
Refleksioner fra Brejning Lokalråd v. formanden: 
 
 

Mine overskrifter og ønsker for samarbejdet er 

- målsætninger og planer for vores område udarbejdes Vejle kommune og lokalråd i 

mellem. Disse justeres løbende.  

- lokalrådets kontaktperson i kommunen (embedsmand) ved dermed præcis i hvilken 

retning lokalsamfundet arbejder.  

- når der opstår nye tiltag, projekter og lignende i vores område af væsentlig betydning 

retter involverede afdeling i kommunen i STARTFASEN af planlægningen kontakt til 

vores kontaktperson i kommunen som går i dialog med lokalrådet inden beslutninger 

tages politisk.  
 

Det er meget vigtigt at samarbejdet mellem Vejle Kommune og Brejning Lokalråd sker i 

en tæt- og struktureret dialog omkring de forskellige visioner, målsætninger, 

handlingsplaner, projekter og aktiviteter, samt at Vejle Kommune er meget opmærksom 

på i en tidlig fase at involvere Lokalrådet i relevante forhold. 
 

Der skal være en løbende opfølgning, justering og status, m.h.t. hvordan det går med de 

forskellige aktiviteter og det er vigtigt med en koordinering, så alle relevante afdelinger 

og personer i Vejle Kommune "automatisk" orienteres/involveres via Vejle Kommune 

formidlings/kontaktperson mellem Lokalråd og Kommunen og dermed sikrer, at 

involvering og information til/fra Brejning Lokalråd og Vejle Kommune formidles så 

hurtigt som muligt, så man undgår at informationer ikke bliver formidlet eller meget 

forsinket. 
 

På mødet blev det også diskuteret om Lokalrådene i Vejle Kommune skulle opdeles i 

forskellige undergrupper og mit forslag er, at der bør oprettes 3 undergrupper : 
 

Lokalrådene i Vejle By 

Lokalrådene i "Centerbyerne" og større byer med f.eks. over 1.500 indbyggere 

Lokalrådene i Landsbyerne 

 

Grupperne kan dermed sammensættes på en sådan måde, at man i forbindelse med 

fællesmøder og kurser m.v. sammensætter deltagerne fra lokalrådene i de respektive 

relevante grupper og dermed erfaringsudveksler m.m. ud fra bl.a. "at lige børn leger 

bedst" og vi dermed primært bruger ressourcer på forhold, der hovedsagelig er relevante 

for byområder som Brejning By og 7080 området.   

Det vil sandsynligvis også være en god ide, at Vejle Kommune afholder separate møder 

med de enkelte grupper når/hvis det er relevant og ønskeligt. 
 
 

 



Egtved Udviklingsråds svar på ”Lokalrådene og nærdemokrati” 

 

Hvad er et lokalråd? 

• Lokalrådet bør acceptere det der er i forvejen 

• Det er et råd, der går på tværs 

• Lokalrådet skal samle trådene i lokalområdet, så den kommer op i 

helikopterperspektiv 

• Et mindre lokalråd fokuserer mere på enkelte projekter 

• Lokalrådet er forskelligt afhængigt af områdets foreninger, ildsjæle m.fl. 

• Områdets forskellige foreninger, handelsliv, skole m.fl. bør være 

repræsenteret i lokalrådet 

• Mange lokalråd udspringer fra ildsjæle med et særligt fokus 

• BID er kommet til i de større byer. BID står for events og udvikling af 

handelslivet. Lokalrådet står for strategier, langsigtet udvikling og 

understøtter realisering af projekter.  

• Det er vigtigt for lokalrådet at få involveret så mange borgere som muligt – 

også nye borgere 

• Lokalrådet skal have legitimitet i forhold til byen/området og i forhold til det 

politiske system/embedsmænd 

 

Forvaltningens rolle i forhold til lokalrådene 

• Forvaltningen indgår aktivt i oprettelse og understøttelse af lokalrådene 

• Kommunale konsulenter skal være i dialog med lokalrådene og være med til 

at drive f.eks.  en idéproces/strategiprocesser 

• Respekt for de individuelle lokalråd – ikke alle lokalråd består af pensionister 

der kan komme til møde om formiddagen 

• Et tydeligt signal fra kommunen om, hvad Vejle Kommune ønsker af 

lokalrådene 

• Aktiv i kommunikationen med lokalrådene 

• Skal gennemføre en proces med borgerne i forbindelse med strategiplanen og 

med jævnlige intervaller tage dem op til løbende evaluering 

• Lokalrådene er høringsberettigede i sager der vedrører lokalområdet. 

