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Vi er fælles om
Kolding Kommune
I vores kommune er der mange former for

fællesskaber. Der er ikke én vej, men mange

fællesskaber – små som store. Fællesskaber,

veje til at vedligeholde og udvikle stærke, in-

hvor vi søger sammen om interesser og op-

kluderende lokale fællesskaber.

gaver. Fællesskaber, der berører, bevæger,
beriger os hver især, vores byer og fælles

De lokale fællesskaber er baseret på de

kommune som en helhed. De foreningsbårne

aktive frivillige, der giver noget af sig selv til

fællesskaber såvel som de selvorganiserede

fællesskabet. De kan noget, vi som kommune

fællesskaber, hvor vi mødes om det, der giver

skal have stor respekt for, vejlede om og un-

mening i vores hverdagsliv. Fællesskaber og

derstøtte på bedste vis.

foreninger er en helt grundlæggende byggesten i vores moderne velfærdssamfund, og

Det aktive medborgerskab lever af lyst og dør

i det demokratiske styre, vi har bygget op i

af administration. De frivillige er drevet af en-

Danmark.

gagement og mening. Derfor skal de frivillige
møde en kommunal organisation i øjenhøjde

I Kolding tror vi på mangfoldigheden, fordi

- der er imødekommende, lydhør og møder

der i de mange lokalområder rundt omkring i

dem dér, hvor de er. En kommune der giver

kommunen er forskellige behov, muligheder

plads, gør det nemmere at være frivillig i lo-

og løsninger, der kun giver mening lokalt.

kalområderne, og formidler de mange gode

Derfor har vi også mange blomstrende lokale

historier om resultaterne af de lokale initiativer.
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Derfor vil vi også fortsætte med at udvikle nye
dialogformer mellem Byrådet og borgerne
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Overordnet politik
I Lokaldemokratiudvalget vil vi arbejde for at
udvikle hele Kolding kommune. Det vil vi gøre
ved at understøtte initiativer fra borgerne, der
skaber attraktive lokalområder med gode fysiske faciliteter til fællesskaber, der inkluderer
alle. Sammen med borgerne vil vi afprøve nye
metoder til at udvikle det aktive medborgerskab.
Vi vil være med til at opfylde FNs verdensmål ,
som skal opfyldes inden 2030, for at bidrage
til en bæredygtig udvikling af vores byer og
samfund. Lokaldemokratiudvalget vil særlig
være med til at arbejde for verdensmål 11, 12,
16 og 17.
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Verdensmål

Delmål 11.3: Inden 2030 skal byudvikling

Delmål 12.7: Der skal fremmes bæredygtig

gøres mere inkluderende og bæredygtig, og

offentlig indkøbspraksis i overensstemmelse

kapaciteten til en inddragende, integreret og

med nationale politikker og prioriteter.

bæredygtig boligplanlægning og forvaltning I
alle lande skal styrkes.

Eksempler på indsatser
•

Have fokus på hvordan puljeprojekterne

Eksempler på indsatser

kan understøtte en bæredygtig byud-

•

Have fokus på hvordan puljeprojekterne

vikling. Det kan for eksempel ske ved at

kan understøtte en bæredygtig byudvik-

motivere til, at projekter skal have fokus

ling. Det kan for eksempel ske ved at stille

på deleordninger, genanvendelse af byg-

krav om at projekter skal understøtte tryg-

gematerialer, lokale produkter, mindske

hed, natur og miljø, byliv, tilgængelighed,

spild, miljøcertificerede materialer eller

landskabshensyn eller lignende.

lignende.

•

Fokus på hvordan rummelige og stærke
fællesskaber i lokalområderne kan understøttes og udvikles.

Udvalgspolitik 2019-22 Lokaldemokratiudvalget

Delmål 16.7: Der skal sikres lydhøre, inklude-

Delmål: 17.17: Der skal tilskyndes og

rende, deltagerbaserede og repræsentative

fremmes effektive offentlige partnerskaber,

beslutningsprocesser på alle niveauer.

offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaring-

Eksempler på indsatser
•

er og ressource-strategier fra partnerskaber.

