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Dagsorden til møde med Handletanken for lokalt demokrati 

19. februar 2020 16.00-19.30 lokale 381 Aarhus Rådhus 

 

Der serveres kaffe, te, vand frugt og kage til mødet. Cirka klokken 18.00 

serveres der en let anretning. 

 

 

1. Velkomst og rammesætning ved Rabih Azad-Ahmad, råd-

mand for Kultur og Borgerservice. 

 

Rådmanden byder velkommen, sætter rammen for Handle-

tankens arbejde og fortæller om rådmandens rolle i projek-

tet. 

 

Tid: 16.00-16:10 

 

2. Velkomst ved Trine Nielsen, rektor for Danmarks Medie- og 

Journalist Højskole og formand for Handletanken for lokalt 

demokrati. 

 

Trine Nielsen byder velkommen og giver en introduktion til 

Handletankens arbejde, Demokratilab og det idékatalog og 

de anbefalinger til et styrket lokaldemokrati som Handletan-

ken skal udarbejde.  

 

Tid: 16.10-16.30 

 

3. Resultater fra undersøgelse om lokaldemokrati ved Terje 

Vammen, direktør og partner, Silverbullet. 

 

Terje Vammen præsenterer resultaterne fra en spørgeske-

maundersøgelse af det lokale demokrati og demokratiet i 

Aarhus. 

 

Tid: 16.30-16.45 

 

PAUSE (5-10 min) 

 

4. Præsentationsrunde og drøftelse af medlemmernes møde-

forberedelse og Demokratilab.  

KULTUR OG BORGERSER-

VICE 
Sekretariatet 

Sekretariatet 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 87 45 06 

 

E-mail: 

post@mkb.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

hemf@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Helene Marie Fisker 
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Handletankens medlemmer giver en kort præsentation af sig 

selv og deres tanker om demokrati, gode erfaringer og øn-

sker til, hvordan lokal og nærdemokrati kan udvikles. Heref-

ter er der tid til øvrig drøftelse af tanker og ideer til Demokra-

tilab, herunder om der allerede nu kan planlægges aktivite-

ter, der peger frem imod handletankens kommende møder.  

 

Bilag 1: Idekatalog med ideer til arrangementer i Demokrati-

Lab (arbejdspapir - der arbejdes løbende med at udvide ide-

kataloget) 

  

Under dette punkt vil der blive serveret en let anretning.  

 

Tid: 16.55 -18.10 

 

5. Drøftelse og godkendelse af kommissorie for Handletanken 

 

Handletanken drøfter og godkender kommissoriet, der er 

vedlagt som bilag 2. Som det fremgår af kommissoriet har 

en demokratikommission nedsat af Dansk Ungdoms Fælles-

råd (DUF) netop præsenteret deres analyser og anbefalin-

ger. De anbefalinger der er mest relevante for Handletanken 

er opridset i bilag 3.    

 

Bilag 2: Udkast til kommissorie for Handletanken for lokalt 

demokrati 

 

Bilag 3: Notat med resume af DUF’s demokratikommissions 

anbefalinger med relevans for Handletanken  

 

Tid: 18.10-18.25 

 

6. Kommunikation 

 

Handletankens medlemmer skal drøfte hvordan handletan-

ken skal kommunikere, herunder: 

 

• Handletankens hjemmesiden. Hvad skal den kunne? 
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• Hvad ønsker vi at opnå med vores kommunikation? 

• Hvad er hovedbudskaberne i vores kommunikation? 

• Hvordan er vores look and feel? 

• Hvem udtaler sig om hvad? 

• Hvor åbne ønsker Handletankens medlemmer at være? 

Hvilke kontaktoplysninger skal lægges på hjemmeside? 

Skal der være et debatforum? 

 

Tid: 18.25-18.40  

 

7. Godkendelse af tidsplan for Handletankens møder  

 

Bilag 4: Udkast til tidsplan for Handletankens møder 

 

Tid: 18.40-18.50 

 

8. Evt. 

 

PAUSE (5-10 min) 

 

9. Fællesmøde med den politiske følgegruppe (Aarhus Kom-

munes Kulturudvalg) 

 

Formanden for Handletanken giver Kulturudvalget en intro-

duktion til Handletankens arbejde, DemokratiLab og det 

idékatalog og de anbefalinger til et styrket lokaldemokrati 

som Handletanken skal udarbejde. Herefter skal følgegrup-

pens rolle drøftes. Afsluttende er der tid til en drøftelse mel-

lem Kulturudvalget og Handletanken af arbejdet med Hand-

letanken og DemokratiLab. 

 

For mere information om Kulturudvalget se her: 

aarhus.dk/demokrati/politik/politiske-udvalg/kulturudvalget/  

 

Tid: 19.00-19.30 

  

 

Efter mødet vil der blive taget et gruppebillede til Handletankens hjemme-

side.   

 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/politiske-udvalg/kulturudvalget/

