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Indsatser ved Kommunalvalg 2017 
 

 

Sagens kerne 

Der er kommunal- og regionsrådsvalg (KV17) den 21. november 2017. Kommunerne er ho-

vedmyndighed og forvaltningen af miljø og naturlovgivningen i Danmark. Derfor er det vigtigt 

at få de kommunalpolitiske kandidater til at tage aktiv stilling til natur og miljø i deres kom-

mune og meget gerne tager det op som nogle af deres mærkesager i valgkampagne. Således 

står der i AP2017, at følgende aktiviteter vil blive gennemført i 2017: 

 

 Med udgangspunkt i kampagnen ”mere natur – mere liv” bruges KV17 til sætte fokus 

på behovet for at sikre mere natur i kommunerne (konkret ændringsmål skal formule-

res) eller 

 Lave en ad hoc kampagne målrettet KV17 for at få fokus på ét brændende emne i 

kommunerne (konkret ændringsmål skal formuleres) 

 Lave udtræk for at vise, hvor lille andel af de kommunale budgetter der anvendes på 

natur og miljøforvaltning (og koble det med hvor meget vælgerne vægter dette fx fra 

en gallup eller anden dokumentation) 

 

Dette notat er en oversigt over de planlagte aktiviteter i forlængelse af denne beskrivelse. De 

tager bl.a. udgangspunkt i evalueringen af DN’s indsats under KV 2013, som blev forelagt HB 

(dengang FU) i januar 2014. Opgaven kan kun løftes ved samarbejde mellem sekretariat og 

frivillige i DN’s afdelinger.  

 

Baggrund 

Kommunerne blev den vigtigste forvaltningsmyndighed på natur- og miljøområdet efter kom-

munalreformen i 2007. Natur- og miljøområdet er derfor uden tvivl et fuldgyldigt kommunal-

politisk kerneområde på linje med andre kommunale kerneområder, selvom en række politike-

re ikke opfatter det med den nødvendige vægt. Der er derfor til stadighed et behov for, at poli-

tikerne foreholdes deres ansvar på området og inspireres til at gøre det til deres egen politiske 

dagsorden. Og ser DN som en samarbejdspartner i dette arbejde. 

 

Overordnet set er kommunalpolitikernes opgaver på natur- og miljøområdet at sikre håndhæ-

velse af lovgivningen (og at kommunale afgørelser lever op til lovens forskrifter), sikre naturin-

teresser og naturpleje og sikre, at der lokalt arbejdes med muligheder og visioner på natur- og 

miljøområdet. 

 

Kommunalpolitikerne har et helt særligt og ufravigeligt ansvar i forhold til natur- og miljøom-

rådet, som der bør arbejdes for at holde på dagsordenen. Og der bør derfor arbejdes for, at 

gennemføre nogle relationsskabende aktiviteter mellem politikerne og DN’s lokale afdelinger. 
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Aktiviteter KV2017 

Sammenhæng til DN’s kampagner og aktuelle dagsordner 

DN’s strategiske prioriteringer og udadvendte aktiviteter i løbet 2017 afspejles i indsatsen. Dog 

kan der opstå vigtige emner/sager der eksternt er på dagsordenen, som naturligt vil indgå i 

indsatsen f.eks. de i regeringsgrundlaget for VLAK regeringen nævnte Grønt Danmarkskort og 

mål for natur og biodiversitet. En KV2017 ad hoc kampagne er en mulighed på rette tidspunkt 

inden valget.  

 

Inspirationsfolder med mærkesager til partiforeningerne 

Med udgangspunkt i ovenstående udarbejdes folder der sendes direkte til de lokale partifor-

eninger efter en orientering af afdelingerne (afdelingerne spørges om de har noget imod, at vi 

sender i deres kommune, så der ikke opstår en konflikt mellem afdelinger og sekretariatet). 

Folderen forventes sendt i januar 2017. 

 

Samrådsinspirationsdag 28. januar – SamrådsLaboratorium mhp. input og erfaringer 

Alle samrådsformandskaber mødes (HB inviteres også) og i den forbindelse indhentes input og 

ønsker gennem gruppearbejde, debat og erfaringsudveksling på baggrund af det forrige oplæg 

om den politiske situation, DN kampagner mm. 

 

Netværk på Podio 

For at samle interesserede og dele erfaringer og ideer oprettes et midlertidigt Podio-netværk 

omkring kommunalvalget.  

Inspirationskatalog til afdelingerne 

Der udarbejdes et inspirationskatalog til afdelingerne med ideer og opskrifter på aktiviteter i 

forbindelse med valget samt beskrivelse af faser i indsatsen. Personer fra en eller flere DN af-

delinger inddrages i arbejdet med inspirationskataloget. Det vil også indeholde overvejelser 

om, hvordan de sociale medier kan anvendes.  

Dialogbod/synlighed på repræsentantskabsmøder 

For sikre fokus oprettes en dialogbod, hvor alle kan komme og tale om kommunalvalget og få 

inspirationskatalog og anden inspiration. Der vil desuden blive afholdt en eller flere workshops. 

 

Dokumentation om prioritering af natur og miljø i kommunerne 

For at vise, hvor lille en andel af de kommunale budgetter der anvendes på natur og miljøfor-

valtning, laves et udtræk af kommunale budgetter fra Danmarks statistik. Det er under over-

vejelse om vælgernes vægtning af natur og miljø ved valget kan dokumenteres (fx særlig Gal-

lup kørsel) eller anden dokumentation. 

 

Kommunernes naturkapital  

Naturkapitalindekset er blevet ofentliggjort på biodiversitet nu’s hjemmeside. DN’s afdelinger 

informeret om brugen, og det er relevant i kommunikationen med kandidater til KV17 

(www.biodiversitet.nu/naturkapital). 

Efter KV 17 - hvordan plejes lokale politiske kontakter efter valget 

Der er en vigtig fase efter valget, som DN og særligt de lokale afdelinger må have fokus på. 

Inspirationskataloget vil indeholde beskrivelser, ligesom der laves aktiviteter efter 21. novem-

ber hvor noget om, hvordan man som DN afdeling kan tage imod og skaber fremadrettet kon-

takt og interesse hos en ny kommunalbestyrelse og en ny borgmester. En ide er at skrive et 

nytårsbrev til borgmestrene 2017/18. 

Kursus gennem Naturens Universitet 

Det er under overvejelse at udvikle og udbyde et 3-4 timers kursus, som handler om aktivite-

ter, indflydelse og synlighed i forbindelse med kommunalvalget. Gerne med udgangspunkt i 

inspirationskataloget og med lokale erfaringer fra tidligere valg.  

http://www.biodiversitet.nu/naturkapital

