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Kontakt lokalpolitikerne 
og kommunen 

Det økonomiske råderum i kommunerne er blevet mindre. I hjælper dem 
på vej til et styrket foreningsliv ved at fortælle, hvad de får ud af at støtte 
jer.  Her er tre bud på, hvordan du skaber kontakt – og skaber opbakning 

til foreningens aktiviteter 

Gode råd, hvis du vil skabe kontakt til en lokalpolitiker eller kommunen 
Tidsforbrug: Flere måneder 

Vejledning 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har fået en foreningspolitiker og en lokalpolitiker til at give deres bud på, 
hvordan du kan styrke foreningslivet i dit lokalområde, og det er suppleret med et bud fra en kommunal 
embedsmand. I ekstramaterialet uddybes de gode råd fra de tre personer.  

Foreningspolitikerens bud 
Ole Steen Lintrup er formand for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd/ BUS og repræsentant i 
folkeoplysningsudvalget i Hillerød. Han anbefaler følgende: 
 
1. Forbered idéen ordentligt  
2. Allier jer med eventuelle naboforeninger  
3. Søg råd hos relevante netværk  
4. Undersøg om jeres økonomiske ønsker er realistiske  
5. Undersøg hvad I juridisk har krav på  
6. Overvej indgangsvinklen på jeres kontakt med kommunen  
7. Tag uformel kontakt til kommunen  
8. Få evt. oprettet en sag i kommunen  
9. Planlæg udvalgsbehandling nøje  
10. Vær varsom med pressionsmidler  
11. Giv altid en tilbagemelding til kommunen  
12. Læs en uddybning af de 11 punkter her (nyt bilag skal åbne). 
 
Lokalpolitikerens bud 
Poul-Henrik Pedersen er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Guldborgsund Kommune og fhv. borgmester i 
Nykøbing Kommune. Han anbefaler følgende: 
 
1. Kræv nedsættelse af et folkeoplysningsudvalg 
2. Bestræb jer på, at folkeoplysningsudvalget bliver bredt sammensat 
3. Samarbejd bredt for at opnå indflydelse – også med idrætten 
4. Udnyt folkeoplysningsudvalget til at få direkte kontakt med lokalpolitikerne 
5. Brug de eksisterende indflydelseskanaler til at sikre en tæt dialog med politikerne 
6. Tag del i debatten i medierne 
7. Søg indflydelse på offentlige møder – tag ansvar for kommunalplaner og budgetter 
8. Send en status-nytårsmail!  
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Embedsmandens bud 
Benny Agergaard er chef i Faxe Kommunes Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og tidligere 
generalsekretær for Det Danske Spejderkorps. Han anbefaler følgende: 
 
1. Ring eller skriv med spørgsmål – kommunen skal hjælpe jer, og man behøver ikke skrive fine breve 
2. Inviter jer selv på besøg på forvaltningen 
3. Inviter politikere og forvaltning til mærkedage eller særlige arrangementer 
4. Deltag i dialogmøder  
5. Deltag i borgermøder, for eksempel når der skal laves en ny kommuneplan eller lokalplan for det område, 

hvor jeres mødested/hytte er placeret 
6. Skriv også gerne høringssvar til ovenstående planer, så jeres behov og synspunkter bliver kendte 

Materialer 

Du kan læse mere om de forskellige råd i de vedlagte materialer 

• Gode råd fra Ole Steen Lintrup (pdf) 

• Gode råd fra Poul-Henrik Pedersen (pdf)  

• Gode råd fra Benny Agergaard (pdf) 

Vil du vide mere: 

• Link: Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (Samrådet)  
Tjek om der er et lokalt samråd for børne- og ungeorganisationer/ BUS, der kan hjælpe dig.  

 

• Link: Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 
DUF har 7 gode råd til, hvordan foreningslivet får indflydelse via folkeoplysningsudvalget. 
Dem finder du her  
 

• Videoklip: http://www.youtube.com/watch?v=yM6UKU05Gqo 
Lille film om hvordan foreningsliv skaber sammenhold i et lokalsamfund.  
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