Topmøde om lokal udvikling 5. sep. 2021
I Holbæk kommune der vil vi noget med hinanden.
Vi vil fællesskab og samskabelse og en masse udvikling, og vi vil det på tværs. Både på tværs af
lokalområder, fagområder og mellem det kommunale, det private og det frivillige.
Det tror vi på sker, når borgerne, politikere, erhvervslivet og administrationen arbejder sammen
om fælles mål. Men dét at ville noget med hinanden, dét er ikke altid nok, og samarbejde er
udfordrende. Det kræver, at vi lytter til hinanden, bruger hinanden, forstår hinanden og kender
hinanden, så vi kan få gode ideer sammen og finde de bedste løsninger og metoder.
Og dét har vi besluttet at øve os i.
Vi holder top-møde og planlægger at ende som hundredemeter-mestre i samarbejde og
samskabelse.
Vi samles på tværs, udveksler, udvikler og bruger en hel dag på at blive klogere på vores
kommunes opbygning i lokalområder, om samarbejde mellem lokalområderne, mellem
mennesker og mellem institutioner.
•

Tid og sted: Søndag 5. september 2021, kl. 10 - 15, Holbæk Sportsby

•

Deltagere: Borgere via Lokalfora, Erhvervsliv, Kommunalpolitikere, Administration

Dagens program vil være faciliterede debat i grupper på tværs af sektorer og områder samt input
fra tre eksperter, der har hver deres perspektiv på lokal udvikling og samarbejde på tværs af
sektorerne. Det er Kaare Dybvad, som udover at være boligminister har skrevet bogen
Udkantsmyten, Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, samt Søren
Møller, der er formand for Collective Impact.
Vi håber, I vil deltage og være med at udvikle samarbejdsfladen mellem kommune og
lokalområder til fælles gavn for vores kommune og alle lokalområder!

Med venlig hilsen
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO)

Udkast til program for dagen
Søndag 5. september 2021 i Holbæk Sportsby
Kl. 9:30 Dørene åbner – mulighed for kaffe og brød
Kl. 10: Velkomst ved Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen
Kl. 10:15: Oplæg ved Kåre Dybvad, Forfatter til bogen ”Udkantsmyten”,
Boligminister og medlem af folketinget (S)
Kl. 10:45: 1. runde workshop: De største udfordringer og potentialer i samarbejdet
på tværs af sektorerne
Kl. 11:20: Kort pause
Kl. 11:30: Oplæg ved Steffen Damsgaard formand for Landdistrikternes fællesråd
12:15: Frokostpause
12:45: 2. runde workshop: Fælles løsninger og potentialer for samarbejdet
omkring lokal udvikling.
13:30: Kort pause
13:45: Oplæg ved Søren Møller, Formand for Collective Impact og tidl.
Landsformand for DGI
14:15: 3. runde workshop: Hvad er dagens vigtigste pointer og hvad vil I gøre
fremadrettet? – samle anbefalinger til deling med de andre deltagere.
14:45: Afslutning og opsamling ved Christina Krzyrosiak Hansen og Lars Qvist
formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO)
15:00: Programmet er færdigt – der vil være snacks og noget at drikke, for dem,
der har lyst

Deltagerne
For at få en god blanding i deltagerne, så de forskellige perspektiver kan komme frem, inviteres
der ud fra denne fordeling. Det størst mulige antal deltagere er 168.
•
•

Borgere: 76 personer inviteres via lokalfora (se fordeling nedenfor)
Kommunalpolitikere: 31 politikere i kommunalbestyrelsen

•
•
•

Erhvervsliv: 8 udvælges via de lokale erhvervsråd
Skoler og daginstitutioner: 18 (én fra hvert område)
Kommunale medarbejdere fra andre fagområder: 16

•

Bordfacilitatorer (fælles-skabere og andre medarbejdere): 19 (justeres efter antal af
borde)
Lokalforum
Gislinge Lauget
Hagested Beboerforening
Lokalforum Holbæk
Lokalforum Jyderup
Knabstrup Lokalforum
Kundby Lokalforum
Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby
Orø Lokalforum
Lokalforum 4420 Regstrup
St. Merløse Lokalforum
Stestrup Lokalforum
Svinninge Lokalforum
Tuse Lokalforum
Tuse Næs Lokalforum
Tølløse Lokalforum
Ugerløse Lokalforum
Undløse Lokalråd
Vipperød Lokalforum
Antal borgere i alt

Antal
3
3
10
5
3
3
4
3
5
4
3
5
4
4
5
3
4
5
76

Om topmødet/konferencen:
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO) har taget dette initiativ og etableret en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra lokalområderne for at skabe den bedste proces.
Arbejdsgruppen består af Lars Qvist og Steffen Kisselhegn fra PULO, Ole Hansen formand for
udvalget for Kultur og Fritid, Susanne Knudsen og Rikke Klindt fra lokalområder samt fællesskaberne Kim Bille Olsen og Anders Sejerøe.
Har man spørgsmål eller forslag til dagen, kan de rettes til formand for arbejdsgruppen Lars Qvist
(larsq@holb.dk) eller fælles-skaber Anders Sejerøe (ands@holb.dk, Tlf. 7236 7016).

