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Samarbejdsaftale 2014 - 2016 

for lokale netværk 
 
 
 

PKT 1: Parter 

 

Denne aftale er indgået mellem  
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati i Vejle Kommune  
 

og  

 

Navn lokale netværk   Engum Sogns Lokalråd  

 

Adresse   Engumvej 79, Engum Skole /  

C/O Gunnar Skibsholt, Skibsholtvej 66, 7120 Vejle Ø  

 

Formand  Gunnar Skibsholt 

 

NEM-konto  CVR: 36376201  

 

  

PKT 2: Formål 

Vejle Kommune ønsker at fremme lokal udvikling, der skaber stærke og levende lokalsam-

fund. Kommunen vil derfor understøtte, at alle lokalområder har et lokalt netværk, der 

bygger på frivillighed, er almen i sit virke, og som inkluderer alle, der vil være aktive og 

gøre drømme til virkelighed for lokalsamfundet. Formålet med denne samarbejdsaftale er 

at fastlægge de nærdemokratiske principper, som netværkene forventes at leve op til, og 

de forpligtigelser det lokale netværk og kommunen har overfor hinanden.  
 

PKT 3: Det lokale netværks forpligtigelser 

Det lokale netværk er almennyttig i sit virke og har som en del af sit formål at fremme 

lokal udvikling. Det lokale netværk er apolitisk og er ikke tilknyttet nogen interesseorgani-

sationer, eller kommercielle interesser. 

 

Det lokale netværk medvirker til at fremme det lokale samarbejde og er forpligtet til at 

inddrage alle i lokalområdet, der aktivt ønsker at bidrage til lokal udvikling.  

 

Det lokale netværk er en dialogpartner for kommunen i forhold, som vedrører lokalområ-

det.  
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Det lokale netværk formidler holdninger og synspunkter fra hele lokalsamfundet til kommunen og om-

vendt. Dette udelukker ikke det lokale netværk fra at kunne fremføre egne holdninger. Det lokale net-

værk hjælper kommunen med at formidle kontaktoplysninger og orienterer en gang årligt kommunen 

om sidste års aktiviteter og aktuelle projekter i lokalsamfundet. 

 

PKT4: Vejle Kommunes forpligtigelser 

Kommunen anvender det lokale netværk som høringspart i relevante sager, der direkte og konkret ved-

rører lokalområdet.  

 

Vejle Kommune inviterer det lokale netværk til et årligt møde mellem netværkene og kommunen. Her-

udover holder kommune og netværk møder efter behov for at sikre koordination og drøfte udvikling og 

dialog generelt. Møder om enkelt sager ligger udenfor denne kontrakts rammer. De aftales direkte mel-

lem den kommunale og lokale part efter behov 
 

Kommunen tager initiativer, der understøtter det lokale netværk og dets muligheder for at fremme lokal 

udvikling. Vejle Kommune forbinder de lokale netværk gennem møder og via internettet. 

Kommunen indgår kun samarbejdsaftale med ét lokalt netværk i området. 

 

PKT 5: Nærdemokratiske principper i Vejle Kommune 

 

Et åbent netværk for lokalsamfundet 

Det er vigtigt, at netværkene er åbne for alle lokale kræfter: borgere, foreninger, virksomheder og loka-

le institutioner. Åbenhed kan ske på flere måder: Alle har mulighed for at blive medlem af netværket, at 

alle kan deltage i og stille op til eventuelle valg til netværket, og/eller at netværket afholder møder, 

hvor alle kan møde op og give deres besyv med. De lokale netværk kan kræve, at man betaler kontin-

gent eller har bopæl i lokalområdet som kriterium for at deltage og være medlem.  

 

Et netværk der drømmer og handler  

Det er vigtigt, at netværkene skaber aktivitet og udvikling. Netværkene er mere end en høringspart. De 

er også aktive, engagerede medspillere i den lokale udvikling. De lokale netværk er med til at forme 

drømme for fremtiden i lokalområdet og til at omsætte drømmene til virkelighed. Lokal udvikling skal 

være lokalt forankret og inddrage lokale ressourcer og erfaringer. 

 

De lokale netværk skaber samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder og lokale institutioner og 

bidrager til at samle og få mest muligt ud af områdets ressourcer. 

 
Et netværk der er lokal forankret hørings- og dialogparter 

Det er vigtigt, at de lokale netværk er lokalt forankret, almene i deres virke og med en bred kontaktfla-

de i lokalsamfundene. De vil i mange tilfælde være lokalområdets stemme, der kan bidrage til debatten 

på baggrund af lokalkendskab. Både når kommunen kommer med udspil, når man selv sætte aktiviteter 

i gang og når man lokalt bliver opmærksom på forhold, som kommunen bør kende til. Kommunen og 

netværkene er løbende i dialog om aktuelle forhold og nye tiltag. 

 

 

PKT 6: Økonomi  
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Det lokale netværk modtager i henhold til samarbejdsaftalen følgende tilskud Udvalget for Lokalsamfund 

og Nærdemokratis rammer for tilskud:  

 

Centerbyer:    Kr. 15.000  

Lokalområde 1 (>1000 indb.): Kr. 10.000 

Lokalområde 2 (<1000 indb.): Kr.   5.000 

 

På forlangende, skal det det lokale netværk, som modtager af offentlige midler, overfor kommunen 

kunne dokumentere hvordan midlerne bliver anvendt 

 

PKT 7: Vilkår i øvrigt 

Kommunen og det lokale netværk er forpligtet til at overholde de nærdemokratiske principper for sam-

arbejde mellem lokale netværk og kommune.  

 

Tilskud ydes i henhold til gældende regler. 

 

Tilskuddet er til drift af de lokale netværk og finansiering af lokalt forankrede projekter. Det kommunale tilskud 

må kun anvendes til formål, som kommer en bred kreds i lokalsamfundet til gode dvs. er almene i deres karak-

ter.   

 

Det lokale netværk skal være etableret som en forening med vedtægter og en formand samt have en 

NEM konto for at kunne modtage tilskud fra kommunen.  

 

Aftalen træder i kraft pr. 31.10.2015 og gælder, indtil den bliver opsagt af en af parterne.  

 

Vejle Kommune kan opsige aftalen pr 1.1. hvert år.  

De lokale netværk kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.  

Vejle Kommune kan dog opsige aftalens bestemmelser med øjeblikkelig virkning i tilfælde af mislighol-

delse af aftalens vilkår.  

Opsiges aftalen inden udgangen af et kalenderår tilfalder overskydende midler fra kommunalt tilskud 

Vejle Kommune. 

 

 

 

Den    Den 
 

 

______________________________  ___________________________________ 

Udvalgsformand   På vegne af det lokale netværk 

På vegne af Udvalget for Lokalsamfund  

og Nærdemokrati 
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