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DemokratiStafetten skydes i gang 

Efter en lang proces med at skabe fundamentet for DemokratiStafetten kan vi 
med stor glæde meddele, at det økonomiske fundament i form af midler fra 
hhv. Udviklingspuljen og Aarhus 2017 er på plads, og at vi for alvor kan skyde 
vores fælles projekt i gang. 

HURTIG BRUSH OP OM PROJEKTET 
DemokratiStafetten er et regionalt projekt med fokus på unge og udvikling af bibliote-
kerne som demokratisk rum. Stafetten involverer 18 biblioteker og bevæger sig fra kom-
mune til kommune henover et år med forventet opstart og afslutning på Kulturmøde 
Mors i august måned. Der er dog ikke truffet aftale med Kulturmøde Mors endnu. Sta-
fettens første stop bliver i Skive Kommune, hvorefter den bevæger sig fra kommune til 
kommune mod øst og derefter tilbage vestpå med sidste stop i Struer før afslutningen 
på Kulturmøde Mors i 2016. Stafetten har ophold i hver kommune i ca. 12 dage med 
start mandag og afslutning lørdag ugen efter, og det er her den enkelte kommune virke-
lig skal blomstre af aktiviteter for og med unge omkring demokrati og medborgerskab. 
Planen for stafettens vej rundt i regionen er vedhæftet som selvstændigt dokument. 
 
Da vi nu har fået midler til at fortsætte projektet ind i 2017, overvejes det pt. i 
styregruppen, hvilken form stafetten skal have i 2017, samt hvor kulminationen i form af 
en ungdomsdemokratisk festival skal finde sted. Pt. undersøges mulighederne for at 
binde projektets afslutning op på åbningsbegivenheden for Kulturfestivallen Offroad i 
Kulturregion MidtVest. 
 

DET ØKONOMISKE FUNDAMENT 
DemokratiStafetten har fået tildelt 1.326.000 kr. fra Udviklingspuljen og har netop fået 
tilsagn om 750.000 kr. fra Aarhus 2017. Midlerne fra Aarhus 2017 er primært tildelt, så-
ledes at projektet kan fortsætte ind i 2017. 

Midlerne fordeler sig således over årene: 

Pulje 2015 2016 2017 

Udviklingspuljen 455.000 871.000 0 

Aarhus 2017 0 100.000 650.000 

Som biblioteker lægger vi ca. 40% egenfinansiering i projektet og dermed bringes det 
samlede projektbudget op på ca. 3,5 mio. kr. over 3 år. Hver kommune får 32.500 kr. i 
dækning for lønudgifterne i 2015 og 2016. Der er endnu ikke lagt budget for 2017.  Det 
forventes, at hvert bibliotek selv afholder udgifter til de lokale aktiviteter i forbindelse 
med stafetten. 

ORGANISATIONEN BAG 
Herning Bibliotekerne varetager projektledelsen og har derfor ansvaret for at skabe 
rammerne for projektet. Vi har prioriteret at have flere personer ind over projektets 
dele: 
 



     

- Sara Jørgensen (udviklingschef) har ansvar for den strategiske og 
ledelsesmæssige forankring. 

- Peter Hauchrog Hesselberg (formidler og projektleder) er blevet 
projektleder med ansvar for projektets ramme, struktur og flow. 

- Anne Sofie Petersen (udviklingskonsulent) står for markedsføring og 
ekstern kommunikation. 

- Pernille Kjær (projektmedarbejder) har ansvar for at planlægge 
workshops, kurser og udarbejde skriftlige dokumenter. 

 
I forbindelse med projektmodningsperioden sammensatte kredsen af biblioteksledere i 
regionen en styregruppe. Styregruppen består af  Hans Nielsen (Randers Bibliotek), 
Britta Thuun (Viborg Bibliotekerne), Britta Bitsch (Århus Kommunes Biblioteker), Carsten 
Hother Jensen (Struer Bibliotek) og Sara Jørgensen (Herning Bibliotekerne og formand 
for styregruppen). 
 
Styregruppen fortsætter i samme konstellation, med mindre nogen ønsker et nyvalg. 

KOMMENDE MILEPÆLE 

Den 15. april kickstarter vi projektet gennem en kick off workshop for jeres lokale tov-
holdere. På workshoppen bliver der informeret om projektets ramme, målsætning samt 
diverse praktiske informationer. Derudover præsenteres projektets samarbejdspartnere, 
hvorefter der vil være fokus på ideudvikling ift. arbejdet med unge, ungeinvolvering og 
demokrati.  I forlængelse heraf arbejder vi på at etablere en to dages workshop i maj 
måned bl.a. med fokus på opbygningen af en projektstrategi for stafettens indhold for 
hvert enkelt bibliotek. 

DIT BIBLIOTEK KAN FÅ HJÆLP 
Når projektet skal planlægges og skydes i gang på det enkelte bibliotek, er der forskellige 
muligheder for projektstøtte. I har mulighed for at rekvirere rådgivning om unge og de-
mokrati ud til jeres eget bibliotek. Der vil være en PR pakke til rådighed ift. markedsfø-
ringen af projektet. Derudover bliver der udbudt forskellige kurser under overskrifterne: 
sociale medier, rollen som ordstyrer/facilitator og ungeinddragelse. Bibliotekernes tov-
holdere bliver desuden inviteret ind til flere workshops med oplæg om unge og demo-
krati, fælles idéudvikling, hjælp til opbygning af projektplan lokalt mm. 

JERES BIDRAG OG MULIGHED MED PROJEKTET 

Når stafetten rammer jeres kommune, er forventningen, at kommunen blomstrer af op 
til flere daglige aktiviteter omhandlende unge og demokrati. Aktiviteter med stor grad af 
ungeinvolvering, samt aktiviteter hvor I får eksperimenteret med, hvilken aktiv rolle bib-
lioteker i fremtiden kan spille på unge- og demokratiområdet. 

Projektet giver jer en unik mulighed for at arbejde med ungeinvolvering og samtidig 
markere biblioteket som aktiv ressource i at understøtte det gode ungeliv og et aktivt, 
levende lokalt demokrati. 

Forventningerne er store, og vi glæder os meget til at få skudt projektet i gang og opleve 
de mange spændende lokale aktiviteter og bud på, hvordan vi som biblioteker kan blive 
en afgørende aktør på området. 

På vegne af styregruppen 

Sara Jørgensen, udviklingschef 
 


