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Indledning Byrådet har nu ændret det tidligere § 17.4 udvalg for landsbyer og nærdemokrati til 

et stående udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati. Udvalget forestår og 
koordinerer arbejdet med lokalsamfund, landdistrikter og nærdemokrati på tværs af 
de stående udvalg. Visionen er at skabe sammenhæng og ligeværdighed mellem 
land og by, samt stærke og levende lokalsamfund, der udstråler stolthed og 
livskvalitet. 
 
Vejle Kommune er landets 6. største kommune indbyggermæssigt med ca. 105.000 
indbyggere og den 8. største arealmæssigt med ca. 106.000 ha. 40 % af kommunens 
borgere bor udenfor city- og centerbyerne og her er 26 byer med 200-2.000 
indbyggere.  
 
Vejle Kommune ønsker med sin politik for lokaludvikling, at videreudvikle de 
mange ressourcer og muligheder lokalsamfundene rummer, så de fortsat er et godt 
sted at leve.  
 
Strategi for nærdemokrati fastslår, at man vil et godt nærdemokrati, hvor 
kommunen lytter til og inddrager borgerne, og hvor borgerne er aktive og 
medvirker til at skabe stærke og levende lokalsamfund i hele kommunen.  
 
I Vejle Kommune skal borgerne opleve, at de bliver hørt og taget alvorligt. 
Politikerne skal have indsigt i borgernes holdning og løsninger i de sager, som de 
behandler. Forvaltningen skal være åben og lydhør overfor borgerne og bestræbe 
sig på at tænke på mulighederne for borgerinddragelse i alle sager. 
 
Nærdemokrati handler i høj grad også om medborgerskab og ansvar for sit 
lokalsamfund. Der bliver i de kommende år stor fokus på frivilligindsatsen og Vejle 
Kommunes rolle i udviklingen af medborgerskabet. 
 
Vejle Kommune arbejder på grundlag af metoder, der understøtter og skaber 
borgerinitiativer baseret på ressourcebaserede, anerkendende og deltagerdrevne 
processer. Målet er lokalsamfund med en stærk sammenhængskraft socialt, kulturelt 
og økonomisk.  
 
 

Formål og opgaver Udvalget for Lokalsamfund og nærdemokrati har følgende formål: 
 
Udvikle Lokalsamfund i by og land i samarbejde med Lokalsamfundene og på tværs 
af fagområder 
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Medvirke til at skabe sammenhæng mellem by og land 
 
Det indebærer: 

• Ansvar for at understøtte udvikling af stærke og levende lokalsamfund 
• Ansvar for udarbejdelse af kommunens politik for lokal udvikling 

(landdistriktspolitik) 
• Overordnet ansvar for realisering af kommunens politik for lokal udvikling 

og herunder koordinering af tiltag 
• Sikre bredt internt og eksternt samarbejde om realisering og koordinering af 

den kommunale virksomhed i lokalsamfundet på landet 
• Administration af særlige midler til udvikling og projekter i 

lokalsamfundene 
• Tæt samarbejde med LAG Vejle 
• Påvirke politikker og strategier hos eksterne interessenter, der har direkte 

betydning for udvikling af landdistrikterne 
• Tværgående samarbejde med øvrige politiske udvalg 

 
Udvikle og styrke nærdemokrati og borgerinddragelse i hele kommunen 
 
Det indebærer: 

• Ansvaret for udarbejdelse af kommunens strategi for nærdemokrati 
• Overordnet ansvar for implementering af strategi for nærdemokrati 
• Sikre udvikling af kommunens rolle i forhold til det frivillige engagement i 

lokalsamfundene, herunder undersøge og beskrive den brede frivillige 
indsats  

• Udvikling af den anerkendende og ressourcebaserede metode i forhold til 
borgerinddragelse og dialog mellem lokalsamfund og myndigheder 

• Udvikle og afprøve nye former for dialog, samspil og lokal medindflydelse 
i kommunen. 

• Bidrage til at udvikle kommunens boligpolitiske indsats 
 

Sammensætning Udvalget består af 7 medlemmer fra Byrådet.  
Der vælges en formand og en næstformand.  
 

Kompetence og 
organisatorisk 
placering 

Udvalget udarbejder for eget område forslag og foretager indstillinger til Byrådet. 
 
Udvalget betjenes af Udviklingssekretariatet på kommunaldirektørens område. 
 

Mødestruktur Der afholdes minimum seks årlige møder i udvalget.  
 
Der udarbejdes dagsorden og beslutningsreferat for hvert møde. Dagsordener er 
som udgangspunkt åbne. 
 
Møderne søges i videst muligt omfang afholdt i skiftende lokalsamfund. 
 

Særlige 
samarbejdsrelationer  

Udvalget afholder minimum én gang årligt, et fællesmøde med dialogpartnerne i 
lokalsamfundene.  
 
Udvalget repræsenterer Vejle Kommune med to repræsentanter i LAG Vejle, og 
samarbejder herigennem om udviklingstiltag i landdistrikterne. 
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Udvalget vil samarbejde med nationale og internationale partnere for at sikre 
videns- og erfaringsdeling, tiltrække ressourcer samt skabe synlighed om Vejles 
model for lokaludvikling. 
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