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Kategori 1: Borgerforslag efter emner
Borgerforslag

Kommentarer

Fagområde

Tværgående fokus

BOFORMER
Byg / udnytte tomt hus til et kollektiv med
diversitet (pensionister, børn flygtninge,
handicappede) der vil være hjælpende hænder.
Spille hinanden gode. Modvirke ensomhed.
Børnepasning. Sikre social værdi. Integration,
respekt for forskellighed.

Flere forslag om kollektive
boformer. Området peger
på alternativer til
traditionelle
parcelhusudstykninger

By og Plan

By og Plan, Teknik og Miljø.
Sekundært velfærdsområderne til
kvalificering

Fællesskab Oldekolle
Fællesskaber / familieplejehjem så man kan blive
sammen selvom en bliver dårlig og skal på
plejehjem
Tænke fællesskab i forbindelse med planlægning af
nye boliger, f.eks. fælleshuse
Hvorfor udstykke flere parcelhusgrunde i Billund,
når man kan tænke anderledes fællesskaber. F.eks.
internationale borgere, der bor i alternative
boligformer, hvor fællesskabet tænkes ind – dette
for at undgå ensomhed
Seniorer: Skal bo i byen - rollator til handel.
Ældreboliger i byen
Tænke plejecentre med plejeboliger ved siden af

Seniorer og ældre
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Plejeboliger på hjul (Randbøldal Camping har
mobile hytter, så man kan bo der, hvor man gerne
vil (Billund. Grindsted osv.)
Man bør ikke dele borgere op i kategorier efter
Alternativ boform for Unge
alder eller etnicitet, men blande mennesker. Dette
for at skabe synergi og udvikling. F.eks. Fra Holland
hvor Ungeteam studerende bor gratis på plejehjem
mod at være sammen med de ældre. Win-Win for
både de Unge, studerende og de ældre.

By og Plan

By og Plan, Teknik og Miljø.
Sekundært velfærdsområderne til
kvalificering

Kommunikation

Kommunikation, Kultur og Fritid

(Leje-)boligmuligheder i de
Mulighed for let adgang til lejeboliger for at sikre
små byer
flere tilflyttere
Lego-pendlere: skal vi lokke dem med landsby idyl i
de mindre byer, bofællesskaber, alternative
familieformer, levevis
Boligmuligheder i alle byer. Også i de mindre byer –
føler der en længere behandlingstid i de små byer.
BOSÆTNING
Bedre tilbud til tilflyttere – at blive en del af
Der er udarbejdet en
fællesskabet. Lav en Pixi-bog med kontakter / apps velkomstfolder i april 2017
/ muligheder – udleveres. Dele-tanken? Hvor finder
man informationerne?
Informationsdeling à ét sted. F.eks. app ’en ”Min
Landsby (ville også være en fordel for tilflyttere)
Bedre oplysninger om hvad det er – både i
kommunen, men også til andre kommuner
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BRANDING
Bosætning -> Story Telling –> den gode historie

Alle skal kikke/se mod Billund, når det handler om
børn (i alle aldre)
Positivt -> ingen andre steder kan man være CoC
pga. LEGO
Omsættes til at alle borgere kan være stolte af CoC
Mærker ikke at børneområdet ligger i Billund
Privilegeret med LEGOLAND, Lalandia og turismen
Vi skal leve op til Børnenes Hovedstad – og skal
kunne måle på det.
Tydelig definition af CoC vision fra Byrådet – kort
Pixi form
Børnenes Hovedstad skal være mere end et slogan
Vi har brug for at Børnenes Hovedstad bliver FYSISK
ex. SYNLIGHED

Der arbejdes p.t. med
udvikling af
kernefortællingen om
Billund Kommune som
hjemsted for Børnenes
Hovedstad i et partnerskab
med CoC og andre aktører

Erhverv

Erhverv, Kommunikation

4
Vorbasse har valgt at bruge brandet til at kalde sig
”Børnenes landsby” -> Godt eksempel på
udnyttelse af brandet

Brandmanager/bevægelseskoordinator -> i
sammenligning med Bosætningskonsulent

Konkrete børnerettede aktiviteter i de øvrige byer
(udover Billund) ->lade Børnenes Hovedstad
”dryppe” ud til andre

