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demokrati i øjenhøjde er på én gang en debatbog og en håndbog. Bogen er et opråb til lokalpolitikerne om at
gå mere i dialog med borgerne. Udfordringen er at holde liv i engagementet og fællesskabsfølelsen i en tid,
hvor individualismen råder. Bogen indeholder en række best practice eksempler på borgerinddragelse i

danske kommuner og regioner samt redskaber til bedre borgerinddragelse.Bogens forfatter Anne Tortzen er
scient.pol. og journalist samt proceskonsulent og facilitator. Har siden 1998 drevet sin egen virksomhed, AtZ
Kommunikation, der arbejder med kommunikation, analyser og forandringsprocesser.Står desuden i spidsen
for Center for Borgerdialog, som rådgiver kommuner og regioner, der vil udvikle dialogen med borgerne. Se
Center for Borgerdialog"Gennem mange år har borgerne først og fremmest opfattet sig selv som brugere, der
udelukkende deltager og giver tilbagemeldinger på afgrænsede ydelser. Men evner vi at tænke nyt om roller
for borgere, politikere og embedsmænd kan der frigøres enorme ressourcer ved at udvikle medborger-skabet.

Potentialet er der, og i bogen "Borgerinddragelse - demokrati i øjenhøjde" gives der flere inspirerende
eksempler fra danske såvel som fra udenlandske cases, hvor det er lykkedes at bringe borgerens ressourcer i
spil som medborgere. Så er du på jagt efter idéer og redskaber til at udvikle lokaldemokrati er bogen et rigtig
godt sted at hente inspiration."Jørn Sørensen, borgmester, Holbæk Kommune "Bogen indeholder glimrende
beskrivelser af såvel metoder til borgerinddragelse som konkrete nationale og internationale eksempler, man
kan tage ved lære af. Der er pædagogiske gennemgange af de overvejelser, man bør gøre, inden man går i
gang. Der er anvisninger til, hvordan dialogen med borgeren kan gennemføres og hvordan, man som

organisation kan arbejde med opgaven. Bogen er således rigtig god at få forstand, hvis man som leder eller
praktiker i kommuner og regioner ønsker at arbejde systematisk med borgerinddragelse."Anders Agger,
kommunaldirektør, Ballerup Kommune "En inspirationsbog og detaljeret vejledning i borgerdeltagelse,
borgerinddragelse og praktisk nærdemokrati, der godt kan ende som pligtlæsning i de højere luftlag på

landets rådhuse og regionshovedkvarterer."- Lektørudtalelse"Stor viden, stærkt engagement og skriveglæde
går op i en højere enhed i Anne Tortzens "Borgerindragelse - demokrati i øjenhøjde", en af de bedste og mest
tilgængelige bøger om nærdemokratiets tilstand og borgerinddragelsens muligheder."Tom Ekeroth, Danske

Kommuner, No. 1 2009
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