
 

 

Temadag: Det gode samspil – lokale inddragelsesstrukturer på 

folkeoplysningsområdet 

Tid og sted: Torsdag 24. november 2022 kl. 9-16, Kulturhus Bunkeren, Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N 

På folkeoplysningsområdet er der en stærk tradition for, at de aktuelle aktører inddrages i de beslutninger, 

der træffes på området.  

Den lovpligtige del af inddragelsen foregår gennem kommunernes § 35 stk. 2-udvalg, men i mange 

kommuner spiller også lokale foreningssamråd – i form af idrætssamvirker, aftenskolesamråd, 

spejdersamråd og kulturelle samråd – en central rolle. Vifos undersøgelser viser en stor forskellighed på 

tværs af kommuner, når det gælder de forskellige måder at organisere samarbejdet på. 

Men hvordan skabes inddragelsesstrukturer, som fungerer fra både kommunens og foreningslivets 

perspektiv? Hvilken rolle kan og bør samrådene på området spille? Hvordan kan § 35 stk. 2- udvalgene 

organiseres? Og hvordan skabes den bedste sammenhæng mellem de forskellige elementer af 

inddragelsesstrukturerne?  

Det er spørgsmål som disse, der vil være i fokus på temadagen, hvor der både vil være generel viden om 

bruger- og borgerinddragelse, viden fra Vifos landsdækkende undersøgelse af lokale samråd og eksempler 

fra praksis på, hvordan inddragelsesstrukturerne kan organiseres, og hvilke fordele og ulemper der opleves 

ved forskellige modeller.  

Temadagen er arrangeret af Vifo i samarbejde med KL. 

 

Dagens program 

9.00-9.30: Ankomst og morgenkaffe 

 

9.30-9.40: Velkomst og sang 

Troels Rasmussen, direktør, Videncenter for Folkeoplysning 

 

9.40-10.40: Bruger- og borgerinddragelse i et demokratisk perspektiv: Viden og udviklingstendenser  

Annette Aagaard Thuesen, lektor, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU 

I Danmark er der en lang tradition for at inddrage organiserede interesser i beslutningsstrukturerne – både 

på lokalt og nationalt plan. Annette Aagaard Thuesen har forsket i forskellige former for borgerinddragelse 

og institutionelle rammer for demokratisk dialog, og oplægget giver indblik i de aktuelle tendenser på 

området. Hvilke former for inddragelse af borgere, brugere og organisationer findes der? Hvorfor inddrager 

man? Hvornår virker inddragelsen bedst? Og hvilke potentialer og faldgruber er der, når 

brugerinddragelsen ses i et demokratisk perspektiv?  



 

 

10.40-11.00: Kort pause 

 

11.00-11.45: Lokale samråd på kultur- og fritidsområdet – samrådenes rolle nu og i fremtiden  

Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning 

Vifos undersøgelse af lokale samråd viser, at der er store forskelle i samrådenes rolle på tværs af både 

kommuner og foreningsområder. Oplægget belyser, hvordan landskabet ser ud, og sætter derefter fokus 

på, hvad vi kan lære af undersøgelsen, når det gælder den videre udvikling af samrådenes rolle og den rolle, 

de spiller i det lokale demokrati.  

 

11.45-13.00: Den lokale virkelighed – erfaringer fra kommuner og samråd 

 

Samrådenes perspektiver på det gode samspil 

Henriette Bjerrum, centerleder, Videncenter for Folkeoplysning 

Et samråd fra hvert område interviewes om deres erfaringer med samrådets rolle (10 minutter til hver) 

• Lasse Højgaard, Kulturelt Samråd Skive 

• Jørn C. Nielsen, Slagelse Idræts Råd 

• Anna Marie Olesen, Folkeoplysningssamvirket i Aalborg 

• Ejner Bank Andreasen, BUS Viborg 

 

Et kommunalt perspektiv på samrådenes roller 

Anders Christian Larsen, sektionsleder, Folkeoplysning og Fællesskaber, Aarhus Kommune. 

Med udgangspunkt i de foregående indlæg og egne erfaringer med samarbejdet med lokale samråd, sætter 

Anders Christian Larsen samrådenes roller ind i et kommunalt perspektiv. Hvad er vigtigst for kommunen i 

samarbejdet med samrådene? Og hvordan balancerer man i kommunen mellem rollen som både 

modspiller, medspiller og facilitator?  

 

13.00-13.45: Frokostpause 

 

13.50-15.30: Den lovpligtige brugerinddragelse – §35 stk. 2-udvalgene 

Folkeoplysningsloven giver i dag kommunerne vide rammer for, hvordan § 35 stk. 2-udvalgene organiseres, 

og hvilke kompetencer udvalgene har. Derfor er der stor forskellighed på tværs af kommuner. Efter et kort 

historisk blik på udviklingen i udvalgets rolle, vil tre kommuner give indblik i deres erfaringer med 

forskellige måder at organisere den lovpligtige brugerinddragelse på.   

 



 

 

13.50-14.00 Kort introduktion ved Videncenter for Folkeoplysning 

Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning 

Hvad ved vi om organiseringen af § 35 stk. 2-udvalg fra ’Folkeoplysningen i kommunerne’? 

 

14.00-14.30: Et historisk blik på § 35 stk. 2-udvalgenes rolle  

Jakob Ludvigsen, KL, i samtale med Ole Munch, tidligere formand, Fritidssamrådet og Søren Gøtzsche, 

konsulent Furesø Kommune og tidl. konsulent DIF 

Hvorfor har vi egentlig § 35 stk. 2-udvalg, og hvad er historien bag?  Hvilke skift er der sket i udvalgenes 

rolle over tid? Og hvad betyder det for udvalgenes demokratiske rolle?  

Efter en introduktion om udviklingen i lovens rammer vil Jakob Ludvigsen i samtale med Ole Munch og 

Søren Gøtzsche sætte fokus på intentionen med udvalgene, og hvilken betydning de gennem årene har haft 

i praksis. 

 

14.30-15.30: Tre eksempler på forskellige måder at organisere § 35 stk. 2-udvalget på.  

• Det klassiske folkeoplysningsudvalg: ved Torben Dreier, medlem af Folkeoplysningsudvalget, 

Aarhus Kommune.  

• Det udviklende Fritidsråd: Fritidsrådet i Viborg Kommune, ved Anders Kristensen, teamleder for 

Idræt og Folkeoplysning, Viborg Kommune.  

• En ny struktur for brugerinddragelsen: Fritidssamrådet og fire samråd i Varde Kommune, ved 

Karsten Rimmer Larsen, Kultur- og fritidschef, Varde Kommune.   

 

15.30-16.00: Fælles diskussion af dagens læringspunkter 

 

16.00: Tak for i dag 

 

 


