
Folkemøde 2016 på Bornholm  

Dag: 16. juni 16:00 - 17:00 

Type af arrangement: Spørgetid/interview 

Tema: Internationale spørgsmål 

Tema 2: Regionale spørgsmål 

 

Overskrift: 

Benefit for Regions; udvikling af landdistrikter i DK/TY 

 

Kort beskrivelse: 

Projekt- og netværkspartnere i det grænseoverskridende InterReg-samarbejde `Benefit for Regions`sætter 

hinanden stævne og taler om, hvordan borgere, foreninger, erhvervsliv, kommunen, forvaltningen og 

vidensinstitutionerne sammen kan skabe udvikling og vitalisering af landdistrikterne. 

 

Lang beskrivelse: 

Benefit for Regions sætter gang i et bydende nødvendigt funktionelt dansk-tysk samarbejde indenfor 

udvikling af landdistrikter. I lyset af den fortsatte globalisering og økonomiske dynamik udtrykkes det i 

prognoser, at disse områder vil miste betydning i den generelle økonomiske og sociale udvikling. 

Målsætningen er at stoppe denne tendens gennem forbedringer i det dansk-tyske samarbejde. InterReg-

regionens forskelle i udvikling på lokalt og nationalt plan, skaber store synergier og en frugtbar basis for 

gensidig læring. Fælles målsætning, såsom at øge den regionale værditilvækst eller udarbejde innovative 

løsninger på fælles fokusområder, vil resultere i bæredygtige samarbejdsstrukturer på institutionelt niveau. 

Benefit for regions yder således et vigtigt bidrag til, at landkommuner styrkes og bibeholder deres 

handlekraft i forhold til fremtidige udfordringer, som f.eks. de demografiske udfordringer. 

 

Arrangør: Sønderborg Kommune. 

Kontaktperson 1: Connie M. Skovbjerg, , 28898021, Sønderborg Kommune, cskb@sonderborg.dk 

Hjemmeside: http://www.sonderborgkom.dk 

 

 

 

Dag: 17. juni 10:00 – 10.45 

Type af arrangement: Debat 

Tema: Politikerrollen  

Tema 2: Lokalt demokrati  

 
Overskrift: 
Hvor er det kommunale demokrati på vej hen? – Har borgerne tager politikkernes bukser på? 

 
Kort beskrivelse: 
Kommune 3.0, samskabelse, borgerdreven innovation, collective impact - kært barn har mange navne - men 
alle peger de på, at kommunerne skal udvikle velfærden i tæt samspil med lokale borgere. Men hvor 
efterlader dét de lokale politikere?  

 
Lang beskrivelse: 
Kommune 3.0, samskabelse, borgerdreven innovation, collective impact - kært barn har mange navne - men 
alle peger de på, at kommunerne skal handle anderledes og udvikle velfærden i tæt samspil med lokale 
borgere. Kommunerne er kun en enkelt brik i et netværk af aktører, der sammen skal finde de bedste 
løsninger på vores fælles udfordringer.  
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Men hvor efterlader dét de lokale politikere? Er de reelt ved at miste deres repræsentativt givne ret til at 
træffe beslutningerne, eller er det blot et spørgsmål om at samarbejde med flere parter, end de er vant til?  
 
Hvem afgør egentlig, hvad den gode løsning er? Og hvordan skal man som lokal politiker tage ansvar for 
kommunens fremtidige udfordringer, når borgerne/vælgerne hele tiden skal inddrages direkte i både 
udvikling og gennemførelse af serviceløsningerne – og måske stiller krav i deres egeninteresse?  
 
Én ting er sikkert. Forandringen er i gang. Flere og flere kommuner udvikler allerede deres løsninger og 
opgaver i bredere samarbejder mellem de ansatte, borgere og organiserede aktører - så hvad bliver en 
kommunal politikkers rolle og vigtigste opgave om 5 år? 
 

Debatten vil rundt om hele spændet mellem styringsudfordringen og det aktive civilsamfund, og der sættes 

fokus, hvilke handlemuligheder man har som lokal politiker… 

 

Deltagere : 

Knud Larsen, borgmester i Vordingborg Kommune (V), Lis Tribler, viceborgmester i Slagelse Kommune (A), 

Anders Brandt, udvalgsformand i Sønderborg Kommune (Ø), Michael Suhr, udvalgsformand i Holbæk 

Kommune (K), Jakob Torfing, forsker fra RUC, Helle Hygum Espersen, forsker fra KORA, Ole Bech Lykkebo 

fra COI  og Torsten Geil, folketingsmedlem og kommunalordfører (Å). 

Ordstyrer er Vibe Voetmann, tidl. formand for Frivilligrådet og nu Programchef i Sønderborg Kommune 

 

Arrangør: Slagelse, Holbæk, Vordingborg og Sønderborg Kommune. 

 

 

Dag: 17. juni 19:00 - 21:00 

Type af arrangement: Workshop 

Tema: Landdistriktsudvikling 

Tema 2: Kultur 

 

Overskrift: 

VM i Synnejysk - indledende runde 

 

Kort beskrivelse: 

VM i Synnejysk afholdes hvert andet år på Als, men en indledende runde er flyttet til Bornholm. Her byder vi 

velkommen til de sønderjyske deltagere på Folkemødet, der har lyst til at tilbringe et par timer med sproglige 

udfordringer og lokale dialekter. Landsbyforum og VM i synnejysk er værter. 

 

Lang beskrivelse: 

Er du født, opvokset eller bor du i Sønderborg kommune i dag? Hvis du kan svare bekræftende på et eller 

flere af tilhørsholdene, så er du på hjemmebane i teltet, hvor vi kun snakker og agerer på sønderjysk. Her 

afvikles indledenderunde i "VM i Synnejysk". Kom og få et godt grin med venner, skolekammerater eller 

famile. Alle fra Folkemødet med Sønderjysk DNA er velkommen kl 19:00 til sproglige udfordringer og 

quisser om sønderjysk historie og kultur. Landsbyforum Sønderborg er værter for sønderjyderne og 

konkurrencerne arrangeres af repræsentanter for foreningen "VM i Synnejysk". 

 

Arrangør: Sønderborg Kommune (Landsbyforum, foreningen: VM i Synnejysk) 

Kontaktperson 1: Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator, 28898021, Sønderborg Kommune, 

cskb@sonderborg.dk 

Hjemmeside: http://www.sonderborgkom.dk 
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