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Folkemøde Randers 2019
Randers Kommune de næste 100 år

Hvordan udvikler vi det lokale demokrati?

Folkemødet sætter i anledning af 100 året for  ind førelse 
af det kommunale folkestyre i  Randers  fokus på det  lokale 

demokrati og dets fremtidige  udviklingsmuligheder. 
Gennem en række møder med forskellige temaer vil 
 personer fra ind- og udland med  erfaringer med fx 

 borgerinddragelse og større  åbenhed omkring  kommunale 
beslutningsprocesser eller  holdninger herom komme 

med oplæg, som kan danne grundlag for en drøftelse og 
 idéudveksling med  deltagerne på det pågældende møde. 

Folkemøde Randers er arrangeret af:  
AOF, Beboerlisten, BUPL, Enhedslisten, FOF, 

 Integrationsstyregruppen, De Konservative i Randers, 
 Kristendemokraterne, Kulturelt Samvirke, LO Randers, 

Radikale Venstre,  
Randers Amtsavis,  

Randers Bolig,  
 Randers Lejerforening,  
Randers Lærerforening,  

SAM foreningen,  SF, 
 Socialdemokratiet, 3F,  

Tøjhuskvarterets Venner, 
 Velfærdslisten og Venstre i Randers

Sponsor:

Randers-afdelingen
Østervold 43, Randers



Lørdag d. 24. august 
kl. 10-17: Åbningsarrangement
Alle arrangementer finder sted i  
Underværket, Stemannsgade 9 C, Randers

”Demokrati i Randers om 100 år.” 
ROGER BUCH,  forskningsleder ved 
 Danmarks Medie og  Journalisthøjskole  

”Hvordan kan borgere få mere  
 indflydelse på det lokale folkestyre?”
ROBERT BJARNASON, præsident/CEO, 
CitizensFoundation, Island 

”Hvordan har det  demokratiske liv  
det i  Randers om 10 – 20 – 30 år?”
JESPER KAAS SCHMIDT, 
 kommunaldirektør, Randers   

”Hvordan har  kommunestyret,  
det lokale  demokrati/nær demokrati  
det de næste 100 år?”
CARSTEN JENSEN, forfatter,  
 journalist og  samfundsdebatør  
Arrangør: Eventgruppen

kl. 10-15: Udendørsarrangement
Jens Otto Krags Plads
Demokrati og leg – i  øjenhøjde og børnehøjde
Arrangement FOR HELE FAMILIEN, 
 forældre, unge, børn og bedsteforældre.  
Vi ønsker med dette arrangement at række 
ud til alle generationer. Mange tager ikke 
del i udviklingen af byen. Specielt unge og 
 børnefamilier er svære at få i tale. Med dette 
arrangement håber vi, at mange vil komme 
og deltage i demokrati og leg. Her kan alle 
komme til orde og have det sjovt.    
Arrangør: Venstre i Randers

Søndag d. 25. august 
Alle arrangementer finder sted i  
Underværket, Stemannsgade 9 C, Randers

kl. 12-14 ”Er frivillighed en løsning  
på  fremtidens udfordringer?  
Er vores demokrati afhængig af, at vi  
som borgere tager ansvar for fællesskabet?”
MONA JUUL,  folketingsmedlem, og 
LOUISE BROWN, leder, Frivilligværket.  
Arrangør: De Konservative i Randers

kl. 14.15-16.15  
”EU’s rolle i udvikling af nærdemokratiet.”
KIRSTINE BILLE, politiker.  
Arrangør: SF

kl. 16.30-18.30 ”Demokratiets vilkår anno 
2019 - er  demokratiet i frit fald?  
Hvordan ser  fremtiden ud for demokratiet?”
BERTEL HAARDER, folketings medlem.
Arrangør: Venstre i Randers