Kommunen er forpligtet til at sende materialer ud.  



• At kommunen har tillid til lokalrådene bl.a. mht. en fornuftig anvendelse af de 

økonomiske ressourcer. 

• At kommunen svarer på vores høringssvar 

 

Møder og organisering: 

• Ét årligt stormøde for alle lokalråd med inspirerende oplæg udefra. Her skal 

ULN også fremlægge status. 

• Ét årligt møde for henholdsvis centerbyerne, landsbyerne og lokalråd i Vejle. 

• Årlig sparring af lokalrådets arbejde efter, at lokalrådet har indsendt den 

årlige rapport og regnskabet. 

• Udvikling af klynger 

 

Den direkte dialog fastholdes  

• Forslag i debatoplæg ok 

 

Undervisning. Opbygge lokalrådenes kapacitet  

• Forslag i debatoplæg ok 

 

 

Planlægning for landsbyen  

• Udviklingsplanerne skal også omfatte centerbyerne 

• Ellers er forslaget i debatoplægget ok 

 

Hvad kan borgerne forvente sig af et lokalråd? 

• Alle borgere kan sende punkter til lokalrådets bestyrelsesmøde 

• Bestyrelsesmedlemmernes kontaktoplysninger skal være tilgængelige 

• Lokalrådets referater skal være offentlig tilgængelige 

• At lokalrådet medvirker til udvikling og koordinering af det lokale samarbejde 

og sammenhold. 

• Se vedtægter for Egtved Udviklingsråd §2 



 

Hvad bør et lokalråd ikke beskæftige sig med? 

• Politisk arbejde 

 

Det vigtigste for os: 

• Udarbejdelse af en strategiplan for udvikling af Egtved og omegn 

• Et årligt møde for centerbyerne 

• En årlig fælles konference for alle lokalråd 

• Proceskonsulenthjælp 

• Mere smidig administration i forhold til økonomi 



     

Lokalrådet for Vonge-Kollemorten, v. formand Erna Storgaard, Kastanievænget 1, 7173 Vonge - tlf. 25 27 78 80 
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Input til ny organisering omkring dialog              d. 24.10.2018 

mellem Vejle kommunes lokalråd og ULN fra Vonge-Kollemorten 
 
De overordnede spørgsmål (lokalrådene):  

• Hvordan rummer vi forskelligheden mellem lokalrådene fra land til by? 
o Ændre mødestrukturen så de målrettes mod Lokalråd i Vejle by, Centerbyerne og landsbyerne.  

o Et fællesmøde for alle kategorier en gang om året.  

o Er et  lokalråd i ”krise” skal der være mulighed for hjælp fra kommunen, eller øvrige lokalråd. 

o Lokalråd bør også selv have ansvar for at kontakte hinanden for sparring eller ideudvikling 

• Hvad er et lokalråd anno 2018 (og i fremtiden) og hvad bør de arbejde med? 
o Et demokratisk og upolitisk organ der arbejder på udvikling af lokalområdet 

o Er bindeled og talerør overfor kommunen for det lokale foreningsliv 

o Er i fremtiden sparringspartner på et tidligt stadie omkring kommunale projekter 

o I højere grad, være katalysatorer for lokalområdet mht. ideer og nye projekter (så lokalområdet 

tager ejerskab) 

De konkrete spørgsmål til beslutning af ny dialogstruktur (ULN): 

• Hvilket format og hvilke rammer giver efter din erfaring den bedste og mest konstruktive dialog? 
o Målrettet, meget konkret og forståelig kommunikation mellem ULN og det enkelte lokalråd, indhold 

og mening skal være relevant og dermed skabe værdi for det enkelte lokalråd. 

o Dialog kan foregå via andre medier, evt. webinarer, hvor alle har mulighed for at deltage, det kan 

optages, og derved fastholdes til senere brug. 