Sikre at processen omkring ansøgning,
prioritering og tildelingen af puljemidlerne

Eksempler på indsatser

sker inkluderende og deltagerbaseret,

•

samt at beslutningsprocesserne er demokratiske og repræsentative.
•

Tilskynde til at det er attraktivt at deltage i
frivilligt lokalrådsarbejde

•

Indsamle gode eksempler på bæredygtige

Afprøve nye dialogformer og metoder der

projekter, borgerinddragelse og samska-

understøtter samskabelse. Det kan være

belsesprocesser og videreformidle disse

Byrådet og borgere imellem, imellem de

•

Værdsætte de frivillige lokale kræfter

politiske fagudvalg, imellem borgere – på

gennem formidling af deres indsats og

tværs af by og land, på tværs af geografi.

resultater.
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Fokusområder
Koldings bydele

Rummelige fællesskaber

Vi vil…

Vi vil…

Sætte fokus på de aktive lokalråd i Koldings

Undersøge og afprøve hvordan stærke lokale

bydele og understøtte fællesskaber, frivillig-

fællesskaber kan understøtte forskellige cen-

hed og sammenhold i disse områder gennem:

trale politiske strategier, for eksempel inden

•

En tættere dialog, både politisk og admi-

for bosætning, beskæftigelse, studieby, inte-

nistrativt

gration, inklusion, sundhed eller ensomhed

At etablere én indgang for lokalrådene i

gennem:

Koldings bydele til kommunen

•

•
•

At understøtte fællesskab, rummelighed
og sammenhold på tværs af bydele

En politisk dialog med lokalrådene, relevante fagudvalg og andre interessenter

•

At understøtte ”velkomstpakker” til nye
beboere i landsbyer, centerbyer og bydele
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Det repræsentative
Vi vil…

Aktivt medborgerskab og
demokratisk deltagelse

I dialog med lokalrådene, søge en repræsentativ forankring af disse, som afspejler bred-

Vi vil…

den i lokalområdet gennem:

Afprøve nye dialogformer og metoder til ak-

•

En politisk dialog med lokalrådene med

tivt medborgerskab og samskabelse mellem

lydhørhed overfor forskellige lokale svar

byråd og borgere – med udgangspunkt i de

på denne forankring

mangeårige erfaringer fra blandt andet designprocesser – gennem:
•

Dialogprocesser med forskellige målgrupper - også på tværs af geografiske
grænser

•

Et generelt fokus på styrket lokaldemokrati i samarbejde med kommunens øvrige udvalg

•

Fokus på at skabe rammer, der understøtter det aktive medborgerskab og demokratisk deltagelse
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Fortælling og påskønnelse

Inspiration

Vi vil…

Vi vil…

Understøtte de mange aktive, frivillige kræfter

Understøtte inspiration og vidensdeling

gennem:

mellem kommunens mange aktive lokalråd

•

En forstærket fortælling om betydningen

gennem:

af det stærke lokale engagement og med-

•

borgerskab
•

Et stærkere fokus på at fejre de resultater,

parter og steder uden for kommunen
•

der skabes gennem den frivillige indsats
•

Italesættelse af de konkrete resultater af
de mange lokale frivilliges indsats

En opsøgende indsats efter inspiration fra
Undersøge værdien af fælles digitale platforme

•

Fælles arrangementer på tværs af lokalrådene
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Landsbyfællesskaber
Vi vil…
Udvikle det tværgående samarbejde mellem
nabolandsbyer i kommunen gennem:
•

Udarbejdelse af landsbyfællesskabsplaner
i tæt samarbejde med de pågældende
landsbyer og Landsbyforum
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Puljer

Kriterier

Vi vil…

Vi vil…

Understøtte forbedring og forskønnelse af de

I samarbejde med lokalrådene gennemføres

fælles fysiske faciliteter til fællesskaber i lokal-

i 2020 et serviceeftersyn af formål og kriterier

områderne gennem:

for landsby-, centerby- og bydelspuljerne, så

•

Konkrete projekter i tæt dialog med lo-

de:

kalområderne med udgangspunkt i den

•

Fortsat understøtter lokale initiativer

lokale identitet og de lokale behov

•

Skaber fleksibilitet i forhold til at de lokale

•

Økonomisk støtte via kommunens 3 lokal-

frivillige også kan søge ekstern finansie-

demokratipuljer
•

Understøttelse af fondsansøgninger

•

Hjælp til udvikling og etapeopdeling af

ring
•

Afspejler byrådets ønske om at fremme
FN´s Verdensmål og Cirkulær Økonomi

projekter
•

At gøre det nemmere for lokalområderne
at komme fra idé til resultat
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Handleplan
1. Det skal være nemmere at være aktiv i lokalrådene
Forstærke dialogen med lokalrådene i Kol-

