Temamøde

……………………………………………………………………….
Borgerinddragelse og arbejdet i samrådene

……………………………………………………………………….
Lørdag den 27. februar 2016 kl. 10.15
Mødecenter Odense,
Skibhus 17:48
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

”Borgerinddragelse er kernen i fremtidens kommunikationsarbejde. Hvis man vil lave
politik, der engagerer og opfordrer til deltagelse, så skal kommunikationen også følge med. Den skal ikke kun informere – den skal også indbyde til, at man som kommune selv er parat til at blive klogere. Kommunerne får det ud af borgerinddragelse,
som de selv er parate til”.
(Lars Klüver, direktør i Teknologirådet)

Arrangør

…………………………………………………………………………………………………
Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K,
tlf. 53 63 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Program
10.00

Morgenbuffet

10.40

Velkomst
Ved Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark

10.45

Kommunikation - hvordan kommunikerer vi?
Høringsprocessen og borgerinddragelse er begreber, vi kender fra hverdagen. Det handler om kommunikation mellem borgerne, foreningerne og det offentlige, om lokal indflydelse, forpligtelser og
krav. Hvis samfundet – herunder velfærdssamfundet - skal fungere og blive bedre, er klar og tydelig
kommunikation nødvendig, bl.a. til "Foreningsdanmark", der er fundamentet for demokrati og velfærdssamfund.
I Aarhus Kommune har man sat fokus på kommunikation - også i forbindelse med den helt nye
medborgerskabspolitik, der netop nu er undervejs til behandling i Aarhus Byråd.
Ved Hans Skou, byrådsmedlem for Venstre, Aarhus Kommune.
I Thisted Kommune har man udarbejdet kommunens kulturpolitik i tæt samarbejde mellem kulturaktører, politikere og administration.
Ved Karen Louise Erichsen, kultur- og fritidschef i Thisted Kommune

12.15

Frokostbuffet

13.00

Kulturelle Samråd i tal – hvad siger undersøgelsen?
Ved Bente Schindel, sekretariatsleder
Debat og erfaringsudveksling om undersøgelsen

14.00

Samrådenes aktiviteter – best practice
oplæg fra 3 kulturelle samråd
Tue Bertelsen, Kulturelt Samråd Furesø, fortæller om samarbejdet med flygtninge
Mogens Gammel Pedersen, Kulturelt Samråd Køge, fortæller om at skabe nye kulturhuse
Thorkild Petersen, Kulturelt Samråd Favrskov, fortæller om at arrangere Spil Dansk Dag
Debat og erfaringsudveksling om projekterne

15.15

Kaffe og kagebuffet

15.45

Kulturkonferencer og temamøder
Hvordan skal form og indhold på landsforeningens årlige kulturkonference og temamøde se ud?
Ved Hans Rostholm, formand
Debat om fremtidige kulturkonferencer og temamøder

16.30

Afslutning

Arrangør

…………………………………………………………………………………………………
Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K,
tlf. 53 63 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Praktiske oplysninger
Målgruppe
Kulturelle samråd og deres medlemsforeninger. Kulturpolitikere og - administratorer.
Betaling
Deltagelse koster 400 kr. pr. person. Prisen inkluderer morgenmad, formiddagskaffe/te, frokost inkl. 1
øl/vand samt eftermiddagskaffe/te med kage.
Tid og sted
Konferencen finder sted lørdag den 27. februar 2016 i Mødecenter Odense (Skibhus 17:48), Buchwaldsgade 48, 5000 Odense. Der er parkeringsmulighed omkring Mødecentret.
Tilmelding
sker efter ”først-til-mølle” princippet ved fremsendelse af mail til
kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk med angivelse af navn, adresse, forening samt evt. særkost
(vegetar, allergiker m.v.) og kørestolsbruger.
Tilmeldingsfrist er mandag den 16. februar 2016.
Der udsendes opkrævning, bekræftelse og deltagerliste inden mødet.
Yderligere oplysninger
Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K, tlf.: 53 63 13 26,
kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk, www.kulturellesamraad.dk

”Borgerinddragelse kan strategisk ses som en måde at håndtere det faktum, at borgerne ikke ser sig selv som hverken klienter eller kunder – de ser i stigende grad sig
selv som ligeværdige parter i et samarbejde. Kommunikatørerne kan i høj grad hjælpe med til, at kommunen også ser det sådan – og at det meldes ud indadtil og udadtil.
Man får groft sagt, det ud af borgerinddragelse, som man selv er parat til. Borgerne
er utrolig kloge og erfarne – de er alt fra tillids-m/k, mellemledere, direktører, professorer, specialarbejdere inden for svære fagområder mv.”
(Lars Klüver, direktør i Teknologirådet)

Arrangør

…………………………………………………………………………………………………
Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K,
tlf. 53 63 13 26 www.kulturellesamraad.dk