o Sikre tid og mulighed for udveksling af erfaringer mellem lokalrådene på årsmødet eller på 

eventuelle temamøder. Som udgangspunkt synes vi at eventuelle temamøder arrangeres af 

lokalrådene, efter behov. 

o Kommunikationsvejen skal være synlig og let tilgængelig (hvem skal man have fat i omkring hvad, - 

ofte mangler vi en ”guide”) 

• Hvordan styrker vi bedst lokalrådenes kompetencer – fra dialog til udvikling. Hvilken støtte savner 

lokalrådene? 
o En dedikeret person tilknyttes hver type af lokalråd – så hver type lokalråd har sin egen person ”til 

rådighed”. (vedkommende skal ikke arbejde med centerbyer og Vejle by) 

o Vi skal, som lokalråd, have større kendskab til kriterier for uddeling af midler, så vi ikke spilder tiden 

på projekter som ULN ikke ønsker at støtte. 

o Kan der eventuelt laves en fordelingsnøgle for uddeling af midler, så alle lokalrådene selv er med til 

at fordele midler i ”egne rækker” (blot en del af midlerne) 

• En udviklingsplan som ramme for dialog. Bør kommunen fokusere sine kræfter på at fremme 

byvisioner og udviklingsplaner for landsbyer alle steder?  
o Alle lokalområder skal være med til at danne de visioner kommunen har for det enkelte 

lokalområde. 

o Kommunen skal indgå i et tæt samarbejde med det enkelte lokalområde omkring selve 

implementeringen. 

Med venlig hilsen 
Lokalrådet for Vonge-Kollemorten 
Erna Storgaard / Formand 



Lokalrådet for Skibet og omegns svar 
vedr. fremtidig dialogstruktur  
 
Indledningsvis vil vi gerne tilkendegive, at vi i store træk er godt tilfreds med dialogen og 
samarbejdet mellem Vejle Kommune og os som lokalråd. 
Der er mange ting der fungere godt, og vi vil gerne rose sekretariatet (Peter og Lars) for den store 
indsats de gør. Vi føler i høj grad, at de leverer en god service for os og er oprigtigt interesseret i, 
at det bliver let, sjovt og nyttefuldt at være lokalråd i Vejle Kommune. 
Når det er sagt, så kan man altid blive bedre og optimere - det er vel det, denne proces har til 
hensigt.  
I nedenstående har Lokalrådet for Skibet og Omegn svaret på de spørgsmål, som I har udstukket, 
samt givet lidt ekstra kommentarer, som vi havde behov for at videregive til jer.  
 
Vi håber, at det kan bruges til den videre proces - hvis I har spørgsmål eller brug for uddybning, så 
tag hellere end gerne fat i os. 
 
Hvordan rummer vi forskelligheden mellem lokalrådene fra land og by? 
 
Der vil altid være en forskel, uanset hvordan man deler større befolkningsgrupper op. Det kan 
være land og by, unge og gamle, højt eller lavt-uddannede. Som udgangspunkt bør alle borgere 
have lige vilkår for at komme til orde og blive taget alvorligt - også, eller måske især, i et 
nærdemokrati.  Det gælder også lokalrådene - som naturligvis kommer med forskellig baggrund, 
og forskellige ønsker eller udfordringer, alt efter geografi og etnicitet. 
Vi rummer efter vores mening fint forskelligheden i dag. Der er lokalråd både på Vestegnen og i 
Vestbyen, som har energi og som fungerer fint. 
Måske kan vi i højere grad udnytte forskellighederne, som i vores optik i høj grad er en styrke og 
inspirationskilde. Fx synes vi, at det var super fedt og inspirerende på årsmødet at se video fra 
vestbyen om deres drømme om deres område. 
 
Find det der er ens i forskelligheden 
Vi er overbeviste om, at der er tematikker, som går på tværs af de forskellige lokalområder og 
derfor kan det måske give mening at lave “klynger” som er baseret på ens problemstillinger eller 
potentialer/muligheder, så lokalråd kan arbejde sammen eller inspirere hinanden på områder, hvor 
det giver mening. 
Sekretariat for ULN kan spille en central rolle i at kortlægge tematikker og sætte lokalråd i 
forbindelse med hinanden (se yderligere vores kommentarer under “Andet” ang. idéer til årsmødet, 
som evt. kan bruges til at finde frem til tematikker og fordele/sammensætte lokalråd) 
 
Hvad er et lokalråd anno 2018 i Vejle kommune?  Hvad bør det være? 
 