•

dings bydele, centerbyerne og landsbyerne
om hvordan Kolding Kommune som organi-

Gennemføre en fælles evaluering med
byens lokalråd i første halvår 2020

•

sation kan understøtte det lokale engagement

Fortsat udvikle samarbejdet med de frivillige omkring udmøntning af Bydelspuljen

og gøre det nemmere at være frivillig.
Centerbyerne Vamdrup, Lunderskov og
Lokalråd Koldings bydele

Christiansfeld

•

•

•

Etablere en mere struktureret politisk og

Lunderskov, fortsætte arbejdet med at

Koldings bydele fra 2020

realisere de prioriterede indsatser i de to

Understøtte en mere entydig administrativ
indgang for lokalrådene fra 2020

•

I dialog med lokalrådene i Vamdrup og

administrativ dialog med lokalrådene i

borgerplaner
•

Fortsat udvikle samarbejdet med de

Målrette den primære indsats mod de

frivillige omkring udmøntning af Center-

nuværende lokalråd

bypuljen
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Landsbyerne - fællesskaber

byernes ressourcer og skabe en stærk

•

samlet fortælling om et attraktivt lokalom-

I dialog med Landsbyforum og – i første
omgang - de fire landsbyer skal der beskrives en plan for, hvordan Almind, Viuf,

råde at bo og leve i
•

Fortsat udvikle samarbejdet med de

Vester Nebel og Dons kan samarbejde på

frivillige omkring udmøntning af Landsby-

tværs om at håndtere lokalområdernes

puljen

udfordringer, få endnu mere ud af lands-

2. Bæredygtige byer og lokalområder
Fastholde fokus på at kriterier for tildeling af

Økonomi – samtidig med at kriterierne fortsat

midler fra de tre puljer afspejler byrådets ind-

understøtter de lokale initiativer og skaber

sats for at fremme en mere bæredygtig udvik-

større fleksibilitet for lokalrådene.

ling baseret på FN´s verdensmål og Cirkulær

3. Organisering og lokal forankring af lokalrådene
Gennemføre en politisk dialog med lokalråde-

afspejler bredden i lokalområderne, herunder

ne på alle tre niveauer om hvordan de sikrer

for eksempel inddrage de unge.

en bred repræsentativ forankring, som

4. Aktivt medborgerskab
Gennemføre en politisk dialog med lokalråde-

nen kan bidrage til at videreudvikle dialogen,

ne på alle tre niveauer om hvordan kommu-

gennemføre nye former for borgerinddragelse
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og samskabelse, som giver mening i et lokal-

I samarbejde med de øvrige forvaltninger

område fra 2020.

og relevante fagudvalg undersøge, hvordan

Undersøge, hvordan der kan skabes moti-

Kolding Kommune kan medvirke til, at flere

vation for et mere aktivt medborgerskab og

unge bidrager aktivt til det frivillige arbejde i

demokratisk deltagelse.

lokalområderne.

5. Stærke lokale fællesskaber og mødesteder
I dialog med lokalråd, relevante fagudvalg

I samarbejde med andre fagudvalg og for-

og øvrige interessenter fra 2020 undersøge,

valtninger medvirke til en særlig bosætnings-

hvordan stærke lokale fællesskaber kan ud-

indsats målrettet byens mange indpendlende

gøre en platform for at understøtte arbejdet

studerende.

med for eksempel ensomhed, bosætning,
trafiksikkerhed, studieby, inklusion, sundhed
og integration.

6. Erfaringsudveksling og påskønnelse
Udvalget vil tage initiativ til at søge en større
mediemæssig profilering af de resultater, der
skabes gennem den frivillige indsats.

Foto: Visit Kolding
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