LOF og KV 2017: Aktiviteter
1. Debatmøder om kommunalpolitik
LOF har gode muligheder for at arrangere debatmøder op mod KV 2017, såvel om kommunalpolitiske emner som om emner om aftenskolens rolle og muligheder i kommunen. Sæsonstarten
ultimo august-primo september vil være et godt tidspunkt for sådanne møder.
LOF Langaa indbyder til gammeldags vælgermøde, hvor de lokale byrådskandidater får mulighed
for at fremlægge deres tanker og idéer og fortælle, hvilke planer de har for lokalområdet i
fremtiden. En journalist fra Randers Amtsavis er dirigent.
LOF Mariagerfjord/Rebild havde succes med debatmødet ”Politikere er også mennesker” i
slutningen af februar. Søren Wormslev, en lokal journalist, og journalist Jens Ringberg fra DR gav
deltagerne indblik i det politiske maskinrum og tog dem med bag kulisserne. Debatmødet gentages
i august, hvor kommunalvalget er i fokus.
LOF Nord har planlagt et samarbejde med Fokus Folkeoplysning om at arrangere en valguge i
Aalborg op til kommunalvalget med debatter, workshops og foredrag.
LOF Nordvestsjælland indbyder til to aftener i Kalundborg og Odsherred Kommuner under
overskriften ”Valgflæsk og rævekager”. Her tilberedes stegt flæsk i persillesov og en rævekage, og
et par politikere bliver inviteret til at spise med.

2. Emneforslag
Aktivitet i kommunens yderområder
Hvordan kan kommunen og aftenskolen samarbejde om at sikre folkeoplysende aktiviteter i de
små samfund i kommunen? Kan det klares med supplerende tilskud til deltagere i tyndt befolkede
områder, eller skal der mere og andet til?
Borgerinddragelse
Hvorfor borgerinddragelse? Fordi inddragelse af borgerne er ønskelig i sig selv, hvis vi med Hal
Koch henviser til demokrati som livsform. Fordi det er et middel til at øge tilslutningen til offentlige
politikker. Den offentlige opgavevaretagelse er blevet mere kompleks, og den griber ind i vores
hverdag. Det medfører, at offentlige myndigheder bliver mere udsat for kritik. Endelig giver
borgerinddragelse en effektiv offentlig opgavevaretagelse. Borgerinddragelse sigter på skabelse af
et levende demokrati og et effektivt lokaldemokrati. Her kan aftenskolen fungere som
oplysningsformidler for kommunen.
Demokrati som deltagersport
LOF sender som vært en demokratibus/folkeoplysningsbus med kommunalpolitikere rundt i
kommunen med debat i og omkring bussen. Debatten kommer ud til borgerne. Demokratiet bliver
en deltagersport, ikke en tilskuersport. På et mere beskedent plan kan man cykle rundt i et
lokalområde med udvalgte politikere.

Digitalisering
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 omtaler blandt andet indførelsen af
telemedicinske løsninger, fx til borgere med KOL, og digitale læremidler er ved at blive udbredt.
Den digitale adfærd stiller også krav til borgernes viden om trusler og til et højt kendskab til
informationssikkerhed.
LOF’s landsorganisation har beskæftiget sig med digitale sundhedsfærdigheder, herunder
kommunikative færdigheder i forhold til at indgå i dialog med sundhedspersonalet. Vi har også
materiale på området. Kontakt udviklingskonsulent Dorthe Lykke Olesen, dlo@lof.dk, for nærmere
oplysninger.
Forebyggelse, sundhed
Kommunerne har vigtige sundhedsopgaver som sundhedsfremme og forebyggelse. Kommunerne
har også mulighed for at indgå partnerskaber med aftenskolen om den borgerrettede forebyggelse.
Hvordan kan kommunen og aftenskolen samarbejde om forebyggelse og sundhed til glæde for
borgerne?
Kontakt udviklingskonsulent Dorthe Lykke Olesen, dlo@lof.dk, for nærmere oplysninger.
Sofavælgere
LOF kan sætte en eller flere sofaer op på gader og pladser. Sofaerne kan være betrukket med
hvidt stof med teksten ”For sofavælgere. Kommunens største parti?”. Sofaen kan benyttes som et
synligt samlingspunkt for debat. Måske en idé for et møbelpolstringshold?

3. Praktiske forhold
Finansiering
10 % puljen kan benyttes til honorering af ordstyrer og til annoncering.
Kommunikation
Kommunikationskonsulenten i LOF’s landsorganisation er afdelingerne behjælpelig med
udformning af pressemeddelelser, Facebook-opslag (64 % af danskerne er på Facebook dagligt)
m.m. Kontakt Signe H. Damkjær, shd@lof.dk Der kan laves små film fra LOF’s arrangementer til
Facebook.
Lokal koordinering med Venstre
Der skal være åbenhed om LOF’s møder; undgå dobbeltplanlægning.
Mødeformer
Venstre og LOF har udgivet ”Guide til gode møder”, et hæfte med inspiration og vejledning til
møder med mening, såvel fysiske som digitale. Hæftet kan fås gratis hos LOF’s landsorganisation,
lof@lof.dk
Målgrupper
Tænk i målgrupper for de enkelte debatmøder. Hvem kan have særlig interesse i at deltage?
Hvordan når vi de pågældende? Flere og mere specialiserede debatmøder vinder frem.

Ordstyrer
En lokal redaktør/journalist eller en kendt fra tv. Vedkommende skal være vant til rollen som
ordstyrer.
Synliggørelse af LOF
Brug LOF roll ups i det lokale, hvor et arrangement finder sted. LOF plakater kan sættes på
væggen eller på bordet, hvor et debatpanel er samlet.
Samarbejdspartnere
Tænk en eller flere samarbejdspartnere ind i et debatmøde. Fx kunne Ældre Sagen eller andre
ældreorganisationer være interessante i forbindelse med et møde om digitalisering, sundhed og
forebyggelse. LAG (Lokale aktionsgrupper), lokalt forankrede foreninger i områder med
landdistriktsudfordringer, kunne have interesse i et samarbejde om debatten om udvikling af
kommunens yderområder, jf. https://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode2014-2020/find-aktionsgruppe. Endelig kan de folkeoplysende samråd i kommunerne samarbejde
om møder om folkeoplysningens tilstand og muligheder i de enkelte kommuner.

