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Formål

Implementering og drift af den nye Nærdemokratimodel

Beskriv formålet med opgaven.

Ønskede resultater

At arbejdet med nærdemokrati, inddragelse og frivillighed bliver en

Beskriv de ønskede resultater af
arbejdet her.

naturlig del af arbejdet i Vordingborg Kommune.
At implementere ny Nærdemokratimodel og anbefalinger fra §17 stk.
4 udvalget for Nærdemokrati, Borgerinddragelse og Frivillighed, som
vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 18. september 2019.

Aktiviteter (arbejdsbeskrivelse)

Styregruppen har til opgave at:

Beskriv de aktiviteter, som skal
gennemføres for at løse opgaven.

•

Understøtte de stående udvalg i, at nærdemokrati,
borgerinddragelse og samskabelse bliver en naturlig og
integreret del af det politiske og administrative arbejde i
Vordingborg Kommune.

•

Fungere som et bindeled mellem de øvrige politiske udvalg
om nærdemokratiske emner.

•

Godkende nyoprettede lokalfora og ændringer i vedtægter.

•

Udvikle og evaluere konkrete nærdemokratiske aktiviteter.

•

Anbefale periodiske fokusområder for arbejdet med
nærdemokrati og lokaludvikling i Vordingborg Kommune,
eksempelvis via temamøder.

•

Indstille anbefalinger til ændringer til nærdemokratimodellen
og arbejdet i øvrigt til kommunalbestyrelsen.

•

Behandle ansøgninger til puljen for Frivillighed og
Nærdemokrati ved beløb større end 20.000 kr. og mindre
end 100.000 kr.

•

Give anbefalinger til ansøgninger over 100.000 kr., der
behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.

•

Byde ind med potentielle temaer til temamøder.

•

Være høringspart i emner, der har betydning for frivillige i
Vordingborg Kommune.

•

Udtale sig om principperne for tildeling af de forskellige
midler til de frivillige.

•

Tidsplan (milepæle)
Anfør hvornår de enkelte aktiviteter
skal finde sted og hvornår evt.
milepæle i projektet forventes nået.

Succeskriterier
Angiv kriterier for, at opgaven kan
anses for gennemført.

Organisering (medlemmer)
Hvem er tovholder? Hvem udfører
hvilke opgaver? Hvem er medlem af
hhv. styregruppe, følgegruppe og
arbejdsgruppe? Hvem evaluerer? Etc.

Være aktiv dialog- og samarbejdspartner i forhold til
implementering af frivilligpolitikken herunder planlægning af
den årlige dialogdag, input til den digitale indgang, forslag til
nye samarbejdsformer eller andre elementer som kan
understøtte frivilligpolitikken

Styregruppen etableres i perioden 2020-2021.
Perioden forlænges til og med 2023 (jf. beslutning i Udvalget for
Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14. september 2021)
At anbefalinger fra §17 stk. 4 udvalget for Nærdemokrati,
Borgerinddragelse og Frivillighed, som vedtaget på
kommunalbestyrelsesmødet den 18. september 2019 er
implementeret.
Der kan eventuelt følges op på spørgeskemaundersøgelse fra 2019
blandt borgerne i Vordingborg Kommune og se om holdninger og
kendskab til nærdemokrati, inddragelse og lokalfora har ændret sig i
perioden.
Styregruppe bestående af:
4 medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer
5 eksterne medlemmer udpeget som følgende:
-

1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de tre
købstæder.

-

1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de øvrige
landområder.

-

1 medlem udpeget af Forenings- og fritidsrådet.

-

1 medlem udpeget af Ungeforum

-

1 repræsentant fra det frivillige område, der ikke i
forvejen er repræsenteret via Folkeoplysningsrådet

Formand og næstformand udpeges blandt de udpegede
kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Styregruppen sekretariatsbetjenes i Afdeling for Kultur, Fritid og
Udvikling.
Ressourcer
Estimér tidsforbrug og evt. andre
anvendte ressourcer her.

Økonomi (budget &
finansiering)
Beskriv det samlede budget for
opgaveløsningen og beskriv hvordan
opgaven finansieres. Evt. ekstern
finansiering medtages her.

Ekstern bistand
Hvis opgaveløsningen fordrer ekstern
bistand f.eks. i form af konsulent,
skrives her hvilken form for ekstern
bistand og i hvilket omfang.

Mødefrekvens er hver anden måned med start i januar.
Møder er fastsat til to timer.
Styregruppens sekretariat varetages af nærdemokratikoordinator.
Der er ikke afsat ekstra midler til opgaven.
Styregruppen er organiseret under Kultur- og Fritidsudvalget og
styregruppens aktiviteter finansieres af konto, der bruges til
kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder.
Det vil afhænge af hvilke initiativer og aktiviteter, der sættes i gang
af styregruppen.

Høring
Såfremt der skal foretages
intern/ekstern høring i forbindelse med
løsning af opgaven anføres hvem som
skal høres (og evt. tidsplan for høring)

Konsekvenser
Såfremt opgaveløsningen har
konsekvenser f.eks. for løsningen af
andre opgaver, som nedprioriteres,
anføres dette her.

Evaluering
Såfremt der foretages evaluering(er)
undervejs eller efter arbejdet er
afsluttet beskrives den anvendte
metode m.v. her.

Model- og tidsplan for evaluering er godkendt af Udvalget for
Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14. september 2021.
Nærdemokratimodellen evalueres løbende frem til og med 2023, og
evalueringen skal forelægges for kommunalbestyrelsen.

