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Intensivt kursus om, hvordan borgerne kan inddrages
i den kommunale budgetproces
Vil du lære at tilrettelægge og gennemføre borgerinddragende budgetlægning i din kommune? Så
kan Teknologirådet efter aftale afholde et kursus i Participatory Budgeting. På kurset vil du få en
praktisk værktøjskasse til planlægning af borgernes budget, inspiration fra oplægsholdere fra
ind- og udland, grundlæggende kendskab til konkrete metoder, samt sparring på udviklingen af
din egen procesplan.
Udfordringerne når der skal laves kommunale budgetter er mange. Stigende pres på kommunernes økonomi og krav om udvikling af de kommunale velfærdstilbud, gør den kommunale
budgetlægning til en krævende opgave. Et af de bedste midler til at imødegå disse udfordringer
er inddragelse, og i disse år er der stor fokus på borgerinddragelse og udvikling af det lokale
demokrati. Tag borgerne med på råd, for de har lokal viden, er brugere af kommunal service og
har interesse i nye løsninger, der virker i hverdagen. Samtidig styrker borgerinddragelse dialogen
mellem borgere, politikere og kommunens ansatte, og skaber større forståelse for og ejerskab til
kommunale prioriteringer og beslutninger – også de svære.
Participatory Budgeting (PB) – eller borgerinddragende budgetlægning – er en internationalt
anerkendt metode til borgerinddragelse. Dette kursus vil bidrage til at udbrede borgerinddragende
budgetlægning i de danske kommuner, og gøre dig i stand til i praksis at gennemføre Participatory
Budgeting i din kommune.
Udbytte af kurset
På kurset lærer du at tilrettelægge og gennemføre borgerinddragende budgetlægning i din
kommune. Du vil få indgående kendskab til forskellige metoder, inspiration fra internationale
erfaringer, praktiske redskaber til planlægning og udførelse af en PB proces, samt inspiration til,
hvordan man kommunikerer et PB initiativ bredt ud til mange forskellige målgrupper. Derudover
vil du undervejs arbejde med at strukturere din egen PB proces.
Indhold og arbejdsform
Kurset varierer mellem oplæg, debat og praktisk arbejde med deltagernes egen PB procesplan.
Kurset vil blandt andet byde på:
• Læring om konkrete metoder, planlægning og forankring af PB

• Praktisk værktøjskasse for planlægning af PB proces
• Oplægsholdere fra udlandet med PB erfaring
• Online PB, brug af sociale medier og kommunikation
• Repræsentativitet og særlige målgrupper
• Udvikling af og sparring på egen PB procesplan
• Mulighed for at udveksle erfaringer og netværke med deltagere fra
andre kommuner
Det vil være et intensivt kursus, hvor deltagerne arbejder tæt sammen.

Overordnet program
Kurset er opdelt i to moduler. Den første er af 1 dags varighed, mens den anden foregår over
2 dage med overnatning.

1. Kursusmodul
Borgernes budget - Participatory Budgeting i danske kommuner
Det første kursusmodul er en gennemgang af Participatory Budgeting metoder, og hvordan PB
kan gennemføres i danske kommuner.
Følgende elementer vil indgå:
• Borgerinddragelse i Danmark
• Internationale erfaringer og eksempler på Participatory Budgeting
• PB metoder og sammenhængen med den kommunale budgetlægning
• Kommunal PB skitse – påbegynd en skitse for din egen lokale PB

2. Kursusmodul
Dag 1 - PB emnevalg, målgrupper og mobilisering af skjulte ressourcer
Gennemgang af en PB proces – step by step. Det andet kursusmodul går i dybden med en
række elementer, som indgår i gennemførelsen af en PB proces. Kursusmodulet har fokus på
emnevalg, målgrupper, rekrutteringsmetoder, og hvordan PB kan mobilisere lokale ressourcer.
Der arbejdes med online-muligheder, kommunikation og sociale medier i udbredelsen af PB.
• PB emnevalg - hvordan identificerer man de rigtige emner?
• Målgrupper og repræsentativitet
• Rekruttering af deltagere – metoder og succeskriterier
• Lokal forankring af PB – politisk og administrativt
• PB og mobilisering af frivillige kræfter i lokalsamfundet
Dag 2 - Online PB, kommunikation og brug af sociale medier
• Kommunikation med borgere
• Kommunikation med medier
• Internationale erfaringer med online PB
• Efter PB – hvordan kommunikerer man resultaterne, og hvad kan de bruges til?
• Brug af sociale medier i forbindelse med PB
• Færdiggørelse af din egen lokale PB proces

Målgruppe for kurset
Kurset er målrettet kommunale politikere, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med
budgetplanlægning, borgerinvolvering og/eller nærdemokrati – samt andre der ønsker at vide
mere om eller afprøve Participatory Budgeting.
Undervisere
Undervisere fra Teknologirådet er Anders Jacobi, Gy Larsen og Marie Louise Jørgensen, som
tilsammen har mere end 25 års erfaring med borgerinddragelse og har gennemført en lang række
borgerinddragelsesprocesser i danske kommuner, regioner og internationalt.
Der vil være oplægsholdere fra ind- og udland med ’hands on’ erfaring med PB, kommunal
budgettering og kommunikation.
Tid og sted
1. kursusmodul
Modul af en dags varighed fra kl. 10-17
Teknologirådet, Toldbodgade 12, København
Forplejning
Formiddagskaffe med brød, frokost, eftermiddagskaffe med kage, frugt og vand hele dagen.
2. kursusmodul
Modulet løber over to dage, fra kl. 10 første dag til kl. 16 anden dag.
Modulet bliver afholdt på et konferencecenter.
Forplejning
Formiddagskaffe med brød, frokost, eftermiddagskaffe med kage, frugt og vand hele dagen samt
middag. Overnatning i enkeltværelse med eget bad.

Pris efter aftale

Har du spørgsmål så skriv til projektsekretær Eva Glejtrup på eg@tekno.dk eller underviser Anders
Jacobi aj@tekno.dk.
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