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Fornyelse af folkemødedagen

Diagnose: et stigende antal foreninger samt alle lokalafdelinger af politiske partier deltager i foreningen og på dagen.
Er der tal herpå?

Deltagerne på dagen er fortsat i meget høj grad partierne og foreningerne selv, mens den almindelige borger kun
deltager i begrænset omfang. Er der tal herpå?

Effekten af dagen er et bidrag til den lokale politiske debat og “folkeoplysning” blandt primært parti- og
foreningsmedlemmer jf. ovenfor.

Desuden en vis branding af lokalpolitikere, landspolitikere og af Havarthigården via omtale i de lokale medier.

Ambitionen med folkemødet var oprindeligt at skabe et møde mellem borgere og politikere. Denne er kun delvis
indfriet jf. ovenfor.

I lyset af erfaringerne fra Folkemødedagen, afskaffelsen af Rudersdalmødet og erfaringerne med
borgerdialogmøderne samt erfaringerne fra andre kommuners borgerinddragelse kunne man overveje at ændre
formål og aktiviteter som følger:

1. Skabe dialog ml. mellem partierne og mellem borgere/foreninger og politikere (uændret)
2. Fremlægge og diskutere forslag og ideer udviklet af borgere og foreninger inden Folkemødedagen til løsning

af nye eller eksisterende lokale udfordringer
3. Udvikle nye forslag og ideer på workshops på selve folkemødedagen.

Herved kan ses et årshjul som følger:

Forår: planlægning af dagen og gennemførelse af idegenererende workshops
Sommer: forberedelse af workshops og traditionelle debatter samt dagen i øvrigt samt markedsføring mm
Efterår: evaluering og opfølgning på forslag og ideer ift kommunen.
Vinter: generalforsamling, økonomi mm samt ideer til næste folkemøde.

I 2018 foreslås at vi bruger foråret til en debat med de andre foreninger for fornyelse og at vi planlægger et antal
workshops, som kan arbejde på selve dagen og komme op med forslag.

Næste år kan vi så på baggrund af erfaringerne måske igangsætte længerevarende forløb fra foråret og frem til
folkemødedagen.

Ovenstående er blot de første tanker. Vi bør - overensstemmelse med egne værdier og dogmer - være åbne overfor
alskens andre ideer, som kan føre til en styrkelse af borgeres og foreningers input til og indflydelse på de politiske
dagsordener og beslutninger. Vores medlemmer og de andre partier og foreninger skal selvfølgelig inddrages 8 det
videre forløb og vi skal være fleksible.


