
Nærdemokratikonference 2018

Morgenmøde/dialogmøde i 
forbindelse med Folkemødet



Program

• Velkomst v/formand for 
Nærdemokratiudvalget Martin Jakobsen

• Sidste nyt om de byplanansvarliges rolle 
og fordeling på lokalområder 

• Principper og muligheder for 
kommunikation mellem lokalrådene og 
kommunen

• Introduktion til Det lokale Folkemødes 
meget relevante lørdagsprogram 
v/direktør Hanne Ahrens



De byplanansvarliges rolle

De byplanansvarlige opgaver er bl.a. at
• sikre løbende dialog med lokalrådene
• deltage i et årligt lokalrådsmøde eller 

borgermøde efter lokalrådenes ønsker
• bidrage til kommune- og lokalplanlægning, 

befolkningsprognoser og lignende
• videreformidle spørgsmål inden for det 

tekniske område til kolleger i Teknik- og 
Miljøafdelingen

• opnå kendskab til Teknik- og Miljøafdelingens 
aktiviteter i lokalområdet

• bidrage til at sikre sammenhæng i den 
kommunale indsats i lokalområdet



De byplanansvarlige kontaktes, 
• når lokalrådene har brug for viden om 

kommunale aktiviteter i lokalområdet
• lokalrådene har informationer eller 

beslutninger, som kan være til gavn for den 
byplanansvarlige

• lokalrådene har initiativer til projekter, som 
kræver at Teknik- og Miljøafdelingen 
inddrages

• lokalrådene ønsker, at den byplanansvarlige 
deltager i lokalrådsmøder eller borgermøder



De byplanansvarliges fordeling på 
lokalområder
• Enkelte områder har fået tildelt helt nye 

byplanansvarlige, men det er ganske få. Alle 
lokalråd har fået besked fra Planchefen

• Den generelle ændring består i, at nogle 
lokalråd er grupperet med hinanden. 
Gruppen/området af lokalråd vil så blive 
betjent af en lille gruppe byplanansvarlige

• Styrkelse af betjeningen. Hvis den 
byplanansvarlige fx er på ferie eller på anden 
vis forhindret i at svare, er der nu en ekstra 
kontaktperson med kendskab til området





Principper og muligheder for 
kommunikation mellem lokalrådene og 
kommunen

Byplanansvarlig – kontaktes, når 
• lokalrådenes henvendelse drejer sig om det 

tekniske område, jfr. ovenfor

Nærdemokratikoordinator - kontaktes, når
• lokalrådene har brug for rådgivning omkring 

deres arbejde
• lokalrådene har brug for at få formidlet en 

henvendelse videre til rette afdeling/-er 



Herudover:

• Borgermøder: Holdes efter behov i de 
enkelte lokalområder

• Dialog: De politiske udvalg giver 
mulighed for borgerdialog. Dialogen kan 
være om specielle emner og generelle 
spørgsmål i forhold til planlægning i 
lokalområdet

• Møde med udvalgsformænd: Kan 
træffes efter aftale, hvis der er helt 
konkrete sager, som der ønskes dialog om



Hvor findes informationen?

Kommunens hjemmeside



Introduktion til Det lokale Folkemødes 
meget relevante lørdagsprogram

• Lørdagsprogrammet



Tak for nu –
og nyd resten af 

Folkemødet


