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Overordnet tilgang 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) vil udvikle lokalområderne i kom-

munen i samarbejde med borgerne. Udvalget er stolt af den mangfoldighed blandt lokal-

rådene det er lykkedes at fastholde, samtidig med at samarbejdet er sat i klare rammer.  

 

For ULN handler indsatsen om at skabe et godt hverdagsliv i lokalsamfundet i hele 

kommunen. Denne udvikling skal som hovedregel være baseret på de ressourcer og 

kvaliteter, der findes i de enkelte områder, og med lokale præferencer som udgangs-

punkt. ULN samarbejder og er i dialog med alle interesserede i lokalområdet. Lokalrå-

dene er i det daglige lokalområdets forbindelse til ULN, men altid ud fra hele lokalom-

rådets bedste. 

 

Vel vidende, at områderne er forskellige, har ULN tiltro til, at lokalrådene og borgeren i 

alle områder, er de bedste til at mestre udviklingen i netop deres område. ULN har en 

differentieret tilgang til de enkelte områder.  

 

Strategiske pejlemærker 

Følgende fem punkter vil være de centrale strategiske pejlemærker for ULN i perioden 

2018 – 2021). 

Aktiviteter, der støttes af ULN:  

1. Skal have afsæt i lokalområdernes styrker og særlige egenskaber  

2. Skal udvikle nærdemokratiet og borgerinddragelsen i de konkrete områder, eller 

binde områder sammen via nye projekter og/eller samarbejdsformer 

3. Skal så vidt muligt styrke samarbejde på tværs af kommunens fagudvalg og forvalt-

ninger 

4. Skal så vidt muligt udvikle landdistrikterne ved at fremme nye boformer herunder 

boliger til nye målgrupper, seniorer mv.  

5. Skal udvikle landdistrikterne ved at fremme erhverv og arbejdspladser uden for Vejle 

by  

 

Samarbejdsformer 

ULN er både vejviser og dialogpartner for lokalområderne. Udvalget skal tilbyde initia-

tiver, som man lokalt kan vælge til. Det gælder kurser, finansiering, analyser og viden, 

dialog og samarbejde og større fælles projekter der bidrager til at tiltrække ekstern fi-

nansiering til Vejle Kommune. Udvalget vil være én indgang til udvikling af lokalområ-

der for borgere, virksomheder og andre fagudvalg, som vil styrke specifikke lokalområ-

der. 



 

 

Lokal partner 

Lokalrådene er kommunens partner i lokalsamfundene. Lokalrådene skal formidle mu-

ligheder og udfordringer baseret på et udbredt lokalkendskab og viden om større tiltag i 

deres lokalområde. Udvalget forventer at lokalrådene bidrager til god dialog, både lokalt 

og med kommunen, til lokale udviklingsplaner og tager initiativ til lokale udviklings-

projekter efter behov. 

 

Det vil udvalget opnå 

Udvalget vil gerne måles på sin evne til at fastholde at man i lokalområderne stadig er 

glade for hverdagen det sted man bor og at befolkningsudviklingen på landet er stabil. 

Udvalget vil gerne måles på udvikling. At udvalget har fremmet god landsbyledelse, 

mindsket bureaukrati omkring borgerprojekter og at der er kommet mere samarbejde 

mellem lokalrådene og kommunens fagudvalg.  

 


