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Kunde Holbæk Kommune 

 

Opgave Formålet er at vende udviklingen for nærdemokratiet og på længere sigt at sætte 

gang i borgerinddragelsen gennem en fødekæde af store og små borgerdrevene 

projekter, som byens ildsjæle brænder for. 

MillerQuest inddrages i samarbejde om design og gennemførelse af pilotprojektet. 

 

Baggrund 

 

En ny begyndelse for nærdemokratiet: Holbæk Kommune arbejder med at få 

borgerinddragelse og nærdemokrati til at virke, men det er svært at få byen med. Et 

pilotprojekt sigter mod at få ildsjælenes drømme frem til politisk beslutning og på 

den måde forankre nærdemokratiet i tværgående projekter. 

 

Løsning 

 

Over et halvt år engageres byens ildsjæle i pilotprojektet. Først udvikles drømme og 
idéer på en idé-workshop, dernæst konkretiseres drømmene ved et arbejdsseminar. 
Her udvikles en ny projektmodel for projekter, der skal føres til politisk beslutning. 
Siden bringes projekterne i spil gennem præsentation for politikerne. Pilotprojektet 
muliggøres gennem tæt samarbejde mellem projektgruppe, politikere, borgere og 
embedsmænd. 

 Bidrag med underliggende struktur til planlægningen af projektforløbet  

 Design af agenda for og procesværktøjer til idé-workshop, arbejdsseminar 

for byens ildsjæle samt dialogmøde med politikere  

 Facilitering af idé-workshop, seminar og dialogmøde  

 Design af en 5-trins projektmodel  

 Intern oplæring af kommunens egne konsulenter i mødefacilitering  

 Design og gennemførsel af projektevaluering 

 

Resultater 

 

 En vending af udviklingen for Holbæk Kommunes arbejde med 

nærdemokrati i byen  

 Engagerede borgere på tværs i udviklingen af Holbæk by  

 

  

Testimonial 

 

”MillerQuest har i første halvår af 2007 været tilknyttet et pilotprojekt om 
nærdemokrati i Holbæk by, som har sigtet mod at skabe en platform for dialogen 
mellem byens borgere og politikere. MillerQuest har med stor professionalisme 
medvirket i alle projektets faser (planlægning, gennemførelse og evaluering) i et 
samarbejde med Holbæk kommunes lokalforagruppe. MillerQuest har særligt 

bidraget med værktøjer til ideudvikling og projektudarbejdelse, men også forestået 
processer og mødestyring i workshops, seminarer og dialogmøder for borgere og 
politikere. Med sin store faglige indsigt og et fantastisk engagement har MillerQuest 
vist vejen til det gode møde gennem metodebevidsthed og personlig 
tilstedeværelse. MillerQuest har som procesleder og sparringspartner givet projektet 
et uvurderligt løft – og konsulentgruppen har tilegnet sig en ny forståelse af, 
hvordan man skaber de optimale rammer for innovation og netværksdannelse.” 

Brian Ahlquist og Bente Jensen – Lokalforakonsulenter i Holbæk kommune 
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