Der arbejdes p.t. med
udvikling af
kernefortællingen om
Billund Kommune som
hjemsted for Børnenes
Hovedstad i et partnerskab
med CoC og andre aktører
Ressourcer er afsat via
Børnenes Hovedstad og
Kommunens
erhvervsudviklingsteam

Erhverv

Der er etableret
samarbejde mellem
Børnenes Hovedstad og
skolerne

Skole

Erhverv, Skole, CoC

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø, By og Plan

By portaler (må godt kunne mærkes at man
kommer til CoC)
”Hvis du boede her, var du hjemme nu” – skilt på
vej ud af byen

Erhverv, Kommunikation

Erhverv, Kommunikation, CoC

Anvendes af nabokommune

Når man kører ind i Billund kommune skal man
kunne SE, at det er Børnenes Hovedstad jf. portal i
Tarm by
BÆREDYGTIGHED / MILJØ
Billund bør være en grøn kommune der fældes alt Kommunen har en
Teknik- og Miljø
for mange træer. Det kniber lidt med genplantning. Bæredygtighedspolitik med
beskrivelse af aktiviteter.
Udstilles på hjemmesiden.
Grøn kommune – husk at plante vilde rabatter
En bæredygtig energiforsyning – bedre udnyttelse.

Teknik og miljø, By og Plan
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Nedbringe skrald i naturen – flere skraldespande
(intelligente).

Kommunen har en
Teknik- og Miljø
Bæredygtighedspolitik med
beskrivelse af aktiviteter.
Udstilles på hjemmesiden.

Teknik og miljø, By og Plan

Affaldssortering i skolerne / fritidscenter. Arbejde
med at erhvervslivet også følger med. Sælge vores
knowhow ude i verden.
Få styr på forureningen i Grindsted – oprensning af
Engsøen. Få et bedre image til Grindsted. Flere
aktiviteter omkring Engsøen, f.eks. beachvolley.
BØRN
Legepladser? Vedligeholdelse, ikke nedlæggelse af
små legepladser

Statsligt regi

Forskellige ideer til
udformning af legepladser

Teknik og Miljø

Legepladser udenfor plejehjem
Beholde legepladserne
Byggelegeplads
Kommunikere ud, at kommunale legepladser må
bruges uden for åbningstiden
Skovlegepladser, naturen, leg, læring om Naturen
Leg og læring om musik & kreativitet – legeplads
med musik og skabelse i centrum
Område om videnskab – legeområde med optik,
lyd og lys
Børnemiljøer med læring og leg.
Unge tilbud, f.eks. efter 4.5. klasse

Skole

By og Plan, Teknik og Miljø.
Sekundært velfærdsområderne til
kvalificering
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BØRN, UNGE OG ÆLDRE
Ansæt Unge på plejehjem er en god ide; pointen at
synliggøre det "virkelige". Andre kvaliteter end
klubhus osv.
Samarbejde mellem plejehjem og børnehaver

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked, Voksenstøtte

Dagtilbud

Dagtilbud, Unge og Familie, og
Voksenstøtte

Kommunikation

Kommunikation, Kultur og Fritid,
Dagtilbud

Skole

Skole, Dagtilbud, Unge og Familie

Mere fællesskab mellem ældre + børn: besøg på
plejehjem. Holde arrangementer a la "Klog fredag"
til fortællinger om børn
Den gode historie skal fortælles både lokalt og på
Kommunens hjemmeside (læsetanter i skolen
f.eks.). Aktiviteten skal løftes til hele kommunen.

