Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati

Årsmøde 2022
Ny politik
Årsberetning af fmd. Thyge Havgaard
Bjerring

Boliger

Klima

Borgerprojekter

Politik for
lokalsamfund og
nærdemokrati
Der skal godkendes en ny politik i 2023.
Emner
Boliger?
Klima?
Rammer der støtter aktive borgere?

Mindre, fleksible, moderne
Man bør kunne vælge at blive i
eget lokalsamfund

Nye boliger på
landet

Klimalandsbyer
Fjernvarme
Klima og lokal handling
Udrulning af fjernvarme
Løsninger for landsbyer som ikke
kommer på fjernvarmenettet.

Fjernvarmeplan forventes klar til sommer

Fjernvarme film, sendt til alle deltagere

Borgerprojekter

Projekt
Vonge skater- og
aktivitetspark

Illustration fra Øster Starup skole

Borgerprojekter

Projekter
Naturlegeplads
i Randbøldal

Illustration Legeplads Randbøldal camping

Borgerprojekter

Projekter
Bredsten
bypark

ULNs budget
Årligt budget ca. 7 mio. kr.
Puljer udgører ca. 3,3 mio. kr.
Borgerne medfinansierer
projekter i 2021 med ca. 4,5
mio. kr.
Fælles ansvar at få pengene
aktiveret. Stor udfordring
lige nu.

Budget (2022) for aktuelle ULN projekter med borgerne
Klimalandsby Vandel
Klimalandsby netværk
Landsbyvisioner
ULN infrastruktur
Landsbyvandrerute
Autocamper pladser
Repaircaféer
Nye, mindre, moderne
boliger på landet

800.000 kr.
10.000 kr.
300.000 kr.
400.000 kr.
90.000 kr.
250.000 kr.
180.000 kr.
187.000 kr.

Borgerprojekter, ULN bevillinger 2021
Projektnavn

Kroner

Projekt Skaterbane i Vonge

400.000

Redskaber til Byparken

123.750

Plads til alle i byparken

400.000

Hundeskov i Farre anlæg

53.283

Trolden i Børkop

315.000

Bindeballe togcafe

250.000

Gårslev Transformertårn

50.000

Færdiggørelse af lege/aktivitetspark i Skærup

40.000

Beachvolley/beachhåndbold i 7080

108.572

Lys på Egtvedpige figurer

Toilet- og redskabsbygning

53.284

231.000

Etablering af bålhytte og shelter

Multibane og legeplads,
Thyregod

400.000

Forskønnelsen og sikkerhed
ved Karlskov
Åben Landsby, Vandel

81.842
100.000

samt naturlegeplads, Skovbølling

65625

A-Z projekt færdiggørelse bypark m.m.

400.000

Haven binder generationer sammen, Vestbyen

250.000

Gennemgående opdatering af Byens Bio, Jelling.

400.000

Projekt overblik på nettet. Klar i maj måned 2022

Dialog
Organisationer

Institutioner

(spejdere, idrætsforening,
støtteforeninger)

(skoler, banker, kirke etc.)

Finde og
aktivere lokale
ressourcer

Her er vi

Lokalråd
ULN

Frivillige

(ildsjæle, forældre,
besøgsvenner etc.)

Støtte aktive
borgere der
handler

Steder

Forbinde

Legeplads, hal, stier, park,
villavej etc.,

Tak fordi I lyttede.
Nu er det jeres tur.

Opsamling fra

Årsmøde 2022 for lokalråd i Vejle Kommune
Afholdt af byrådets Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati
21. april 2022, Vingstedcenteret

Masser af talelyst blandt de 75 deltagere, fordelt på 22 lokalråd og Vejle byråd

Formandens beretning ved Thyge Havgaard Bjerring tog afsæt i, at
udvalget arbejder på at opdatere sin politik til de næste fire år. Dialogen på
årsmødet og de kommende måneder er vigtige input i dette arbejde.
Fokus i beretning var på boliger og fjernvarme.

