Februar 2007

Invitation til konference om lokalt demokrati
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007: Nye 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. Teknologirådet offentliggør samtidig et inspirationskatalog, der kan hjælpe politikere og borgere på vej
ude i kommunerne og i regionerne, fx med eksempler på ’best/worst’ cases. Og så
lanceres ”Den demokratiske tjekliste” - især for politikere. Kataloget er lavet af en
arbejdsgruppe af kyndige folk, der selv er aktivt med på dagen.

Teknologirådets konference:
”Det lokale demokrati i praksis – hvordan styrker vi det?”
Torsdag den 22. marts 2007 kl. 10 - 17
på Nyborg Strand
Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2, Nyborg

Vedlagt er et foreløbigt program.
Strategi for demokrati efterlyses
Et godt nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Det kræver ifølge ”Tænketanken
om nærdemokrati” og regeringen at hver enkelt kommunalbestyrelse har lavet en
strategi for det.
Alle kommuner er nu forpligtet på at lave en samlet politik for nærdemokrati i
kommunen – en ’demokrati-strategi’ – hvor politikerne tager aktiv stilling til rammerne for det lokale demokrati, formulerer visioner, spilleregler, procedurer, ressourcer etc. En strategi der inkluderer borgerinddragelse og med åbenhed overfor
nye deltagelsesformer.

Regeringen har meldt ud at den vil følge kommunernes indsats for at styrke den
lokale borgerdeltagelse og i foråret 2008 samle op på de tiltag og erfaringer, som
den enkelte kommune har gjort sig på området (se evt. mere på
www.tekno.dk/lokaltdemokrati ).
Tilmelding til konferencen
Der er fri adgang for alle interesserede, men tilmelding er nødvendig og senest den
7. marts 2007. Herefter udsender vi bekræftelse, program, deltagerliste samt et
fortryk af inspirationskataloget - ”Lokalt demokrati i praksis” til deltagerne.
Indtast din tilmelding på www.tekno.dk/lokaltdemokrati eller kontakt projektsekretær Vivian Palm i Teknologirådet, vp@tekno.dk, telefon direkte 33 45 53 51. NB:
Der er et begrænset antal pladser.
e også den nye Demokrati-Databasen – en eksempelsamling under udvikling
med konkrete demokrati-aktiviteter i kommuner og regioner, hvor borgere er
inddraget i politiske beslutningsprocesser.
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Teknologirådet opfordrer dig til at bidrage til samlingen ved at indtaste oplysninger
om en aktivitet, du har været med i eller som du kender godt. Eller evt. sende opfordringen videre til en anden. På den måde kan samlingen blive endnu bedre for
de, der har brug for nogle idéer til at komme i gang eller måske vil arbejde videre
med noget, der allerede er sat søen.
Gaver overrækkes
Kl. 12 dagen før konferencen trækker vi lod blandt de, der har sendt bidrag til Demokrati-Databasen og fem af dem vil modtage en gave som tak, fx overrakt på
konferencen.
Om Teknologirådet
Teknologirådet er en uafhængig institution, der er nedsat af Folketinget til at bistå
med rådgivning til politikere. At inddrage borgeres synspunkter ser vi som en form
for rådgivning.
Evt. yderligere oplysninger om konferencen om lokalt demokrati og Teknologirådets projekt kan fås hos projektleder Anne Funch Rohmann, e-mail afr@tekno.dk,
direkte telefon 33 45 53 64.
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