Kommunen er kommet på
facebook i april. Siden er
stadig under udvikling

TED – Talk lignende omkring børneudvikling (leg og
læring)
Samarbejde med virksomheder omkring aktiviteter
for børn
Tænke ung / ældre relationer – hvordan kan vi
bruge hinanden. Sørge for at italesætte det, så det
kan blive inspiration for forskellige samarbejder
mellem generationerne.
ERHVERV - OG TURISME
Turisme: + fritidsjob for Unge under uddannelse
Erhverv og turisme er allerede i top. Handling
omkring ”Børnenes Hovedstad” skal være mere
konkret – til glæde for ikke mindst erhvervslivet
(arbejdskraft) og vores økonomi

I regi af Capital of Children
er der etableret samarbejde
om dette med skolerne

Skole. Eksterne partnerskaber

Unge og Familie

Unge og Familie, Skole, og
Voksenstøtte

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked, Unge og Familie

Formaliseret i samarbejdet Erhverv
Billund Erhvervsfremme, og
andre private / kommunale
initiativer

Erhverv, By og Plan
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Samarbejder med erhvervslivet. Fælles mellem
erhverv og kommunalt
Online lagre – tilbyde dem gode faciliteter.

Erhverv

By koncept WOW-effekt: Pop-up center i 7200
(billige nemme rammer)
Vi som kommune hjælper / har klargjorte rammer /
White-Box)
Kombiner PLASTIKTURISME med en bredere
turisme.
Udvikle Air BnB i Kommunen
Endnu større fokus på udvikling af turisme bredt i
kommunen, så det ikke kun er Billund, men Billund
Kommune. Der skal afsættes flere ressourcer til at
arbejde for dette. Som det er lige nu, er der slet
ikke afsat kompetencer nok.

Prioriteret i kommunens
Udviklingsstrategi

Hjælpe internationale i gang med Iværksætteri og / Ligger i kommunens
erhvervsaktivitet
erhvervsvejledning
Start-ups
Iværksætterhus + Gaest tilbuddet Anne (Glad)
nævnte
Støtte og opmuntring til iværksætterne
Vigtig med fortsat støtte til (ny) virksomhed
Erhvervsskat / flere / større virksomheder

Ligger i kommunens
erhvervsvejledning
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FRIVILLIGHED, FÆLLESSKAB OG KULTUR
F.eks. Byens fest er ved at gå i knæ – kan
Kommunen støtte op om at yde fysisk hjælp (evt.
hjælp fra personer, der skal i aktivering).

Hjælpe med jobrådgivning til nytilkomne specielt
for ægtefæller uden job
Bedsteforældregenerationen være et tilbud/ et
aktiv for institutioner (læse, lege, bage etc.)
Kulturhus - leje lokaler - god ide med at børn og
gamle mødes

Ledige skal først og
fremmest i
virksomhedspraktikker jf.
lovgivningen og
Kommunens
beskæftigelsespolitik.
Jobservice er etableret i
regi af Billund
Erhvervsfremme
Samskabelses"projekt"
mellem kommunens
institutioner og borgere.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked, Kultur og Fritid

Arbejdsmarked

Erhverv, Arbejdsmarked

Dagtilbud

Kultur (Kultur og fritidsrådet),
Dagtilbud

Musikcentralen

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid, By og Plan, Teknik
og Miljø

Planlagt tiltag: Opgradering Kultur og Fritid
af Billund Centret

Kultur og Fritid, By og Plan, Teknik
og Miljø

By koncept WOW-effekt: Brands + kunst (Louis
Vuitton har gjort det)
December/ juli events a la Aarhus – kanon
nyhedsværdi og turisme potentiale
Børneteater – Kreativitet + læring
Giv ALLE tilflyttere et års gratis brug af ”kultur /
idræt” – markedsføres ifm. ansættelsessamtaler
(Engelsk, tysk og fransk)
Billund Centret skal være et samlingssted for alle
(kulturhus) og skal appellere til barnet i os alle.
Mulighed for at booke og dele faciliteter ind for
kultur & fritid ex. Musiklokale, haller, lokaler,
elektronisk og af alle.

Kultur og Fritid
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Mulighed for at se hvilke foreninger og grupper
man kan være en del af som tilflytter ET sted

Kan ses på Kultunaut.dk

Fælles site for foreninger, kommunen, private, kan
slå noget op. En fælles KALENDER for events

Kan ses på Kultunaut.dk

Bedre formidling mellem foreninger og kommune,
da foreninger f.eks. kan tilbyde et fællesskab.

