Den 12. marts 2007
Teknologirådets konference:

”Det lokale demokrati i praksis
– hvordan styrker vi det? ”

N

ye kommuner, nye regioner og nye, vigtige samfundsopgaver at løse. Hvordan sikrer vi at demokrati, konkrete strategier herfor og dialog med borgerne får en vigtig
plads på banen i de kommunale og regionale beslutningsprocesser fremover? Hvordan gør
vi det i praksis, det dér med dialogen? Gider borgere overhovedet at være med? Og hvad
er egentlig gevinsten ved det?
Det vil konferencen give bud på og konkrete værktøjer til og desuden indsamle gode råd
og vurderinger, der efterfølgende videregives til politikerne i kommuner, i regioner og i
Folketinget.
Konferencen er samtidig offentliggørelse af inspirationskataloget ”Lokalt demokrati i
praksis”, der kan hjælpe på vej. Kataloget er lavet af en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet med kyndige folk, som selv er aktivt med på konferencen.
Konferencen og offentliggørelsen finder sted:

Torsdag den 22. marts 2007 kl. 10 - 17
på Nyborg Strand
Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2, Nyborg, http://www.nyborgstrand.dk/

PROGRAM
9.30 – 10.00

Tjek ind – kaffe og brød

Plenum:
10.00 – 10.15

Velkommen v. Teknologirådets arbejdsgruppe

10.15 – 11.00

Strukturreformen og de demokratiske sår.
Hvilke konsekvenser for demokratiet har denne nye måde "at drive
foretningen på" i de nye kommuner og regioner? Hvad er udfordringerne for demokratiet i kommuner og regioner fremover?
Roger Buch, lektor, Ph.D., Danmarks Journalisthøjskole

11.00 – 11.45

Arbejdsgruppen fremlægger sit inspirationskatalog:
·
·

Om demokratisk demokrati, kvaliteten af input og output i det
politiske system
Historier om demokrati i kommuner - best cases / worst cases
VEND 

·
·

Politikere og borgere i nye roller
Den demokratiske tjekliste

Spørgsmål og kommentarer fra deltagerne i salen.
11.45 – 12.30

At lave en demokrati-strategi - erfaringer fra Viborg Kommune:
- Hvad er lokalt demokrati og hvordan kommer det konkret til udtryk
i en kommune og med hvilke udfordringer at tackle? Hvordan kan
politikerne være initiativtagere til og katalysatorer for en demokratisk
proces, hvad er det nødvendige indhold og overvejelser i en demokrati-strategi?
Mette Nielsen (A), medlem af Byrådet, formand for Demokratiudvalget i Viborg Kommune.

12.30 – 13.30

Frokost

Workshops:
13.30 – 14.45

Fire parallelle workshops: Vurderinger og anbefalinger til politikerne.
Deltagerne fordeler sig efter eget ønske og har mulighed for at give
korte indlæg på workshoppen.
Vurderinger og anbefalinger fra deltagerne i hver af de fire workshops bliver indsamlet, ligesom resten af konferencen, og tilføjet som
en særlig del i inspirationskataloget efter konferencen.

Workhop A

Workshop B

Hvorfor inddrage borgere i de politiske
beslutningsprocesser?

Eksklusions-udfordringen – den største
demokratiske udfordring ved borgerinddragelse.
Demokrati er mindretallenes mulighed for at
deltage i samfundet og demokratiet på lige
fod med flertallet – hvordan sikre alle lige
adgang, når borgerne inddrages?

- om nødvendigheden heraf, potentialet,
mulige faldgruber.
● Oplæg v. Jens Hoff, professor, demokratiforsker, Institut for Statskundskab,
Københavns Universitet

● Oplæg v. Jakob Erle, leder, Det Internationale Akademi f. Uddannelse og Demokrati

Workshop C

Workshop D

Århus-modellen for borgerinddragelse,
et eksempel på en kommunal strategi for
borgerinddragelse – principper og anbefalinger.
● Oplæg v. Birgit Donslund, sekretariatschef, Ledelsessekretariatet, Teknik &
Miljø, Århus Kommune

Konkrete værktøjer til dialog med borgere
– om værktøjskassen og erfaringer med den.
● Oplæg v. Anne Funch Rohmann, projektleder, Teknologirådet
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14.45 – 15.15

Te og kaffepause

Plenum:
15.15 – 15.45

Nye kommuneplaner og regionale udviklingsplaner – eksempel på
politiske beslutningsprocesser
Arbejdet med kommuneplaner og regionale udviklingsplaner er i fuld
gang og samtidig under forandring.
Mange steder tænker politikere og embedsfolk nyt og kreativt, og
sætter øget fokus på nærdemokratiet. Hvilke tendenser ser vi allerede
nu, og hvilke udfordringer står kommuner og regioner overfor i de
kommende år?
Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium

15.45 – 16.15

Rapport fra de fire workshops:
Vurderinger og anbefalinger at give videre til politikerne i arbejdet
med det lokale demokrati i kommuner og regioner.

16.15 – 16.30

Opsamling v. Teknologirådets arbejdsgruppe

16.30 – 17.00

Teknologirådet byder på en forfriskning

Der er fri adgang til konferencen, men tilmelding er nødvendig. Se mere om Teknologirådets projekt om lokalt demokrati og konferencen på www.tekno.dk/lokaltdemokrati.
Her vil også inspirationskataloget blive lagt frem til fri afbenyttelse. Yderligere oplysninger hos projektleder Anne Funch Rohmann, afr@tekno.dk, tlf. 33 45 53 64.

Teknologirådets arbejdsgruppe er:
Birgit Donslund, sekretariatschef, Ledelsessekretariatet, Teknik & Miljø, Århus Kommune ● Caroline Hegelund, konsulent, Ledelsessekretariatet, Kontoret for Ledelses- og
Politikkoordinering, Kommunernes Landsforening ● Christel Schaldemose, tidl. sekretariatsleder, Dansk Folkeoplysnings Samråd, nu MEP (S) ● Jakob Erle, leder af det
Internationale Akademi for Uddannelse og Demokrati ● Jens Hoff, professor, demokratiforsker, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet ● Michael Leth Jess,
afdelingsleder, Danmarks Naturfredningsforening ● Anne Funch Rohmann, projektleder, Teknologirådet
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