
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 

 

 

 

 

Kære nyvalgte kommunalpolitiker 

 

Tillykke med valget! Og tillykke med den flotte stemmeprocent. En stigning på seks 

procentpoint i forhold til ved sidste valg – det er historisk. Du og dine kommunalpoliti-

ske kollegaer er lykkedes med at styrke demokratiet og flytte kommunalpolitik ud til 

borgerne. 

 

Jeg vil gerne kvittere for jeres store indsats i valgkampen. I har flyttet valgstederne tæt 

på borgerne, I har via lokale kampagner øget opmærksomheden om valget, og I har 

inviteret til vælgermøder på ungdomsuddannelserne – for bare at nævne et par ek-

sempler. Samtidig er jeg glad for, at der samlet set har været mere ro på konstitue-

ringsforløbene denne gang end efter kommunalvalget i 2009. 

 

Det var særligt de unge og borgere med anden etnisk baggrund, der ikke mødte op på 

valgstederne i 2009. Jeg håber og har en forventning om, at stemmeprocenten også 

blandt denne vælgergruppe vil vise sig at være øget. Vi bliver klogere på dette, når en 

forskergruppe fra Københavns Universitet har undersøgt valgdeltagelsen ved dette 

kommunalvalg og hvilke initiativer, der har virket bedst på de unge vælgere. 

 

En høj valgdeltagelse forpligter. Flere borgere end ved sidste kommunalvalg har sagt 

ja til lokaldemokratiet og ja til, at de gerne vil inddrages i de kommunale beslutninger. 

Det lokale demokrati skal være levende mellem valgene og ikke blot nogle uger hvert 

fjerde år. Det kan lyde som en selvfølgelighed, men det er værd at tænke særligt over 

her ved indgangen til den nye valgperiode. Inddragelse af borgerne mellem valgene 

blev også fremhævet på den rundtur til 17 kommuner, som indgik i ministeriets projekt 

om at tage temperaturen på det lokale demokrati.  

 

Vi har en særlig udfordring i forhold til at engagere de unge i det lokale demokrati og 

vise dem, at kommunen og kommunalpolitik også kommer dem ved. Knap tre ud af 

fire unge mener, at lokalpolitik er svært eller uinteressant, viser en nylig undersøgelse 

fra KORA. Grundlæggende er det ikke så underligt, at der er en udfordring med inte-

ressen i denne aldersgruppe, der typisk ikke har så meget kontakt med kommunale 

institutioner, ydelser osv. Men unge vil gerne kommunalpolitik, særligt hvis det er ”rig-

tigt” - forstået på den måde, at de skal have noget på spil. Det kan de for eksempel få i 

et ungdomsråd, som har reel indflydelse på nogle af de politiske beslutninger. Men det 

er ikke afgørende, om I engagerer de unge via ungdomsråd eller facebook eller på 

helt tredje vis. Det afgørende er, at unge i jeres kommune oplever, at det nytter at 

engagere sig, og at de unges deltagelse har betydning og konsekvenser. 

 

Anbefalingerne fra ”Op af sofaen”-rapporten understreger, at ungeinddragelsen skal 

tilpasses de lokale forhold. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad der virker 
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bedst. Jeg vil derfor opfordre til, at I som noget af det første i jeres valgperiode laver 

en plan for, hvordan unge – og gerne også andre vælgergrupper med lav valgdelta-

gelse – bliver hørt og inddraget i kommunalpolitik i netop jeres kommune. 

 

Forude venter der store og udfordrende opgaver. De gode løsninger forudsætter et 

stærkt politisk lederskab og en god dialog med omverdenen. Lad det være kendeteg-

nende for den kommende valgperiode. Jeg håber, at den vejledning, jeg sammen med 

KL udsendte før jul, er en hjælp til at sikre dig, som kommunalbestyrelsesmedlem, 

gode arbejdsbetingelser for at løfte den opgave. 

 

God arbejdslyst.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Margrethe Vestager 

 


