
Vejle Kommune inviterer til debat om

”Lokalrådene og nærdemokrati”

Hvad er et 
lokalråd?

Revision af 
dialogstruktur?

30

Land 
og by



12 år med lokalråd i Vejle Kommune

og vækst til 30 lokalråd har skabt 
spørgsmålene:

Hvordan rummer vi forskelligheden 
mellem lokalrådene fra land til by?

Hvad er et lokalråd anno 2018?

Hvad bør det være?

Årsmøde 2012

Årsmøde 2018



ULN gerne have bidrag til hvordan man 

kan revidere den nuværende dialogstruktur?

Vejle Kommune har nogle ideer

- Møder og organisering

- Direkte dialog

- Opbygge lokalrådenes kapacitet

- Planlægning for landsbyer

Af navn, titel, Teknik & Miljø, måned, år



De konkrete spørgsmål til 

beslutning af ny dialogstruktur

 Hvilket format og hvilke rammer giver efter din 
erfaring den bedste og mest konstruktive dialog?

 Hvordan styrker vi bedst lokalrådenes 
kompetencer? 

 En udviklingsplan som ramme for dialog. Er det 
her kommune og lokalsamfund skal fokusere sine 
kræfter?



Indspark i debatten:

Vejle Kommunes idéer til dialogstruktur



Ideer til møder og organisering

Temamøder
Kommunen 

indbyder til dialog 
om et tema. 

Deltagelse efter 
behov.

Alle inviteres 1 x 
om året

Ny opdeling
• Lokalråd i Vejle 

by
• Lokalråd fra 

mellemstore 
byer (>1000)

• Landsbyer

Geografiske 
fællesskaber

Lokalrådene 
mødes i klynger, 

baseret på 
beliggenhed.

eller eller



Udfordringer 

• Mødeskabelon som sikrer 
videndeling

• Hvor ligger ansvar for møder 
– indkaldelse, forberedelse, 
referat, opfølgning?

• Hvordan matche de rigtige 
lokalråd?

Møder og organisering

Formålet med møderne er 
at lokalrådene gensidigt 
støtter og inspirerer 
hinanden?



Lokalrådene har en 
stående invitation til at 
få besøg af politikere og 
forvaltningen til ordinæ-
re lokalrådsmøder og 
gensidig orientering. 

Nye lokalrådsformænd 
bliver inviteret til møde 
med forvaltningen. 

Vi bruger kurser, lands-
byprogrammer, udvalgs-
besøg, bysyn m.v. til at 
drøfte aktuelle spørgs-
mål og gensidige orien-
tering. 

VK vil gerne fastholde:

Direkte dialog



Lokalråd er personafhængige 
og skifter jævnligt bestyrelse 
og formand. Vejle Kommune 
støtter løbende kapacitets-
opbygning i lokalrådene.

• Værktøjskurser 
(fx formidling)

• Demokratiskole 
(fx hvordan man inddrager andre, 
arbejder med frivillige og udvikler i 
fællesskab) 

• Det gode lokalråd: 
Verden i forandring. Fortløbende dialog 
om hvad et lokalråd er og bør være. 

Hvordan spiller vi 
lokalrådene gode?



Planlægning for 
udvikling på landet?

Hver landsby investerer tid i de 
kommende år i at få sin egen 
udviklingsplan / landsbyprogram.

Formatet indebærer et afstemt bidrag 
fra kommunen bl.a. ved at bygge 
videre på eksisterende udviklings-
planer.

• Sikre fælles fokus lokalt.

• Muligheder og rammer er tydelige 
for borgere og myndigheder.



Hvad er et lokalråd?



Er lokalrådet 

et demokratisk organ eller et udviklingsråd eller? 

Hvad er et lokalråd og hvad bør det være?

Hvad bør et lokalråd beskæftige sig med?



Med afsæt i kontrakten mellem lokalrådet og Vejle Kommune 
kan det drøftes

Hvad forventer lokalrådet af sig selv? 

Hvad kan borgere i lokalsamfundet og kommunen 
tillade at forvente sig af et frivilligt lokalråd?



Hvad kan det gode lokalråd?

Hvad bør et lokalråd ikke beskæftige sig med?

Hvordan kan borgere, foreninger og kommune 

støtte lokalrådet?



Send jeres overvejelser og forslag til svar til

PEKSE@vejle.dk

Peter Sepstrup, Projektudvikling, Teknik & Miljø

Fra 1. august – 1. november

Følg med i debatten og skriv bidrag til

nyhedsbrevet: Lokalråd og Nærdemokrati


