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Demokratiudvalget

• Demokratiudvalget er et tværgående udvalg

• Udvalget skal skabe helhed på tværs

• Udvalget består af 5 medlemmer



Vision for Viborg Kommune

Gennem nytænkning og et 
levende demokrati går vi nye 
veje og skaber unikke resultater

Levende byer og lokalsamfund
Det gør vi ved at bruge det aktive 
foreningsliv som drivkraft, hvor kommunen 
støtter aktivt op om den lokale virkelyst. 

Lokaldemokratiet og foreningslivet skal 
virke nedefra og bygge på initiativer og 
ideer i de enkelte lokalsamfund.
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Demokratiudvalgets opgaver

• Tværgående udvikling og planlægning på demokrati- og 
borgerinddragelsesområdet

• Sikre gode betingelser for lokale initiativer og virkelyst

• Udarbejde forslag til politik for dialogen mellem borger og 
kommune 

• Udvikle og videregive ideer om demokrati og 
borgerinddragelse til de øvrige udvalg

• Have en funktion som ”udrykningshold”.



Fakta om Viborg Kommune

• 91.500 indbyggere

• 9. største kommune i Danmark

• 1.422 km² (2. største kommune i Danmark)

• Sammenlægning af 6 kommuner + 
del af en 7. kommune 

• Et samlet budget på over 5 mia. kr. 

• 55 % af kommunens borgere bor 
i landdistrikter 



                                              Byrådet

Uformelle       Formelle
Lokale ildsjæle Borgermøder og høringer i 

forbindelse med planlægning

Lokale foreninger og 

organisationer                                                                                             Bruger- og pårørenderåd

Beboer- og borgerforeninger                                                                       Institutions- og skolebestyrelser

Ungdomsråd

Ældreråd

Handicapråd

Klageråd

                                         Idrætssamvirke                                                                             

                                         Kultursamvirke                      Folkeoplysningsudvalg

Demokratiske fora i kommunen

   Øget samspil   
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Ikke lovbestemt borger- og brugerinvolvering

Tjele
• Landsbyråd
• Kulturrødder

• Planværksteder
• Landdistriktssekretariat
• Borgermøder/dialogmøder

• Samarbejdsprojekter med landsbyer
• Borgerinvolvering ved 

byfornyelsesprojekter

• Årlige møder med håndværkere
• Folkeoplysningsudvalg

Bjerringbro
• Husstandsomdelte debatfoldere
• Borgermøder/dialogmøder

• Landsbykæden
• Tænketanken Rødkærsbro
• Kultursamvirke

• Folkeoplysningsudvalg

Møldrup
• Landsbyråd
• Planværksteder

• Landdistriktssekretariat
• Borgermøder, altid ved lokalplanforslag
• Samarbejdsprojekter med landsbyer

• Webbaseret dialogforum
• Årlige møder med håndværkere
• Årlige møder med vandværker

• Folkeoplysningsudvalg

Viborg
• Handicapråd
• Ungdomsråd

• Idrætssamvirke og Kultursamvirke
• Borgermøder/dialogmøder, herunder altid i 

forbindelse med lokalplanlægning

• Bygningsforbedringsudvalg

• Folkeoplysningsudvalg
• Beboer- og borgerforeninger

• Folkeoplysningsudvalg

Karup
• Borgermøder/dialogmøder

• Årligt møde med vandværkerne

• Borgerinvolvering ved 
byfornyelsesprojekter

• Møder med borgere i forbindelse med 
trafiksaneringsprojekter

• Folkeoplysningsudvalg

Fjends
• Borgermøder/dialogmøder ofte i 

forbindelse med lokalplanlægning og 
trafiksikkerhedsprojekter.

• Lokale arbejdsgrupper ved de fleste 
trafiksikkerhedsprojekter

• Lokalt Færdselssikkerhedsråd

• Idrætssamvirke
• Folkeoplysningsudvalg



Borgerguide

Borgerguidens opgaver er at

• Behandle og videreformidle henvendelser fra borgere

• Guide borgere, borgergrupper vedr. pulje- og tilskudsmidler

• Fungere som ekstern konsulent for borgere og borgergrupper

• Fungere som intern konsulent for Demokratiudvalg og Byråd



Initiativpulje

Der kan - hele året - søges tilskud til

• Start af nye borgerinitiativer

• Forsøg med nye demokrati- og inddragelsesformer

• Udvikling af demokratiet i lokalområder

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til driftsaktiviteter m.v.



”Udrykningshold”

Udrykningsholdet kan ”rykke ud” med 1-5 medlemmer 

Medlemmer fra øvrige udvalg kan inviteres med på en ”udrykningsopgave”

Intern funktion:  
• Katalysator for udbredelsen af demokrati- og borgerinddragelse

• Indsamle, udvikle og formidle nye ideer 

• Bistå udvalgene i spørgsmål om demokrati og borgerinddragelse.

Ekstern funktion: 

• Borgermøder med borgerinddragelse som omdrejningspunkt, 

• Arrangere møder i de enkelte lokalområder efter behov 

• Årligt arrangement med fokus på demokrati og borgerinddragelse 



Demokratiudvalgets ønsker til politikken

Politikken skal:

• Sikre samspillet mellem borgere og politikere/beslutningstagere

• Gå nye veje i borgerinddragelsen – engagerede og problemløsende borgere

• Støtte op om den lokale virkelyst 

• Inddrage nye grupper - eksempelvis de unge

• Sikre at samarbejdet med råd, foreninger og organisationer udvikles

• Borgerne, foreninger, råd skal opleve:

• At de bliver inddraget – også ud over det loven foreskriver

• At der er reelle muligheder for debat 

• At der er indflydelse på beslutningerne

• At der gives nødvendig og tilstrækkelig information

• At der også gives besked hvilke elementer i en plan der reelt ikke er til 
diskussion



Borgerinddragelsespolitik – det videre forløb

• En projektgruppe udarbejder oplæg til en borgerinddragelsespolitik

• Der afholdes dialogmøder med borgerne i april og maj

• Der afholdes fællesmøde med alle udvalg i maj 

• I maj-august færdiggøres et forslag til borgerinddragelsespolitik

• I oktober gennemføres en offentlige debat om forslaget til politikken 

• Borgerinddragelsespolitikken forventes vedtaget i december 2007



Demokratiudvalget

Hvad skal vi ellers i gang med?

• Gennemførelse af politikken

• Afholdelse af demokrati- og borgerinddragelseskonference



Spørgsmål og kommentarer