Lokalrådene i Vejle Kommune har udviklet sig meget de seneste år og med denne udvikling har 
også fulgt større, mere komplekse og ofte også mere strategiske projekter - både i forhold til det 
enkelte lokalområdes strategiske udvikling, men ofte også i relation til den strategiske udvikling af 
hele Vejle Kommune. Dette er en spændende udvikling, men også en udvikling, der giver 
udfordringer og nok kræver nye måder at inddrage lokalrådene på - gerne tidligere i processerne, 



så vi ikke kun bliver høringspart, men også i højere grad kan være med til at præge udviklingen og 
sikre vigtig viden og indsigter fra området.  
Lokalrådene bør i langt højere grad være et organ der bliver brugt i det daglige af hele kommunen - 
og som der lyttes til.  
 
Et lokalråd skal være dem, der er med til at sætte en retning for og til dels driver udviklingen af det 
lokalområde som de repræsenterer. Lokalrådet er dem, der har den tætte dialog med kommunen - 
både embedsværk og politikere -  om visioner og drømme og den praktiske vej mod målet. 
Vi var en gruppe, der var til årsmødet med Tyge Mortensen og var meget fascineret af hans snak 
om, at vi måske skal begynde at anskue lokalsamfund og frivillighed som stæreflokke, der har en 
anden kobling og struktur end den traditionelle gåseflok, som nok mere er den måde vi driver vores 
foreninger og frivillighed efter i dag. Vi tror, at man i fremtiden kan se lokalrådene som gæssene, 
der finder en retning og en form, men som også tør og kan give ansvaret videre til nogle mere løst 
koblede stæreflokke, der kan komme med en anden form for energi til projekter af mere midlertidig 
karakter. 
 
Hvilket format og hvilke rammer giver efter din erfaring den bedste og 
mest konstruktive dialog? 
 

● Personlige møder hvor man kan se hinanden i øjnene og bedre mærke hinanden er efter 
vores opfattelse ret effektive. Det kræver naturligvis respekt for, at de fleste frivillige i 
lokalrådene skal have mulighed for at passe et fuldtidsjob, og en familie - også et job der 
ikke giver mulighed for lige at “flekse ud” to timer tirsdag formiddag.  Så der skal tænkes i 
fleksible løsninger, hvor der nogle gange kan ligge møder uden for normal arbejdstid (og 
dette skal selvfølgelig igen ske i respekt for de ansatte hos Vejle Kommune, som også skal 
kunne passe deres familie) 
 

● ULN på besøg hos lokalrådet i deres lokalområde. Det kunne være gavnligt, hvis ULN 
valgte at tage på besøg hos de forskellige lokalråd og få en snak om deres drømme og 
udfordringer og dermed lærte de forskellige områder bedre at kende. Måske er dette ikke 
tidsmæssigt realiserbart, men tiden kunne måske være givet godt ud i starten af en periode 
for et nyt udvalg. 
 

● Besøg fra andre udvalg kunne også være relevant i specifikke sager fx kunne besøg fra 
Teknisk Udvalg have været relevant i forbindelse med processen med Buldalen. Besøg fra 
Teknisk Udvalg er stadig relevant for os, da en overordnet helhedsplan for trafikken i vores 
område står højt på vores ønskeliste og noget som optager rigtig mange mennesker i vores 
område. 
 

● Let tilgængelige personer i sekretariatet, der gør at man hurtigt kan få fat i en person, der 
kan hjælpe eller hurtigt få svar. Vi synes, at dette fungerer fint i dag. 
 

● Vi synes, at det nogle gange kan være svært at “få hul” igennem til personer i andre 
forvaltninger/afdelinger hos kommunen, hvilket kan være et stort irritationsmoment og til 
tider ødelæggende for processer og samarbejde. Vigtigt, at alle ansatte hos Vejle 
Kommune ved, at det er vigtigt, at de tager henvendelser fra lokalrådene seriøse og 



handler på dem hurtigt. 
 