Fjernvarme planlægningen kører på høj tryk. Formanden fortalte, at en ny
fjernvarmeplan med plan for hurtigere udrulning forventes klar til offentliggørelse
inden længe. Kommunen arbejder med at støtte fjernvarmeselskabernes i opgaven,
og med at afdække mulighederne for decentrale kollektive løsninger i de områder,
der ikke indgår i planen.

Nye boliger der gør det muligt at blivende boende i lokalområdet, er fortsat
et emne formanden gerne ser udvalget arbejder med.
Der ud over brugte formanden beretningen på at fremhæve

borgerprojekter, hvor det
lokale engagement og samarbejde har
skabt resultater. Han roste også det
generelle niveau. I 2021 har lokalråd
og projektansvarlige alene gennem
ULN påbegyndt 17 projekter til en
samlet værdi af 7,9 mio. kr., her af har
kommunen bidraget med 2,9 mio. kr.
Formand for ULN Thyge Havgaard Bjerring glæder sig over årets resultater.

Teknik & Miljø direktør Michael Sloth og Brødmand Simon Clement holdt to
veloplagte

inspirationsoplæg om lokalråd, velfærd og klima fra to

forskellige vinkler. Simon Clement fortalte om, hvordan lokalråvarer kan bruges til
at skabe forankring og engagement, både i forhold til at styrke de lokale netværk
og klimaarbejdet. Michael Sloth talte om de store tendenser og lokalenes rolle og
udfordringer.
Efter oplæggene tilføjede lokalrådene deres egen dagsorden til mødet ved gennem
en halv time at tale med Teknik & Miljødirektøren om en række forhold inden for
Teknik & Miljø forvaltningens område bl.a. fjernvarme, trafik og opfølgning på
vedtagne planer.
Klima var noget lokalrådene gerne ville tale om hele aftenen, mens dagsorden om
velfærd generelt ikke fyldte så meget.
Samtaler med politikerne er en vigtig del af årsmødet. Her henholdsvis formand for Klima, Natur- og
Miljøudvalget, Søren Peschardt (billedet t.v.) og formand for Teknisk udvalg, Gerda Jørgensen.

Dagsordner som kommunen
tager med hjem fra hele aftenen.
Der skal fart på udrulning af fjernvarme. Fjernvarmeplan (forventet klar før
sommerferien) bør følges op af et offentligt informationsmøde.
Der skal følges (bedre) op på de vedtagne planer på tværs af afdelinger,
forvaltninger og udvalg.
Der ønskes inddragelse og dialog med kommunen bl.a. blev mulighed for
flere temamøder efterlyst.
Endelig efterlyses fra flere sider at lokalrådene gerne vil klædes bedre på i
forhold til at løfte projekter og søger midler.

Under overskriften det bør kommunen og lokalrådene arbejde med i de kommende
år fik kommunen tilbagemeldinger mundtligt, skriftligt, i plenum, en til en og i
bordsamtaler. Politikere og medarbejdere kigger på dem allesammen og bruger dem

til de kommende års arbejde. Vi har samlet alle de input vi kunne i bilag, som
medsendes opsamlingen.

Café samtaler
Anden halvdel af mødet blev hovedsageligt brugt til samtaler ved otte mandsborde,
hvor lokalrådene delte viden og gode historier fra året der gik og talte om aktuelle
emner, med klima og velfærd som hovedtema. Alle borde havde en bordformand fra
det politiske udvalg eller kommunen, som sørger for at dialog og input indgår i det
videre arbejde.
De otte historier fra bordene, der blev delt i plenum, er vedlagt som bilag.

Kommunen tager masser af input med hjem.

Jeres vurdering af mødet
Deltagerne evaluerede mødet på en skala fra 1

10, med 10 som det bedst.

Samlede møde: 8,5 (2021: 8,2, 2019: 8,6)
Personligt udbytte: 8,1
Inspiration: 7,9
Bordsamtale: 8,7

Tak til eleverne fra Vejle Musikskole som underholdt undervejs.

