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Bilag 1: Formål med lokalråd og samarbejdet med 
Næstved Kommune

Lokalrådenes vedtægter, formål og organisering
Lokalrådene er organiseret som frivillige foreninger og oprettes på initiativ af borgere, 
understøttet af Næstved Kommune. På kommunens hjemmeside findes 
standardvedtægter, som lokalrådene kan tage udgangspunkt i.

For at modtage økonomisk tilskud som lokalråd, samt opnå ret til at blive inddraget som 
lokalråd, skal vedtægter og lokalområdeafgrænsning for de enkelte lokalråd være 
godkendt af Næstved Kommune. Af praktiske grunde kan der kun være ét lokalråd i et 
geografisk område. 

Næstved Kommune fører, i kraft af det kommunale tilskud, tilsyn med lokalrådene via 
referater fra lokalrådenes generalforsamlinger. Lokalrådene skal derfor hvert år lægge 
referat fra generalforsamlingen inkl. bilag eller, alternativt, aktivitetsbeskrivelse og 
årsregnskab tilgængeligt på lokalområdehjemmesiderne.

Lokalrådenes formål er at styrke lokaldemokrati og sikre den lokale forankring af 
udviklingen i lokalområderne ved:

- at virke for områdets samlede interesser og være brobygger imellem kommune 
og borgere, hvor der er behov

- at samarbejde med kommune og andre aktører om at skabe udvikling lokalt 
- at skabe netværk, synergi og samarbejde lokalt

Lokalrådenes vedtægter og information om bestyrelsessammensætning offentliggøres 
på lokalrådenes hjemmesider. Kontaktoplysninger til lokalrådsformænd findes på 
kommunens hjemmeside.

Næstved Kommunes understøtter lokalrådsarbejdet, 
bl.a. igennem

- at bistå ved oprettelse af lokalråd
- demokratikurser for lokalrådsmedlemmer, der har til formål at klæde 

medlemmer på til arbejdet i lokalrådene
1. Indsigt i det politiske system, byråd, udvalg og udvalgsbetjening
2. Introduktion til kommunens centre og fagområder 
3. Indsigt i processer med kommuneplanstrategi og kommuneplan
4. Indsigt i kommunens myndighedsfunktion
5. Samarbejde lokalrådene imellem
6. Samarbejde nationalt

- at understøtte lokale områdehjemmesider
- at samarbejde med lokalrådene om at lave lokale udviklingsplaner (LUP)
- at arrangere ’lokalområdernes stormøde’ i samarbejde med lokalrådene
- at støtte hvert lokalråd med et fast årligt beløb (2019-tal: 10.000 kr.)
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Næstved Kommune ønsker at:
 involvere lokalrådene så tidligt som muligt i forbindelse med tiltag, 

beslutninger og projekter, der vedrører lokalområdet
 informere lokalrådene så tidligt som muligt ved væsentlige tiltag og 

projekter, hvor borgerindflydelse ikke er muligt
 skabe klarhed og forventningsafstemning med lokalrådene om, hvad der 

ligger fast, hvad der kan påvirkes, og hvordan det vil være hensigtsmæssigt 
at involvere i en given sammenhæng

 koordinere dialog og samarbejde med lokalrådene internt imellem 
kommunens medarbejdere, centre og politiske udvalg

 understøtte, når der er lokalråd og borgere, der vil skabe udvikling lokalt
 gøre det nemt for lokalrådene at bidrage med viden, indsigt og ideer
 respektere lokalrådenes rolle som bindeled til borgerne

Anbefalinger for samarbejdet
Tre væsentlige elementer i samarbejdet imellem Næstved Kommune og lokalrådene 
skal her nævnes:

1) Udmøntning af politiske programmer
For at lokalrådene kan sætte lokalområderne ind i en større sammenhæng og 
understøtte kommunens mål og visioner, er det vigtigt at lokalrådene involveres 
i den konkrete udmøntning af den vedtagne politik eller strategi.

2) At gribe ting der kommer nedefra
Borgernes engagement er af uvurderlig værdi for at udvikle hele kommunen. 
Derfor skal det være nemt at tage frivillige initiativer. Initiativkraften skal 
understøttes af:
- at det skal være nemt at komme i kontakt med de rette i kommunen
- koordinering og samarbejde på tværs af kommunens fagområder og 
medarbejdere
- mulighed for hjælp og rådgivning til f.eks. myndighedsansøgninger, 
fundraising, organisering og samarbejde.

3) At kende hinanden
Den personlige kontakt er vigtig for et smidigt samarbejde. Derfor bør dét at 
lære hinanden at kende prioriteres i tilrettelæggelsen af arrangementer og 
møder m.m.

Anbefalinger til en god dialog
 Både lokalråd, politikere og administration opsøger aktivt dialogen. Tidlig 

kontakt gavner forståelsen og giver reel indflydelse.
 Begge parter har et ansvar for at give og modtage information, og for at 

holde et højt informationsniveau
 Den direkte dialog imellem Næstved Kommune og lokalrådene tilstræbes
 Kommunikation og samarbejde er baseret på gensidig tillid og respekt og 

finder sted i en saglig og respektfuld tone
 Der tages af begge parter aktiv stilling til, hvilken kanal der er den mest 

egnede til det konkrete formål (tlf., mail, personligt møde m.m.)
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Møder imellem lokalrådene og Næstved Kommune
Møder der understøtter samarbejdet imellem Næstved Kommune og lokalrådene:

Møde Initiativtager/
arrangør

Deltagere Frekvens

”Lokalrådenes 
Stormøde”

Arrangeres i 
samarbejde 
mellem 
lokalrådene og 
kommunen.

Lokalrådene, byrådet, 
relevante medarbejdere fra 
administrationen

Hvert andet år

Formandsmøde Kultur- og 
Demokratiudvalgsf
ormanden inviterer

Kultur- og 
Demokratiudvalgets 
formand og lokalrådenes 
formænd

Et møde
om året

Dialogmøder med 
Kultur- og 
Demokratiudvalget 
(KDU)

Lokalrådene kan 
altid invitere KDU 
til dialogmøde i 
deres lokalområde

Lokalrådet og KDU Efter behov

Dialogmøder med 
andre politiske 
udvalg

De politiske udvalg 
inviterer

Lokalråd og medlemmer af 
de pågældende politiske 
udvalg

Efter behov

Tematiske 
borgermøder lokalt 
med politisk 
deltagelse

Lokalråd eller 
kommune tager 
initiativ

Politikere, lokalråd og 
borgere

Efter behov

Møder om konkrete 
projekter, ideer og 
tiltag lokalt

Lokalråd eller 
kommune tager 
initiativ

Fagpersoner fra kommunens 
administration, lokalråd og 
relevante borgere

Efter behov

Inddragelse af 
lokalråd i 
kommuneplan, 
politikker, 
strategier, m.m.

Kommunens 
administration 
inddrager

Fagpersoner fra kommunen, 
repræsentanter fra lokalråd

Efter behov/
relevans

Møder imellem de 
enkelte lokalråd og 
Center for Kultur og 
Borgerservice

Lokalrådet eller 
kommunens 
kontaktperson 
tager initiativ

Lokalrådet, kommunens 
kontaktperson og evt. andre 
medarbejdere i Center for 
Kultur og Borgerservice

Efter behov

Kommunal 
repræsentation/stan
d ved begivenheder 
lokalt

Lokalråd eller 
kommune tager 
initiativ

Medarbejdere fra 
kommunens administration

Ved relevante 
begivenheder 
(byfester, 
kildemarkeder 
m.m.)


