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Kære kommunalbestyrelse 
 
Med kommunalreformen overdrages nye opgaver til kommunerne. Samtidig bliver 
kommunerne større og mere bæredygtige, og det giver mere frihed til, at løsningen af 
opgaverne kan tilrettelægges lokalt. Hermed skabes der et godt grundlag for en styr-
kelse af det lokale demokrati. 
 
Et godt nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Det kræver, at alle parter er indstillet på 
at styrke borgernes deltagelse i den kommunale opgaveløsning. Og kommunalrefor-
men er en historisk chance for at se på, hvordan borgerdeltagelsen kan styrkes. 
 
Derfor nedsatte jeg i starten af året Tænketanken om Nærdemokrati. En række for-
eninger, organisationer og repræsentanter for den kommunale sektor har deltaget i 
tænketanken, som Holbæks borgmester Jørn Sørensen har været formand for. 
 
Tænketanken har nu afsluttet sit arbejde, og afleverede den 31. august sin redegørelse 
til mig. Jeg er glad for hermed at kunne videresende resultatet af tænketankens arbej-
de til alle kommunalbestyrelser. 
 
Jeg har læst redegørelsen med stor interesse. Jeg har særligt hæftet mig ved, at det 
står meget centralt i tænketankens anbefalinger, at kommunalbestyrelserne aktivt for-
holder sig til nærdemokratiet. Og formulerer klare visioner og spilleregler i forhold til det 
lokale demokrati, brugerdemokratiet og projektdemokratiet. 
 
Derfor vil jeg opfordre kommunalbestyrelserne til at læse redegørelsen med lige så stor 
interesse – og ikke mindst bruge de spørgsmål, som er indeholdt i redegørelsens bilag 
som inspiration til det videre arbejde i kommunen med at styrke nærdemokratiet. 
 
Arbejdet med at styrke nærdemokratiet stopper ikke ved afgivelsen af denne redegø-
relse. Jeg vil senere på efteråret afgive en redegørelse til Folketinget om regeringens 
initiativer i anledning af redegørelsen. 
 
Men jeg vil allerede nu pege på, at jeg vil følge kommunernes indsats for at styrke den 
lokale borgerdeltagelse med stor interesse. Det betyder bl.a., at jeg vil tage spørgsmå-
let op igen over for kommunerne. Jeg vil således vende tilbage til kommunerne i foråret 
2008 for at samle op på de tiltag og erfaringer, som de enkelte kommuner har gjort sig 
på området. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lars Løkke Rasmussen 


