Invitation til borgersamling om FN’s verdensmål
- Bliv en vigtig stemme i Rudersdal
Kære rudersdalborger
Vi har brug for din hjælp til at finde frem til, hvordan livet i Rudersdal skal se ud i en
bæredygtig fremtid, hvor vi sammen realiserer verdensmålene.
I kommunalbestyrelsen vil vi tage ansvar for at realisere FN’s verdensmål – og det vil vi gerne gøre
sammen med dig. Vi inviterer derfor alle, der bor i kommunen, til en vigtig dialog om, hvordan vi
lokalt omsætter FN’s verdensmål og sikrer en bæredygtig udvikling i Rudersdal.
Du kan sætte et aftryk på Rudersdal
Kommunalbestyrelsen giver 36 repræsentativt udvalgte borgere mulighed for at blive en del af en
borgersamling. Borgersamlingens opgave bliver at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan
vi omsætter FN’s verdensmål til lokal handling i samspil med borgere, virksomheder og foreninger.
Vi har afsat både penge og ressourcer til, at der kan arbejdes lokalt med anbefalingerne.
Borgersamlingen løber over fire lørdagsmøder og et hverdagsmøde indtil januar 2021. Undervejs
vil eksperter fra bl.a. FN og Verdens Bedste Nyheder komme med input til arbejdet.
Demokratirådgiverne fra WE DO DEMOCRACY driver borgersamlingen og sikrer en uvildig og
transparent proces. Borgersamlingen er borgernes rum. Vi i kommunalbestyrelsen deltager ikke i
borgersamlingerne, men vi glæder os til at have en vigtig dialog med jer efter borgersamlingerne
om, hvordan vi omsætter anbefalingerne til konkrete initiativer i Rudersdal.
Læs meget mere om borgersamlingen på borgersamling.rudersdal.dk
Hvordan bliver du en del af borgersamlingen?
De 36 deltagere i borgersamlingen udvælges ved lodtrækning, for at sikre en spredning i alder,
køn, uddannelsesniveau og geografi. Det kræver ingen forudsætninger eller kendskab til
verdensmålene for at deltage, da du undervejs bliver klædt på af førende eksperter inden for feltet.
Tilmeld dig lodtrækningen senest den 27. september 2020 på dette tilmeldingslink
Alle, der har tilmeldt sig, får direkte besked via telefon og mail fra WE DO DEMOCRACY, om de
har fået en plads i borgersamlingen, senest den 9. oktober 2020.
Tidsplan for borgersamlingen
I borgersamlingen deltager du i fire lørdagsmøder samt ét offentligt borgermøde. Møderne
afholdes på Nærum Gymnasium. Datoerne er:






Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 10-16
Lørdag den 21. november 2020 kl. 10-16
Tirsdag den 8. december 2020 kl. 17-20
Lørdag den 9. januar 2021 kl. 10-16
Lørdag den 30. januar 2021 kl. 10-16

Læs mere om, hvordan møderne foregår, og hvordan bl.a. Københavns Kommune har arbejdet
med borgersamlinger på borgersamling.rudersdal.dk

Hvis jeg ikke kommer med i borgersamlingen - kan jeg så bidrage alligevel?
JA - arbejdet med at omsætte FN’s verdensmål er relevant for alle i Rudersdal. Du kan:
 Følge med i borgersamlingens arbejde og give dit input på borgersamling.rudersdal.dk.
 Deltage i første time af hver af borgersamlingens møder enten fysisk eller via livestream.
Tirsdag den 8. december er hele mødet åbent for alle.
Vi følger myndighedernes retningslinjer vedrørende corona ved alle møder.
Jeg håber, du har lyst til at lægge billet ind på en plads i borgersamlingen og på den måde bidrage
til det vigtige arbejde i udviklingen af dit lokalområde.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Martin Garling på
borgersamling@rudersdal.dk.
På vegne af kommunalbestyrelsen i Rudersdal.
Venlig hilsen

Jens Ive
Borgmester