Kan ses på Kultunaut.dk

Kultur og Fritid

Ansætte en træner som kan hjælpe klubben
(Ens) idrætsfaciliteter ved ALLE SKOLER (Vestre
Skole)
Fleksible åbningstider -> benyt på sportstilbud ->
Branding
Bruge haltider/gymnastiklokaler til unge der ikke
ønsker foreningsfællesskaber (som med
biblioteket)
Skiltning af eksempelvis ”Musik i gryden” i hele
kommunen
Spis-sammen arrangementer – kig på Vestermarks
kulturen

En socialt ”Air BnB” der tilknytter danske og
internationale børnefamilier til fælles sport,
spisning osv. …

Kultur og Fritid (via Kultur og
Fritidsrådet, Frivilligcenter),
lokalrådene
Udviklingsstrategien: mål
for mere anvendelse af
kommunale faciliteter til
mødesteder

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid (via Kultur og
Fritidsrådet, Frivilligcenter),
lokalrådene
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Tænke fællesskab f.eks. i forladte bygninger, som
den gamle Rema bygning
Naturvejledere med gåture ”krible-krable-tur”:

Kultur og Fritid
Der er etableret
arrangementer for hele
2019. (Billund.dk/natur)

”Heden” ”gåtur med aktivitet” ”bål og bål mad”,
eller aktiviteter for ældre ”snapsetur”,
byvandringer ”giftige og spiselige planter”. Gren
Sande
Sprog cafe: byt sprog - øve dansk
Mere fællesskab mellem danskere + internationale

Privat initiativ. Kommunen
kan understøtte via
facilitering
Privat initiativ

”Deleforældre” ift. transport af de unge mennesker Privat initiativ - skole /
fra satellitbyerne til Grindsted. TRYGHED i
forældre. Foreningen
nattelivet + politi lokalt
"Natteravne" er
repræsenteret i Billund
Kommune
Lån en bedsteforældre, isæt for internationale
Privat initiativ
familier

Skole, Kultur og Fritid (via
Frivilligcenter)

Kultur og Fritid (via Frivilligcenter),
Skole, Dagtilbud

Udvikle en app, hvor man byder ind / melder sig til
et arrangement

Kan ses på Kultunaut.dk

Øge naturoplevelser og adgang til disse omkring
Billund

Billund.dk/natur

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø, By og Plan

Byttepladser oprettet – steder hvor man kan bytte
ting, f.eks. tøj, bøger, film, ting. ”Tag det du skal
bruge og læg noget tilsvarende i kassen”

Samskabelsesprojekter
mellem borgere

Teknik og Miljø
(tilladelser mv.)

Teknik og Miljø, Kultur og Fritid
(via Kultur og Fritidsrådet)
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Forrest omkring deleøkonomi omkring udvalgte
områder

Samskabelsesprojekter
mellem borgere

Hvordan kan man lave / have faste åbne perioder i
institutioner, plejecentre, børnehaver, og så kunne
man uden at være en del af et fast frivilligt hold,
komme forbi med f.eks. sin hund, spille et spil
m.m.:

Samskabelses"projekt"
mellem kommunens
institutioner og borgere.

Voksenstøtte,
Dagtilbud, Skole

Voksenstøtte, Skole, Dagtilbud,
evt. Kultur og Fritid til
understøttelse af opstart

Links mellem den internationale skole og
plejehjemmet

Privat / offentligt
samarbejde

Voksenstøtte

Voksenstøtte, samarbejde med DIS

Kommunikation

Kommunikation. Kvalificeres af alle
fagområder

Kommunikation

Kommunikation. Kvalificeres af alle
fagområder

Byråd

Byråd, Udvalg og administration.
Fx fælles principper for tilgang til
borgerinvolvering, høringer mv.

KOMMUNEINFORMATION OG
BORGERINDDRAGELSE
Info i ugeaviserne: er det fyldestgørende?
Opgradere hjemmesiden – gøre det mere enkel
(færre blindgyder). Lav en liste over det, man IKKE
kan gøre online – eller gør det muligt. F.eks.
Randers Kommune er langt mere mulig online.
Facebook skal tages alvorligt! Det er meget vigtigt
at informationen er relevant
Kommunen skal være bedre til at kommunikere via Kommunen er kommet på
de kanaler som borgerne bruger.
facebook i april. Siden er
stadig under udvikling
Når borgerne tager initiativ og får støtte fra
kommunen, hvor bliver det fortalt?

