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Debatoplæg 

til 

ny organisering af dialog mellem  

lokalrådene og Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati ? 

 

Indledning 

Udvalget for Lokalråd og Nærdemokrati inviterer hermed til dia-

log om, hvordan man kan styrke nærdemokratiet og udvikle 

samarbejdet med lokalrådene i Vejle Kommune. 

Udvalget vurderer at en ny dialogstruktur er påkrævet, som re-

aktion på succesen med lokalråd i kommunen. Vi anvender 

grundlæggende den samme model i dag, med 30 lokalråd for-

delt over hele kommunen, som dengang der var 15 lokalråd med 

base i landdistrikterne.  

 

ULN hylder mangfoldigheden i lokalrådene, men forstår vi det 

samme ved et lokalråd? Vi vil gerne vide, hvad I synes et lokalråd 

er og hvad det bør være? 

 

Fra. 1. juli til 1. november er debatten åben. 

Vejle Kommune opfordrer lokalrådene til at drøfte spørgsmå-

lene i lokalrådet og med lokale foreninger og borgere. Send jeres 

overvejelser og konklusioner til 

Peter Sepstrup, pekse@vejle.dk, 76812275 

 

Ønsker du at deltage i debatten på tværs af lokalrådene, så til-

meld dig ULNs special nyhedsbrev ”Lokalråd og Nærdemo-

krati”. Her bringer vi nyheder og indlæg i debatten.  

 

mailto:pekse@vejle.dk


2 
 

 

 

De overordnede spørgsmål 

Hvordan rummer vi forskelligheden mellem lokalrådene fra land 

til by? 

Hvad er et lokalråd anno 2018 i Vejle Kommune? Hvad bør det 

være? 

 

De konkrete spørgsmål 

Hvilket format og hvilke rammer giver efter din erfaring den 

bedste og mest konstruktive dialog? 

Hvordan styrker vi bedst lokalrådenes kompetencer – fra dialog 

til udvikling. Hvilken støtte savner lokalrådene? 

En udviklingsplan som ramme for dialog? Bør kommunen foku-

sere sine kræfter på at fremme byvisioner og udviklingsplaner 

for landsbyer alle steder? 

Alle svar til være offentlige og bliver delt offentligt.  

? 
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Vejle Kommune har i udgangspunktet for dialogen fire idéer 

 

1. Møder og organisering 

Der afholdes 2 – 3 møder organiseret af Vejle Kommune om året. Mod 1 i dag. 

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

Det kan være som temamøder. Hvor interesserede tilmelder sig.  

Det kan være en struktur som sikrer alle får en invitation 1 gang om året. Fx 

1. Lokalråd i Vejle by får et dialogfora 

2. Lokalråd for de mellemstore byer får et dialogfora  

3. Landdistriktskonference – for landsbyer og andre interesserede. 

Alle dialogfora er i udgangspunktet åbne. Dvs. selvom de retter sig mod en be-

stemt gruppe, må alle interesserede lokalråd deltage. 

Lokalrådene kan uændret mødes med forvaltningen efter aftale. Politikere og for-

valtning deltager i lokalrådsmøder efter aftale og emne. 

 

2. Den direkte dialog skal fastholdes 

Lokalrådene har en stående invitation til at få besøg af politikere og forvaltningen 

til ordinære lokalrådsmøder og gensidig orientering.  

Nye lokalrådsformænd bliver inviteret til møde med forvaltningen.  

Vi bruger kurser, landsbyprogrammer, projekter, udvalgsbesøg, bysyn m.v. som 

anledninger til at drøfte aktuelle spørgsmål og gensidige orientering.  

 

3. Undervisning. Opbygge lokalrådenes kapacitet 

Kommunen fortsætter med at tilbyde lokalrådene kurser/forløb efter behov. 

Værktøjskurser. Formidling. Hjælp til at skrive ansøgninger. 

Demokratiskolen. Kursusforløb i at fremme og skabe projekter og involvering.  

Indhold: Skabe lokale projekter på nye måder, fælles mål- og rammer lokalt 

Det gode lokalråd: Demokratisk organ eller udviklingsråd? Forløb om udvikling af 

nærdemokrati i Vejle Kommune. Drøfte hvad et lokalråd er og det bør være. 

 

4. Planlægning for landsbyer 

Der skal sikre opmærksomhed om hver enkelt landsbys udfordringer og mulighe-

der. Der skabes i perioden 2018 – 2020 en udviklingsplan for hver landsby (22). 
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Der tages afsæt i koncept for landsbyprogram. Stram ressourceplanlægning nød-

vendig. 

 

Jeres bud og overvejelser om 

Hvad er et lokalråd?   

Hvad bør et lokalråd være og hvilke opgaver bør det have? 

Hvilke forventninger kan lokalråd og kommune med rimelighed have til hinanden? 

(spørgsmålet er tilføjet til oplægget efter årsmødet 31. maj, fra formanden tale) 

 

PROCES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debat på tværs af lokalrådene.  

4. juli, 15. august, 15. september og 1. oktober modtager alle der har tilmeldt sig 

et special nyhedsbrev om ”Lokalråd og Nærdemokrati” med indlæg og indspark i 

debatten. 

Der afholdes et temamøde om nærdemokrati onsdag den 10. oktober 19.00, 

Vejle. Tilmelding nødvendig – pekse@vejle.dk 

 

Beslutninger. ULN vurderer løbende om der er opnået enighed om at ændre i dia-

logstruktur. Første gang november 2018. Beslutninger om enkelte elementer 

træffes, når der er opnået en rimelig konsensus mellem lokalråd og kommune om 

retningen. Der kan arbejdes med prøvehandlinger undervejs. Den overordnede 

ressourceramme er ULNs budget (cirka fem mio. kr.) og de nuværende medarbej-

derressourcer (tre årsværk). 

Juni: Lokalråd 

modtager 

materiale 

Lokal dialog Temamøde 

10. oktober kl. 19. 

Nov. 2018 

ULN vurderer 

konsensus 

Svarfrist 

 1. nov. 

Lokal dialog 

Maj, 2018:  

Debatstart på 

årsmøde 

Fortsat dialog? 