Evaluering feedback
Det tager jeg med hjem:
God idé med oplæg fra T&M og en ildsjæl
inspiration / energi til fortsat arbejde og nye ideer
Tak til Michael Slot for at svare så beredvilligt og præcist
En god dialog
Inspiration og energi til at arbejde videre
Man kan komme i kontakt med politikerne, hvis man vil.
Bredere netværk
Konkrete tiltag i forbindelse med processen i samarbjedet
med Kommunen og ULN
Ideer fra andre lokalråd
Den begejstrede fortælling fra de forskellige lokalråd om det
der trods alt lykkedes og intentionen om kommende tiltag
Et rigtigt godt og velforberedt årsmøde, med gode aktuelle
indlæg, hvor jeg blev meget klogere på Kommunens visioner
omkring klima og velfærd. Og ikke mindst omkring ULNs
sparring og midler til lokalrådene.
Nye ideer
Gode ideer fra andre lokalråd
Et godt møde og nye ideer
Mange informationer om fjernvarme - fint
Angagement fra mange sider og af meget forskellig art.
Gode og spændende indlæg
Der var god tid til at netværke
Inspiration
Ny organisering af arbejdet i lokalrådet: Adhoc grupper og
ressourcepersoner
Velkomstmappe. Samarbejdsformer: borger, lokalråd,
forvaltning, byråd = ny struktur. Lokalråd facilitere adhoc
grupper.
inspiration i forhold til lokale værdier
Inspiration til nye samarbejder
Hvor vi skal ansøge til flere aktiviteter
Gode input fra andre lokalråd (= inspiration). Indikationer fra
Kommunen omkring fremtiden. Nye bekendtskaber - større
netværk.
Samarbejde mellem lokalråd er nødvendigt.
Adhoc udvalg ved større projekter

Det vil jeg gerne have mere af:
Rådgivning ved søgning af fonde
Information / Kommunikation
Flere temamøder på tværs af lokalråd
Fokus på specifikke emner som i 2021
Flere politiske holdninger. Mere gennemskuelighed: hvad vil
politikerne, nu hvor man er så tæt på dem?
Mere kommunikation med ULN og forvaltningen
Aktivering af stille stemmer
Hvordan kan innovation, samarbejde accelereres? Det kan
give synergi, helhed og sammenhold på tværs.
Den gode historie
En klar fornemmelse af Kommunens prioriterede opgaver og
den opgave som overlades til lokalrådene
Oplysning om hvor man kan søge fondsmidler. Info om hvor
ladestander skal opstilles i Vandel
Mere hjælp og vejledning. Lytte til os. Forstå at vi også er der,
ikke kun Vejle by
Årlige tilskud
Omkring opsamlingspladser for at lave samkørsel
Om udbygning af el, biogas og fjernvarme
Overblik over lokalrådenes muligheder i forhold til kommune.
Forventningsafstemning.
En dialog mellem lokalråd der arbejder med ligenede
udfordringer.
Inspiration til, hvordan man kan få bedre spredning og bidrag
til lokal opbakning / indflydelse på udvikling i vores område.
Hvordan kommer vi ud til mange? Vi har ikke altid
tilstrækkelig kapaciteter / ressourcer.
Sammenhæng mellem byvisionen og det politiske arbejde.
Byvisionen er et super grundlag for at
Mere information fra andre byer eller info om lokale projekter
(Virksomheder)

Det bør være anderledes
For langt - slut præcis kl. 21.00
Brød & co. Gik konkurs, så hvor god en historie er det?
Bedre oplægsholdere - forstå deres publikum bedre
Michael og Simon havde gode pointer, som kunne have været
vinklet bedre i forhold til tilhørerne.
Mere handling skaber forvandling

