hvordan kan myndigheder bruge governance som redskab?

http://www.espressoproject.eu/images/deliverables/ESPREssO_D5.4.pdf


https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/293809463/Borgere_i_Beredskabet_web_okt_2018.pdf



https://www.byplanlab.dk/sites/default/files/InnovativKlimatilpasningmBorgereVIB.pdf



Risiko er hukommelse vi skubber foran os
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Hvad forklarer hvem der er 
bedre forberedte end andre?

1. Tidligere erfaring med ekstreme 
hændelser

2. Tillid (eller mangel på samme) til 
offentlige myndigheder

• Alder, køn, uddannelse, indkomst, 
social status og medie forbrug, er 
kun sekundære og forstærkende 
faktorer.
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Er vi særligt dårlige til at være forberedte i Danmark?

”Generelt oplevede alle en stor mangel på forberedelse til 
en situation hvor husholdningerne var uden elektricitet, 
kommunikation, varme, vand, blandt andre ting. Mange 

troede faktisk ikke, at de risikerede at blive oversvømmet 
trods tidlige advarsler. Dette fik mange til at tro, at de var 
sikre og ikke behøvede at handle på forhånd. I nogle 
situationer blev der uddelt et par sandsække af det lokale 
beredskab, men manglende viden om, hvordan man 

bruger dem og utilstrækkelige mængder sække, gjorde 
effekten mere eller mindre ikke-eksisterende. Det var et 
chok for folk at blive oversvømmet hovedsageligt på 
grund af det faktum, at mange undervurderede familiens 
sikkerhed, og at de ikke vidste, hvad de skulle gøre.” Keur
et al., 2017:49
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Borgerne som medejere og medplanlæggere

• Resilient-opbyggende 
borgerinddragelse skal sigte 
mod at ruste borgerne til at 
være stærkere medplanlæggere. 

• Vigtigt at præsentationen har 
fokus på borgerinddragelse i 
denne typer projekter, hvor det 
ikke bare handler om ejerskab, 
men her skal borgerne også 
betale og opbygge viden



Præmisser

• Risiko og hukommelse

• Solidaritet og selv-
organisering

• Resiliens skabes nedefra

• Lokal viden er afgørende
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Fokuspunkter

• Borgerne som aktive medspillere og 
medplanlæggere

• Arbejd aktivt med kollektiv 
hukommelse

• Forklar hvordan risici ændrer sig

• Forventningsafstem tidligt, ærligt og 
åbent, særligt omkring usikkerheder



Opmærksomhedspunkter for Danske Kommuner

• Styrkelse af borgere i beredskab kræver prioritering fra myndighederne. 

• Kommunikation om risici og nødsituationer kræver viden om borgernes 

medievaner. 

• Lokal viden om landskaber er værdifuld viden for risikoanalyser.

• Muligheder for merværdi i forhold til kyst og stormbeskyttelse må ikke 
besværliggøre de primære formål. 

• Opbygning af tværgående fællesskaber for resiliens skal være del af langsigtet 

strategi. 

• Forventningsafstemning og transparens i forhold til kystsikring og beskyttelse 
borgere og myndigheder imellem er altafgørende. 

• Den kollektive hukommelse om risici og tidligere begivenheder er grobund for 
resiliens. 
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Besøg fra forskernetværket hos kommunerne

• I bør sætte en halv til en hel dag af til at et mindre antal 
kernemedarbejdere kan møde os forskere. 

• Hvis der er andre interessenter/aktører som vi bør møde, så inviter dem. 
Det kan være borgere, erhverv eller andre aktører. Informer os om det på 
forhånd.

• Forbered gerne en rundvisning på stedet.
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Spørgsmål fra forskernetværket til kommunerne

• Projektets opståen og baggrund - hvorfor var det netop dette projekt der blev 
søgt om midler til?

• Hvad er der sket siden projektstart? Er der ændret i projektets mål og midler?

• Den politiske opbakning til projektet? – er den ændret undervejs?

• Hvilke problemer og stopklodser er opstået undervejs i projektet? Juridiske? 
Politiske? Borger-relaterede? Fysiske/tekniske? Andet?

• Er der mangler i videngrundlaget? Risikovurderinger? Viden om løsningstyper? 

Andet?

• Hvad gør de for at overvinde problemer?

• Hvor peger projektet hen? Hvad er perspektiver for byen/kommunens fremtidige 
arbejde med byudvikling og havvand?
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