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INDLEDNING

Lokalrådene i Næstved Kommune spiller en vigtig 
rolle i forhold til borgerinddragelse på lokalt 
niveau. Kommunen er stor – både befolknings- 
mæssigt og geografisk. Derfor kan det være 
vanskeligt for både politikere og administration 
at have det nødvendige lokalkendskab for at 
træffe de bedste beslutninger for et lokalområde. 
Kommunens intention med lokalrådene er derfor 
at sikre den lokale forankring af udviklingen i 
lokalområderne og at skabe sammenhængskraft 
lokalt. Lokalrådene er sammensat af borgere, 
som kan bidrage med viden til beslutningstag-
erne om de lokale forhold.

FORMÅL

Samarbejdsgrundlaget har til formål at under-
støtte kommunens visioner og mål. Understøt-
telsen skal ske i et samarbejde imellem kommu-
nen (politikere og administration) og lokalrådene.

Byrådet forpligter sig på at inddrage borgerne 
gennem samarbejde med lokalrådene for at kval-
ificere realiseringen af sine mål og skabe de bed-
ste løsninger, der kommer flest muligt til gode.

BAGGRUND

Næstved Kommune er inddelt i 19 lokalområder. 
I 14 af lokalområderne er der lokalråd. Struktur 
og lokalrådsgrænser blev etableret efter kom-
munesammenlægningen i 2007 af det daværen-
de Lokaldemokratiudvalg. Enkelte lokalråd er 
etableret tidligere. Der arbejdes fortsat for at 
etablere lokalråd i alle lokalområder.

Samarbejde imellem Næstved Kommune og 
lokalrådene er baseret på politikken ’Godt liv 
på landet – og i byerne uden for Næstved by 
2017-20’. Desuden på kommuneplanstrategiens 
og visionens tematisering af by og land som 
hinandens forudsætninger. Såvel det gode liv på 
landet som livet i byerne ses som særlige aktiver, 
der befordrer og befrugter hinanden. Grundlag 
for samarbejdet er dermed det gode liv i hele 
Næstved Kommune.

BILAG

Til samarbejdsgrundlaget hører to bilag: 
1. Formål med lokalråd og samarbejdet med 
Næstved Kommune.
2. Kontaktoplysninger og information. 
Bilagene kan læses på naestved.dk.

Grænserne på kortet 
er udtryk for lokal-

områdernes nuværende 
opdeling.



NÆSTVED KOMMUNES ØNSKER 
OG BEHOV
Næstved Kommune ønsker at realisere sine vision-
er og mål i dialog og samarbejde med borgerne. 
Her spiller lokalrådene en vigtig rolle, når der skal 
ske ændringer, iværksættes udvikling og tages 
beslutninger om og i lokalområderne.
 
Lokalrådenes lokale kendskab og netværk er 
omfattende, og kommunen har brug for at kunne 
trække på dette kendskab for at løse sin opgave 
bedst muligt. Derfor er det vigtigt, at der er fun-
gerende lokalråd, der dækker hele kommunen.

Næstved Kommune har brug for lokale initiativer 
for at komme i mål med alt det man gerne vil. 
Derfor ønsker kommunen at understøtte bedst 
muligt, når der er borgere, der vil skabe udvikling 
lokalt. Her kan lokalrådene være brobyggere 
imellem borgerdrevne initiativer og kommunen, så 
samspillet bliver så godt som muligt. I samarbejde 
og ved forening af de respektive roller og kompe-
tencer kan vi nå meget længere sammen end hver 
for sig. 

Lokalrådene løfter sig op over den enkelte borg-
ers perspektiver og varetager områdets samlede 
interesser. Derfor kan lokalrådene bidrage til at 
kvalificere processerne, når der kommer forslag fra 
borgere.

Lokalrådene vil i mange sammenhænge være 
’lokalområdets stemme’. Derfor er det vigtigt, at 
lokalrådene har en bred kontaktflade i lokalom-
råderne og inddrager alle, der ønsker at bidrage 
konstruktivt til den lokale udvikling.

LOKALRÅDENES ØNSKER OG BEHOV
Lokalrådene har brug for konkrete kommu-
nale aktiviteter at arbejde videre med og invol-
vere borgerne i. Når noget sættes i gang, skal 
lokalrådene have mulighed for byde ind med lokale 
bidrag til den pågældende sammenhæng (strategi, 
politik, indsats, handleplan m.m.). Dette gør det 
meningsfuldt for lokalrådene at involvere borgerne. 

Det skal være tydeligt og konkret, hvad der kom-
mer ud af samarbejdet. Lokalrådene har derfor 
brug for relevant information om, hvad kommu-
nen beslutter og sætter i værk, og for nogle gode 
inddragelsesprocesser, hvor det reelt er muligt at 
byde ind.

Lokalrådene er forskellige hvad angår størrelse, 
beliggenhed (by/land), demografi, arbejdsmetoder, 
ressourcer m.m. Desuden er det forskelligt hvilk-
en rolle lokalrådene tager i de enkelte områder. 
Dette skal der tages hensyn til i samarbejdet 
imellem lokalråd og kommune. Ikke alle lokalråd 
vil være interesseret i at involvere sig i de samme 
temaer eller kunne bidrage på de samme områder. 
Lokalrådene skal have muligheden for at byde ind 
og muligheden for at takke nej.

Lokalrådene har brug for, at kommunen bruger 
lokalrådene, når det er muligt og relevant. Derfor 
er et gensidigt kendskab til hinandens interesser 
og arbejdsvilkår vigtig. Desuden er det vigtigt, at 
kommunen italesætter rådenes virke overfor både 
politikere, administration og borgere. Herigennem 
styrkes lokalrådenes rolle. Hvis vi i samarbej-
det er gode til at involvere borgerne, vil de blive 
lokalrådenes ambassadører og tale lokalrådene op, 
samt bidrage til at skabe den ønskede aktivitet og 
udvikling lokalt.

LOKALE UDVIKLINGSPLANER
Lokalrådene tilskyndes til at udarbejde lokale ud-
viklingsplaner (LUP) - eller lignende værktøjer til at 
skabe fælles koordineret udvikling i lokalområdet 
– hvor det giver mening. LUP giver mulighed for at 
invitere borgerne ind og inddrage alles ønsker og 
ideer. LUP er en måde at synliggøre, hvad der sker 
lokalt og sætte det ind i en større sammenhæng 
for både kommune og lokalråd. 

LUP kan laves i samarbejde med Næstved Kom-
mune, hvis lokalrådet ønsker det. Det er forskelligt 
fra lokalområde til lokalområde, om lokalrådene 
oplever, det er relevant at lave en LUP. Erfar-
ingsudveksling lokalrådene imellem er vigtigt – 
både for at kunne beslutte, om LUP er relevant i 
det pågældende område, undervejs i processen, og 
bagefter når planen skal realiseres.

Kommunens kontaktperson videreformidler ind-
holdet af LUP til de øvrige relevante dele af kom-
munens administration, så det kan medtages i den 
videre planlægning og dialog med lokalområderne, 
hvor det er muligt.



Vedtaget af Næstved Byråd december 2019.


