Lokalrådene i Vejle Kommune

Invitation til møde med Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
Kære lokalråd og kontaktpersoner for lokalråd
5. marts 2019

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har afsat 5 aftenmøder i 2019 til at
mødes med lokalrådene og yderligere 5 møder i 2020.
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Vi vil arrangere nogle gode aftener ude hos jer, hvor lokalrådene og politikerne
bliver klogere på hinanden og hvad man hver især arbejder med og for.
Formatet for møderne bliver at de ni politikere i udvalget mødes med tre
lokalråd af gangen på en af de reserverede datoer. Hvert lokalråd får lejlighed til
en præsentation og en-til-en dialog med politikere. Formatet er beskrevet
nærmere nedenfor sammen med datoerne.
Lokalrådet bedes derfor om at melde ind til forvaltningen, hvem I gerne vil være
sammen med, når I mødes med politikerne og hvilken dato. Det vil sige: Find to
partnere det opleves som naturligt at gå til møde med og send et fælles ønske til
en eller flere datoer i 2019 eller skriv at i løbet af 2020 passer jer bedre. Mangler
du kontaktoplysninger for et lokalråd finder du dem på www.vejle.dk/lokal. Her
finder du også en oversigt over møderne, når aftalerne er på plads.
Alle indmeldinger inden 6. april behandles lige. Sammen med formanden for
udvalget placerer vi ind efter jeres og vores ønske. Derefter tildeler vi datoer
efter først til mølle princippet.
Vi forsøger at gøre flest mulige tilfredse. Hvis der er flere om samme dato,
tilbyder vi den ene part et alternativ og håber på jeres forståelse. Cirka halvdelen
vil få et møde i 2020!
Hvis dit lokalråd ikke kan/vil finde en partner, vil forvaltningen sammensætte et
hold og tilbyde jer en dato for et møde.

Teknik&Miljø · Byer og land · Projektudvikling
Kirketorvet 22 · 7100 Vejle

J. nr.: 04.21.00-P20-319

Kontaktperson:
Peter Sepstrup
Lokaltlf.: 76 81 22 75
E-post:
pekse@vejle.dk
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Det er et stort ønske fra politikerne og en udløber af drøftelsen om nærdemokrati vi nu går i gang
med. Vi glæder os til en række spændende møder, som går lidt tættere på end normalt.
Datoer
1. møde 30. april
2. møde 12. juni
3. møde 16. september
4. møde 9. oktober
5. møde 5. november
Alle møder kl. 19.00 – 21.00.
Sted: Aftales.
Deltagere fra Vejle Kommune
Udvalget samt to repræsentanter for forvaltningen.
Mødeskabelon





Velkomst. Vejle Kommunes politik for lokalområder og nærdemokrati
Plenum: 10 minutters oplæg pr. lokalområde (2-4). Oplæg er at man gerne vil høre om
strategi/målsætninger, lokale succeser, lokale planer og forslag til udviklingsmål for lokalsamfundet
Dialog: Hvert lokalråd holder parallelt 30 minutters drøftelse med de tilstedeværende politikere.
Politikere og forvaltning fordeles på lokalrådene.
Plenum: Opsamling fra drøftelserne. Herunder forslag til et udviklingsmål for hvert lokalområde.

Møderne forberedes af forvaltningen og lokalrådene i samarbejde.
Opfølgning på møderne
Kommune og lokalsamfund følger op med at godkende udviklingsmålet hver især og beskrive,
hvordan de hver især kan fremme udviklingsmålet. Udviklingsmålet skal være lokalt forankret og
må ikke være i uoverensstemmelse med kommunens politikker og mål. Udviklingsmålene evalueres
årligt af forvaltningen.

På vegne af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
Peter Sepstrup
Projektudvikler, Teknik & Miljø, Vejle Kommune

