
Referat af temamøde om nærdemokrati 

Brandbjerg Højskole, 10. oktober 2018, kl. 19 – 21.30 

Referent Peter Sepstrup, projektudviklinger Teknik & Miljø 

 

Mødet var indkaldt af Vejle Kommune som led i dialogen om lokalråd og nærdemokrati.  

Formålet var at drøfte og blive klogere på hvor nærdemokratiet står lige nu og hvilken retning lokalrådene 

gerne ser det udvikler sig i. Der var både ros og ris. Der er ting som fungerer og der er ting som kan blive 

bedre. Det var dog især dialog og inddragelse uden for ULNs område, som måtte lægge ryg til kritikken. 

Den indledende evaluering viste at hovedparten af deltagerne ønskede forbedringer i nærdemokratiet, 

men baseret på den nuværende måde at gøre tingene på. En lille gruppe var meget utilfredse og ønskede 

en helt anden måde at gribe tingene an på. 

 

Aftenen startede med tre oplæg 

Oplæg ved Gerda Jørgensen, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati 

Vi har brug for lokalrådene og det de tilfører nærdemokratiet. Lokalrådene er med til at skabe stedet. De 

skaber positive ringe i vandet. I giver os politikere indblik i hvad der sker. Vi skal udvikle lokalsamfundene 

sammen. 

Oplæg ved Peter Sepstrup, Projektudvikling, Teknik & Miljø 

Tænk i inddragelsestrappen. Fra passiv information til medindflydelse og samskabelse. Overvej hvor man 

står i en konkret sag. Hvad tilbyder afsenderen? Hvor vil man gerne stå?  

Udviklingen i Vejle Kommune er gået mod større kompleksitet – antal lokalråd, forskel på lokalrådene.  

Oplæg ved Arne Poulstrup, Grejs lokalråd 

Mine erfaringer med et lokalråd er man skal kunne repræsentere og man skal kunne lede, hvilken vej man 

skal gå. Man skal samarbejde med myndighederne og respektere embedsmændenes arbejdsvilkår (men 

bureaukratiet måtte gerne være mindre!). De har penge og ekspertice lokalområdet ikke har.  

 

Der blev arbejdet frit med fem spørgsmål 

1. Hvad er nærdemokrati for mig?  

2. Hvorfor er det vigtigt? Hvornår lykkes det? Dine erfaringer. 

3. Hvilken rolle kan/skal lokalråd tage? 

4. Handlinger som fremmer nær-demokrati 

5. Fremtidsbillede – år 2023 

o Hvordan arbejder I med nærdemokrati og lokal udvikling i år 2023? 

o Hvordan foregår dialog og samarbejde kommunen og lokalområderne imellem? 

o Hvad skal der til for at I kan nå dertil? Forslag til tre konkrete initiativer  



 

Der blev sammensat fire borde med cirka 8 deltagere ved hvert bord som drøftede de fem 

spørgsmål i cirka tre kvarter. 

Derefter fortalte man individuelt fra bordene i plenum, hvad man havde arbejdet med og selv 

havde oplevet. Det gav kommunen og deltagerne følgende liste med hjem: 

 

Det giver jeg Vejle Kommune med hjem fra teammødet 

Husk samarbejdspartneren. Det vil bl.a. sige at når man går ind i et forløb sammen, så skal lokalrådene 

behandles som en samarbejdspartner der informeres, omtales, spørges, når kommunen handler og tager beslutninger 

(teksten med småt er uddybning af udsagnet baseret på sammendrag af indlæggene) 

Det vil være en styrke at udarbejde visioner / handleplaner for et område sammen med lokalrådet.  

ULNs arbejde bør ændre fokus fra enkeltprojekter til at udvikle strategier for landsbyer / 

byområder. 

Tidligt inddragelse. Det gik igen i flere drøftelse og budskaber til kommunen at en løsning på tidlig inddragelse af 

lokalrådene er, at man sammen udarbejder visioner/handleplaner for et område, som kan bidrage til at styre 

udviklingen. 

Blive ved med at svare hurtigt. Konklusion på budskab om at Vejle Kommune leverer gode, hurtige, præcise svar 

på landsbyens udfordringer.  Tak. Og det understreger budskabet om at udfordringerne er forskelle og landsbyer er 

mindre komplekse end byområder. Referenten 

Tænk kommunale og lokalrådenes visioner sammen. Overordnede visioner for et område kan med fordel 

tænkes sammen med et lokalområders visioner/strategi. Fx cykelstrategi.    

Lokalområderne er forskellige. I bør differentiere mellem dem. Kommunen bør holde flere forskellige 

møder med grupper af landsbyer, baseret på hvad landsbyerne har til fælles. Vi kommer gerne til flere møder, hvis 

møderne er relevante! 

I må ikke opdele os i små kasser baseret på fx størrelse eller placering. Skal der differentieres skal det 

være en ”blød” differentiering, der giver mulighed for at gå sammen med dem, man selv oplever man hører sammen 

med. Bevar vores årsmøde! 

Information: Brug informationspyloner til at nå borgerne. Opret et intranet for lokalrådene, hvor 

man baseret på geografi kan få information om tiltag og planer, hvor lokalrådene kan kontakte 

hinanden og emner/sager kan drøftes. 

Pas på mig. Jeg vil ikke informeres om alt. 

ULN – Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati må gerne forbinde forvaltningerne bedre. Det 

fungerer OK indenfor ULNs område, men man er mindre gode til det på andre områder. 



Skab lettere adgang til kommunen, når man sidder med udfordringer. 1 navn. 1 telefonnummer til en 

embedsmand som kender lokalområdet og kan guide lokalrådet rundt i kommunen. 

Det er ikke godt nok, at lokalrådene har en høringsret. Vi vil også gerne være en dialogpartner. En 

som skal inddrages når et lokalområde bliver udviklet – fx byfornyelse, nye boligområder. 

Der var to holdninger til formen på inddragelse: Lokalrådet skal have mulighed for at træffe beslutninger på vegne af 

et lokalområdet og tage ros og ris for det eller lokalrådet skal facilitere en dialog mellem kommune og borgere, men 

ikke selvstændigt tage stilling i en sag. 

ULN bør arbejde mindre med at skabe store forkrome ideer og mere med de relativt enkle ting, 

som lokalområderne har behov for. 

Husk at lokalrådene er medarbejdere. Tak. Lokalrådene yder et kæmpebidrage sammen med de andre 

foreninger til at skabe gode steder at bo og leve. Referenten. 

Kurser, ja tak. Korte kurser, ja mange tak. Tre dage / gange er for lang tid. 

Vi (lokalrådene) skal være velforberedte, når de møder op til møder med kommunen. Det er en 

forudsætning for et godt møde og for at blive taget alvorligt.   