Kommunen er kommet på
facebook i april. Siden er
stadig under udvikling

Lave et sted til input fra borgere – kunne både være Inputs til borgerinvolvering
typisk i et fælles hus og digitalt
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Borgerpanel?

Byråd

Politiske cafemøder
Bedre oplysning om at folk er velkomne til
byrådsmøderne, samt tydeligere dagsordener
Flere dialogmøder – workshops med mere tid
For sen inddragelse i strategi proces
Mere reklame for disse dialogmøder
Der bør være en fase 2, hvor borgergrupperne kan
involveres mere i udviklingsstrategien – da 2 timer
på lørdag, efter min mening er for lidt tid til et så
vigtigt emne
Under alle omstændigheder er det meget positivt,
at Kommunens borgere er indbudt til konferencen
– men det må ikke være et ”hold-kæft-bolsje”
Endnu mere borgerinddragelse som i dag. Husk at
tage børnene med i processen.
Arbejde med en børnevinkel på styrkerne i
bysamfundene – eksempelvis gøgl i Vorbasse

Inddragelse af børn

Børn inddrages i de projekter, der giver god
mening. Legepladserne, institutioner etc.
MOBILITET OG INFRASTRUKTUR
Cykelstierne skal udbygges og der skal være
cykelstier i begge sider af vejene i byerne. Så børn /
voksne lærer at færdes rigtigt i trafikken

By og Plan

By og Plan, Kultur og Fritid, Teknik
og Miljø
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Cykelsti mellem Billund og Grindsted
Stier, bænke, legepladser skal ligge hvor folk er
flest. Sikkerhed f.eks. Hegn
Transport muligheder især for Ungeteam. Mindre
busser, mere fleksibilitet

Transport

Infrastruktur f.eks. busforbindelser blive bedre –
eller samkørsels muligheder
Stisystem m.m. + sikre veje
Tunnel under Tingvejen
Karensminde infrastruktur Morsbølsvej, mange
lastbiler på Morsbøl Skolevej
Der skal afsættes penge til bedre kommerciel
infrastruktur (bed & bike konceptet).

By og Plan, Erhverv

UDDANNELSE OG UNGE
Læring kunne ligge i Grindsted, da vi har
ungdomsuddannelserne. Legen ligger så i Billund

Skoler

Skoler, Unge og Familie,
Arbejdsmarked

Skoler

Skoler, Unge og Familie,
Arbejdsmarked

Grindsted som byen (Campus), der samler de unge
og sikrer den gode overgang fra barn til ung. Bevare
/ tiltrække unge mennesker til kommunen
Fokus på at bibeholde de unge i udskolingen i
Billund kommune på de videre
ungdomsuddannelser
Kan vi tiltrække uddannelser eller lignende til at
tiltrække unge og innovation?
Udfordret med at holde på uddannelser Gymnasie,
HHX osv. -> tilbyde kinesisk

Statsligt regi

14
Udvidelse af international skole - så den har plads
til danske internationale børn

Tænke ungdomsfællesskaber ind som muligheder

Uden for Billund
Kommunes
forvaltningsområde
Der er etableret miljøer på
Campus

Unge og Familie

Unge og Familie, Skole, Kultur og
fritid

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid, Arbejdsmarked

Sundhed

Sundhed + øvrige områder

Sundhed

Sundhed, Voksenstøtte,
Arbejdsmarked, Børn og Familie

Hvor er Ungerådet?
VELFÆRD OG SUNDHED
Fri kontingent for ”socialt belastede” familier

Markedsføring af Billund Kommune som en
”SUNDHEDS-kommune”, hvor kommunen yder
økonomisk støtte til alle borgere, der frekventerer
de tilbud, der findes ifm. kultur / idræt
Sundhedshus - få den kommunale sygepleje /
hjemmepleje med. Alt skal med
Ikke nok hænder til at tage sig af de handicappede.
Vigtigt at de kan være aktive.

Der er etableret en række
forskellige sundhedstilbud,
dog ikke samlet ét sted

Voksenstøtte