● Vi synes, at årsmødet har et fint format og er med til at give inspiration og god dialog. 
OBS: Se vores kommentarer under “Andet” ang. idéer til årsmødet 

 
Hvordan styrker vi bedst lokalrådenes kompetencer? 
 
Lokalrådenes enkelte medlemmers kompetencer er vidt forskellige. Vi har alle forskellig baggrund 
og incitament for at være med i lokalrådene. Det er svært at favne alle, og det skal vi nok heller 
ikke. Vi tror, at det vigtigste er, at alle har mulighed for at byde ind med de kompetencer og den 
viden vi hver især besidder.  
Vi tænker også, at det med fordel kan gøres mere attraktivt at være en del af et lokalråd, så der 
bliver lokket ressource- og kompetencestærke personer til, der kan være med til løfte kvaliteten og 
videregive viden og kompetencer. Det kunne evt gøres mere attraktivt ved at:  
 

● lokalrådene har reel og større indflydelse på udviklingen i deres lokalområde 
● man kan blive klogere ved at være en del af lokalrådene 
● lavere skat til dem, der er aktive i et lokalråd ;-)  

 
Angående kurser 

● Grundlæggende fint med nuværende udbud af kurser. 
 

● Nogle gange kan det dog knibe med tiden til kurserne, da medlemmerne i lokalrådene ofte 
render til en del møder. Vejle Kommune kunne evt. forsøge sig med at lave online 
kursusforløb, som medlemmerne i lokalrådene kunne tage hjemme, når de har tid og 
overskud. 
 

● Måske også fint, hvis man kan få certifikater for sine kurser, så man får dokumentation for 
sine kompetencer. 

 
En udviklingsplan som ramme for dialog. Er det her kommune og 
lokalsamfund skal fokusere sine kræfter? 
 
Lokalrådet for Skibet og omegn har for 2 år siden skabt vores eget idékatalog med ønsker og 
drømme fra lokalområdets befolkning via en ønskefest. Vi synes, at kataloget har været en god 
“retning” for os og har været med til, at vi har udpeget projekter, som vi gerne vil arbejde videre 
med. Så ja - vi tror, at udviklingsplaner kan være en god ting for nogle lokalråd/områder, men det 
er vigtigt, at de ikke er for rigide i deres opbygning, men kan tilpasses til det lokalområde, som skal 
bruge planerne. 
 
Vi ser dog mange opgaver for lokalrådene, som aldrig vil komme til udtryk i en udviklingsplan. Vi 
mener derfor også, at lokalrådene skal bruge kræfter på at få opfyldt her-og-nu behov ude i de 
enkelte lokalsamfund. Behov der er for små til at være del af en overordnet plan, men sagtens kan 
følge denne - men behov der især har stor betydning i de lokale borgeres hverdag. 
 
Måske kan en udviklingsplan laves på andre måder end det bliver gjort i dag?  



Måske som et “hackathon”, hvor kommunen sammen med arkitektskolen eller en anden 
uddannelsesinstitution lader kreative og ud-af-boksen-tænkende unge mødes med 
lokalbefolkningen i et givet område og hvor de sammen laver “potentiale-formuleringer” for 
området.  
 
Måske kan man lave forsøg, hvor et trængende område får bevilliget et givet beløb, som lokalrådet 
selv har råderet over. Lokalrådet kan dermed lave forsøg med, hvordan de får skabt mest muligt 
godt liv for flest mulige i deres område for pengene. Altså forsøg med en form for participatory 
budgeting i lille skala, som måske kan skabe en anden form for udvikling med involvering af en 
anden gruppe mennesker end dem, der normalvis driver udviklingen i et område. 
 
Andet 
 
Linje-kommunikation 
Vi skal vide ting, der sker i vores område inden vi skal læse det i pressen.  
Vi har et par gange oplevet, at vigtige beslutninger for vores område ikke er blevet kommunikeret til 
os inden det er blevet videregivet til pressen, hvilket ikke er optimalt. 
Det er vigtigt, så vi ikke bliver taget med bukserne nede, og ikke kan svare, når folk i vores område 
spørger os om ting, som de har set i pressen. 
 