Mandag d. 26. august 
kl. 16.30-18 ”Perspektiver, forventninger  
og vision for fremtiden.”
TORBEN HANSEN,  borgmester.  
Underværket, Stemannsgade 9 C, Randers
Arrangør: AOF

kl. 19-21 ”Hvilken rolle kan medierne spille i 
udviklingen af fremtidens  lokaldemokrati?”
PETER ORRy,  ansvarshavende  chefredaktør, 
Jysk  Fynske Medier, og  
HANS  JØRGEN DyBRO,  politisk  konsulent, 
Dansk  Journalistforbund
Randers Amtsavis, Østergrave 4, 4., Randers 
Arrangør: Randers Amtsavis

kl. 19-21 “Naturbeskyttelse, Klimakrisen  
og det lokale demokrati de næste 100 år.”
RUNE ENGELBRECHT, HB-medlem, 
 Danmarks Naturfredningsforening
Randers Lejerforening, Torvegade 14, 1.
Arrangør: Beboerlisten/RLF 

kl. 19-21 ”Omstilling Ry –  
om at leve i et  bæredygtigt samfund,  
hvor  miljømæssige, sociale,  økonomiske  
og etiske udfordringer i  samfundet  
løses som en  integreret del af hinanden.”
MARIA TEMPONERAS,  
 naturguide og lokalpolitiker Ry.  
Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, Randers
Arrangør: Enhedslisten

Tirsdag d. 27. august 
kl. 18.30-20.30 ”Lokalsamfundenes  
rolle i  fremtidens lokaldemokrati.”
MARIANNE  JELVED,  folketingsmedlem, 
og CAMILLA  TRAMPEDACH SCHULTZ, 
Gjerlev.
Gjerlev Forsamlingshus, Østermarksvej 16, 
Gjerlev, 8983 Randers NØ
Arrangør: Gjerlev Forsamlingshus

kl. 19-21  
“Hvordan kan kommunens  svageste  borgere 
inddrages i  udviklingen af  fremtidens lokal-
demokrati - og hvilken rolle kan de  frivillige 
sociale foreninger spille i denne forbindelse?” 
KNUD KRISTENSEN, formand for SIND.
Underværket, Stemannsgade 9 C, Randers
Arrangører:  
Velfærdslisten og SAM foreningen

Onsdag d. 28. august 
kl. 13-15 ”Fremtidens boligdemokrati og 
 boligforeningers betydning for   
udviklingen af lokaldemokratiet.”
BENT MADSEN, direktør for 
 Boligselskabernes  Landsforening.
 Underværket, Stemannsgade 9 C, Randers
Arrangør: Randers Bolig

kl. 16-18 Integrationsstormøde
”Batter det at engagere sig i politik,  
når man hedder Fatma til fornavn?   
Stemmer vi på dem, vi selv ligner,  
eller dem, vi  deler  holdninger med?  
Hvordan holder man  balancen i politik  
med et fundament fordelt på to kulturer?”
TIDLIGERE OG  NUVæRENDE 
 ByRåDSMEDLEMMER  
OG -KANDIDATER
Underværket, Stemannsgade 9 C, Randers
Arrangør: Integrationsstyregruppen

kl. 19-21 ”Klima-udviklingen  
– en udfordring for  demokratiet?”
FREDERIK ROLAND  SANDBy, medstifter 
og debatør, Den grønne Studenterbevægelse 
Underværket, Stemannsgade 9 C, Randers
 Arrangør: SF

kl. 19.30-21 ”Om  borgerinddragelse, 
 frivillighed  og forankringsprocesser.”
LASSE F. PETERSEN, Konsulent, ”Ingerfair  
- Udvikling af bæredygtige frivilligmiljøer”. 
Beboer- og aktivitetshuset Remisen  
J.V. Martins Plads 3, Randers 
Arrangør: Tøjhuskvarterets Venner

Program - Gratis adgang til alle arrangementer

Alle deltagere får mulighed for at komme til orde på møderne. Efter oplægget kan du  
kommentere, stille spørgsmål og udveksle synspunkter med oplægsholderen.


