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Lokale samråd 
fra Gedser til Skagen  

Der er ca. 65 lokale samråd i landets 98 kommuner. Her er en 
introduktion til, hvad et samråd er og et indtryk af, hvad de arbejder med. 
Til det lokale samråd er en række spørgsmål til inspiration for, hvordan 

Jeres samråd bedst giver mening.  

Overblik over, hvordan du kan bruge dit lokale Samråd 
Tidsforbrug: Varierende 

Vejledning 

Lokale samråd/ BUS/ fællesråd. Kært barn har mange navne. De arbejder også meget forskelligt, og nogle 
mødes ofte, andre sjældnere. Nogle har økonomi, andre ikke. Nogle er meget synlige overfor kommunen, andre 
mindre. Fælles for dem alle er, at de arbejder som et foreningspolitisk forum på tværs af 
samrådsorganisationerne og et godt samråd skaber merværdi til gavn for Jeres daglige arbejde med børn og 
unge. 

Et formaliseret fællesskab giver styrke indadtil og ikke mindst udadtil. Et lokalt samråd er med til at opfylde 
kommunens behov for en stærk samarbejdspartner, der repræsenterer samrådsorganisationerne, så der er et 
mangfoldigt foreningsliv. Samrådet kan skabe et ”dynamisk” bagland for repræsentanten i 
Folkeoplysningsudvalget, som sætter retningslinjerne for de folkeoplysende foreninger. Et lokalt samråd 
skaber opbakning og støtte til Jeres aktiviteter hos lokalpolitikere, kommunens forvaltning og kan med som 
arrangør af fælles aktiviteter også være samlingssted for den eksterne synlighed.  

Karakteristika ved et samråd, der arbejder for dig lokalt er: 

• Opstiller i fællesskab ambitiøse mål for at kunne håndtere den kommunale virkelighed, 
• forbedrer vilkårene for samrådsorganisationerens værdi overfor kommunen, 
• udviser enighed, fælles optræden overfor den kommunale myndighed 
• har repræsentanter i relevante udvalg, så børn og unge bliver hørt, 
• medvirker til udvikling af fx lokal frivillighedspolitik / fritidspolitik i kommunen, 
• nedsætter udvalg/projektgrupper til løsning af fælles opgaver. 

 

Et tip til, når I skal finde folk til et samråd, er det en god idé at kigge udenfor kredsen af børneledere.  

Spørgsmål til inspiration for Det lokale Samråd/ BUS 

Profil og åbenhed 
 

• Er der åbenhed om hvad der sker i Samrådet - kan man få tilsendt dagsordener og referater? 
• Holder Samrådet åbne møder - inspirationsmøder - profilmøder eller lignende? 
• Holder Samrådet fælles lejrbål - løb - dage eller andre fællesaktiviteter? 
• Udsender Samrådet en årsberetning - kort og præcis - som inspiration? 
• Bliver Samrådet inviteret til møder i kommunen? (Receptioner – Infomøder – Dialogmøder - 

Folkeoplysningsudvalgsmøder - Åbningen af diverse kulturbegivenheder) 
• Uddeler kommunen en lederpris, der er målrettet mod medlemmer i Samrådsregi? 
• Har Samrådet udarbejdet en årsplan for egne aktiviteter, kommunale deadlines og politiske 

beslutninger? 
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• Har Samrådet kontakt til Samråd fra nabokommuner? 
• Samrådets fremtid – hvem sidder på de poster vi sidder på i dag? 

 
Økonomi og folkeoplysningsudvalg 
 

• Betales Samrådet omkostninger af Kommunen?  
• Er Samrådet en kommunal samarbejdspartner/høringsberettiget part? 
• Er samrådet godkendt som officielt underudvalg under folkeoplysningsudvalget 

=   beslutningskompetance/indstillingskompetance? 
• Hvad gør Samrådet, hvis kommunen foreslår, at lokaletilskuddet nedsættes til minimumsgrænsen og 

midlerne flyttes til medlemstilskud? 
• Er det Samrådet, der fordeler kommunale lokaler og selvforvalter kommunale puljemidler mm?  
• Er det Samrådet der vælger/udpeger personer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget? 
• Er Samrådet repræsenteret i kommunens Folkeoplysningsudvalg eller lignende forsamling? 
• Er Samrådet opmærksom på eventuelle konsekvenser af kommunalvalg? 

Eksempel 

Det lokale samråd fra Skagen til Gedser – der er ca. 65 lokale 
samråd / BUS i Danmark 
De lokale samråd fungerer meget forskelligt. Du kan læse om dem på www.samraadet.dk, som henviser til 
samrådenes egne hjemmesider, hvis de har det.  

Holbæk samråd: uddeler årlig en lederpris. Aktiv høringspartner. Har været engageret og koordineret indsats i 
2012, hvor DR viste julekalender fra Brorfelde. De mange besøgende fik et flot og nuanceret indtryk af, hvad 
samrådsorganisationerne står for.  

Hillerød samråd: Administrerer Folkeoplysningsudvalgets pulje til ledertræningstilskud på 40.000 kr. Har på et 
af årets møder deltagelse af en medarbejder fra kommunens administration og arrangerer en fælles BUS-
bålaften, hvor borgmesteren uddeler årets Spejderlederpris. 

Hjørring: Arbejder som bindeled mellem de 26 grupper og kommunen og som bindeled til Friluftsrådet og Det 
grønne råd. Målet er et bredt samarbejde for at skabe gode og sunde aktiviteter for flest muligt. Arbejder også 
som bindeled internt – bl.a. ved at formidle erfaringer og grej og arrangerer et fællesarrangement ”Store 
besøgsdag 1. september”.  Samrådet er nystartet i 2012.  

Vil du vide mere? 

• Link: Samrådets hjemmeside www.samraadet.dk  
Landssamrådet er et politisk netværk mellem syv børne- og ungdomsorganisationer og 
landssamrådet beskæftiger sig bl.a. høringer, nationale tiltag og understøtter det lokale arbejde i 
samrådene lokalt. Som lokalt samråd kan du bl.a. få sparring på, hvordan andre samråd gør. 
Landssamrådets hjemmeside er også database for grundlæggende viden om folkeoplysning, 
fundraising m.v. 

• Nyhedsbrev fra Landssamrådet. Du kan modtage nyheder fra Landssamrådet.  
Send en mail til: samraadet@dds.dk.  
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