Årsmøde og tema-klynger 
Som tidligere nævnt, så tror vi, at der kan være tematikker på tværs af lokalrådene, som kunne 
være interessante at lave klynge-samarbejde omkring.  
Nogle temaer og tendenser kan måske blive spottet af sekretariatet (Lars og Peter), som dermed 
kan sætte lokalråd med samme muligheder og udfordringer i forbindelse med hinanden.  
 
En anden måde at finde frem til disse temaer/udfordringer/potentialer kunne være at bruge vores 
årsmøde til at finde frem til relevante tema-klynger. Måske på denne måde: 
 

1. ULN udlodder 2 x 50.000 kr. til de tema-klynge idéer, der kan opnå mest opbakning fra de 
andre lokalråd i Vejle Kommune 
 

2. På årsmødet kan interesserede lokalråd pitche deres ønske til en tema-klynge 
omhandlende deres drømme-tema/udfordring/potentiale for de andre lokalråd 
 

3. Når alle har pitchet deres tema-klynge idé har hvert fremmødt lokalråd mulighed for at 
melde sig på én tema-klynge, hvis de mener, at de vil kunne få noget ud af, at være en del 
af denne klynge 
 

4. De to tema-klynger, der får flest “medlemmer” vil være dem, der får tildelt de 50.000 kr., 
som de kan bruge til at lave et forløb, der kan hjælpe dem og de andre interesserede 
lokalråd med at blive klogere på det valgte tema. Det kan være de bruger pengene på 
foredrag, workshopforløb, ekspertrådgivning, kurser..., men det kan også være at Vejle 
Kommune har nogle ansatte, der er eksperter indenfor det valgte tema og som kan blive 
koblet på tema-klyngen som ressourcepersoner. 
 



5. Det vil være de vindende lokalråd, som sammen med sekretariatet og evt andre 
interesserede lokalråd, der skal stå for at facilitere tema-klyngerne. 

 
Vores tanker til denne måde at finde frem til relevante tema-klynger er inspireret af tankerne bag 
mødeformen Open Space (se mere her 
https://www.lederweb.dk/strategi/organisationsudvikling/artikel/79552/hold-en-open-space-konfere
nce-nar-afdelingen-tranger-til-en-falles-debat) 
 
Tværgående projekter og udvalgs-opbygning  
Nogle af de projekter vi arbejder med har en karakter, hvor de går på tværs af forvaltninger, 
afdelinger og også de politiske udvalg. I forbindelse med disse projekter kan vi nogle gange savne, 
at der fra kommunens side bliver tænkt mere på tværs. Både så der kan opstå gode synergier, 
men også fordi det vil resultere i en bedre proces og service for os som lokalråd. 
Vi ved at andre kommuner gøre forsøg med disse tværgående samarbejder og håber også, at 
Vejle Kommune kan se fordelene ved dem. 
 
Nogle gange kan et projekt også have en karakter, så det er “tværgående” ud over kommunens 
egen organisation og i de tilfælde kunne det evt være interessant at arbejde med ad hoc udvalg, 
der bliver nedsat for en begrænset periode og med repræsentanter fra både byrådet, 
lokalrådet/lokalområdet og andre interessenter, der bliver påvirket af eller kan have indflydelse på 
det pågældende projekt. Udvalget kan evt også have ressourcepersoner fra kommunens 
embedsværk som medlemmer og måske også eksterne eksperter, som kan hjælpe med at 
professionalisere og kvalificere udvalgets beslutninger. 
Vi ved at bl.a, at Gentofte Kommune har gjort sig erfaringer med denne måde at lave mere 
inddragende processer i forbindelse med udviklingsprojekter - I kan læse mere her: 
http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Kommunalbestyrelsen/S%c3%a5dan-arbejder-Kom
munalbestyrelsen/Politisk-arbejdsform 
 
Vi håber, at ovenstående giver mening og kan bruges i den videre proces. De skal absolut ses som 
et positivt input til den gode dialog vi allerede har i dag. 
Som sagt er I velkomne til at tage fat I os, hvis I har spørgsmål. 
 
Venlig hilsen 
 
Keld Rasmussen 
Lokalrådet for Skibet og omegn 
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