Mere fokus på hvoedtema i bordsnakken - bordstyrer skal
styre samtalen mere effektivt.
Flere tanker om de gamle - f.eks. snakke om små plejehjem i
de lokale områder.
Der er for meget snak. Jeg mangler konkrete ideer og metoder
som vi kan bruge.
Der er meget snak om at lokalrådene skal drive initiativet,
men mangler også at se ULN tage mere ansvar og hjælpe os.
Fine diskutioner men får vi det operationaliseret?
Forvaltningen skal være klar og skarp hver gang.
Politikerne skal stå ved deres beslutninger og skal indse, når
det er en ommer.
Det kunne være hyggeligt med en fællessang
Mere relevante oplæg om hvordan vi bliver bedre.
Ikke det store udbytte af indlæg fra Simon
Måske undgå almindelige indlæg og tage et fagligt oplæg
ekstra med.
En midlertidig "lånebank" / kassekredit til større projekter.
Der var lidt rigeligt snak på plenum
Indlæg om brød

Hvert bord blev bedt om at fremhæve ét emne fra cafésamtale til
plenum, bord 1-8
Velkomstmappe Givskud lokalråd. Har en god effekt. Også udenlandske tilflyttere får besøg. Tilbud m.v.
lokker folk ind på de lokale steder og handle.
Hvordan får vi kommunens visioner ud til lokalsamfundet og omvendt?

De fire lokalråds styrkepositioner:
Ad hoc grupper.
Lokale institutioner der bakker op.
Sammenhold og opbakning.
Private indsamlinger,

Fitness sti på vej, Grundet lokalråd

Ny organisering? Store projekter kræver store kræfter. Ved store projekter løber man ofte panden mod en
mur, men det er dem som giver os profil. Er det nødvendigt at lokalrådene arbejder sammen på en anden
måde?

Er det muligt for kommunen at mellemfinansiere ved borgerprojekter? Fond til mellemfinansiering?

Repaircafé i Vandel har hurtigt vokset sig stor. Nu med fællesspisning. Lokal byttecontainer giver nye
muligheder.

Gode erfaringer med landsbyvisioner.
Fjernvarme: Lokalrådene har meget at byde ind med.
Vedrørende aftenens drøftelse af velfærd: Socialt engagement er også velfærd.

POST_IT SEDLER til overskriften:

Hvad skal ULN og lokalrådene arbejde med i de
kommende år?

Fra lokalrådene, årsmøde 2022
Bypedel udenfor centerbyer

Cykelstier mellem byerne så der er sammenhæng og
bedre bevægelsesfrihed for ikke bilister

Rollefordeling mellem lokalråd og VK
(politikere og embedsværk skal opdateres.
Børkop
Forbinde den skønne natur med byerne - uden
brug af bil

Øget årligt tilskud

Fokus på andre områder end alt turisme

Lokalrådet støtter / faciliteres med at komme i mål
med gode ideer, indsatser og samarbejder på tværs og
helhedsorienteret
Nye samarbejdsformer: Temamøder for lokalråd fx
varmeplan, Kulturhus mm

Mere offentlig trafik til lokalområderne, så ældre kan Bæredygtig byudvikling/mobilitet. Flere krav til
være selvhjulpne længere
bæredygtighed i de nye boligområder. Krav til
certificering
Nedrivningspulje til fritliggende huse uden for
Støtte til fundraising ansøgninger
bygrænsen. Vejle Vesteregn

Sammenhæng & Fællesskab

Det vil være vigtigt at vi har/får en kommune i
balance. Ødsted /Jerlev

Fokus på realisering af byvisioner

AT VEJLE. Kommune ansætter en konsulent hvis
funktion bliver at hjælpe med at søge fonde, puljer,
nationalt og internationalt
Inddrage/informere lokalråd tidligere i processerne

Hjælp til at søge fonde og puljer

Muligheder for en slags tværgående
organisering af lokalråd i Vejle kommune

Mellemfinansiering / lån. Så pengene ikke skal op af
borgernes lommer først.

Velkomstmappe til nye borgere. Samling af
repræsitante af forskellige bysamfund

Fastholdelse af lokalområdernes særkvaliteter VS
massetilflytning i kommunen (bør man ikke overveje at
begrænse tilflytningen?)

Udrulning af grøn energi herunder fjernvarme til
hele kommunen.

