FORSLAG til Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg
Kommune

Politik
Silkeborg Kommune vil have Danmarks bedste nærdemokrati
Et tæt samspil mellem borgere, politikere og administration giver det bedste grundlag at træffe
de kommunale beslutninger på. Og de bedste resultater!
Når kommunen samarbejder med et lokalområde repræsenteres borgerne af områdets lokalråd. Lokalrådet er kommunens faste dialogpartner, når det gælder forhold der har betydning
for lokalområdet.

Lokalråd

Nærdemokratiudvalget

Nærdemokrati

Administration

Lokalråd
Borgerne i de enkelte lokalområder vælger et lokalråd, der varetager områdets interesser og
forestår dialogen med kommunen om sager af lokal betydning. Lokalrådene dækker et geografisk område, typisk et skoledistrikt.
Nærdemokratiudvalg
Byrådet i Silkeborg Kommune har nedsat et Nærdemokratiudvalg under Økonomiudvalget.
Nærdemokratiudvalget sikrer at nærdemokrati er en naturlig og integreret del af det politiske
og administrative arbejde i Silkeborg Kommune.
Administrationen
Den kommunale administration følger indarbejdede rutiner for inddragelse af lokalrådene og
eksperimenterer med involverende og innovative dialogformer.

Kodeks for godt nærdemokrati
Lokalråd, bruger- og interesseorganisationer, politikere og embedsmænd har bidraget til ”Kodeks for godt nærdemokrati” og tager et fælles ansvar for at det efterleves.
Tidlig inddragelse
Alle tager ansvar for tidlig og bred inddragelse. Løbende kontakt befordrer engagement
og effektivitet.
Forventningsafstemning
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Borgere, politikere og administration er bevidste om hinandens roller og virkeligheder, og
alle respekterer spillereglerne for samarbejdet.
Dialog
Samarbejde er præget af respektfuld dialog, hvor alle lytter for at finde frem til de bedste
løsninger. Personlige relationer fremmer frugtbar dialog.
Koordinering
Intern koordinering i lokalsamfundet, blandt politikere og i administrationen fremmer
samarbejdet.
Saglighed
Engagement, holdninger og viden udfoldes bedst gennem et åbent, sagligt og konstruktivt samarbejde.
Kommunikation i øjenhøjde
God kommunikation er tydelig og har øje for modtagerens virkelighed.
Synlighed
Lokalråd, bruger- og interesseorganisationer og Silkeborg Kommune er aktive og synlige
spillere i udvikling af lokalsamfundene.

Strategi
Lokalrådene


Afgrænsning: Lokalrådet dækker et geografisk område, der som udgangspunkt følger
skoledistriktsgrænserne. Det kan dog være hensigtsmæssigt at følge et lokalområdets naturlige afgrænsning, f.eks. en bydel eller et sogn. Et område kan kun være dækket af et lokalråd. Se kort med oversigt over lokalrådene



Medlemmer: Borgerne i lokalområdet vælger medlemmer, så lokalrådet er repræsenteret
fra hele lokalområdet



Valg: Borgerne vælger de enkelte medlemmer ved direkte eller indirekte valg og valget
følger byrådsperioden.
Ved direkte valg vælges enkeltpersoner, og det anbefales, at personerne vælges på offentligt annoncerede borgermøder i lokalområdet. Der må kun stemmes ved personligt fremmøde. Borgere over 16 år har valgret.
Ved indirekte valg optages en eller flere pladser forlods af personer fra foreninger, institutioner eller lignende i lokalområdet, såfremt de ønsker det



Vedtægter: Lokalrådene udarbejder vedtægter, som Nærdemokratiudvalget skal godkende. Nærdemokratikoordinatoren godkender evt. vedtægtsændringer. Se eksempel på vedtægter (se særskilt dokument)



Talerør: Lokalrådene varetager områdets interesser og har dialog med Silkeborg Kommune. Lokalrådene er områdets talerør og forpligter sig derved også til at give informationer
fra f.eks. Silkeborg Kommune videre til borgerne i lokalområdet. Det kan ske via borgermøder, informationstavler el.lign.
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Tilskud: Lokalrådene får årligt et tilskud til deres arbejde fra Nærdemokratiudvalget. Tilskuddet bliver udbetalt i januar måned



Regnskab: Lokalrådene sender årligt regnskabet for deres arbejde til Nærdemokratikoordinatoren til orientering



Hjemmeside: Lokalrådene har mulighed for gratis at oprette en hjemmeside i Silkeborg
Kommunes hjemmesidesystem. Lokalrådene vedligeholder selv hjemmesiden

Nærdemokratiudvalget


Nærdemokratiudvalget: Udvalget er nedsat af Byrådet, som et § 17, stk. 4 udvalg under
Økonomiudvalget, og består af 10 medlemmer som er udpeget på følgende måde:
o 5 medlemmer udpeget af og blandt byrådets medlemmer
o 3 medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra lokalrådene
o 2 medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra interesse- og brugerdemokratiske organer i kommunen
Byrådet udpeger suppleanter for medlemmerne
Se hvem der sidder i udvalget



Formand og næstformand: Udvalget vælger formand og næstformand på det første møde i udvalget efter et byrådsvalg



Formål: Udvalget arbejder for at nærdemokrati bliver en naturlig del af arbejdet i Silkeborg Kommune



Opgaver: Udvalgets opgaver er, at
o sikre at nærdemokrati er en naturlig og integreret del af det politiske og administrative arbejde i Silkeborg Kommune
o virke som bindeled mellem de politiske udvalg om nærdemokratiske emner
o medvirke til at skabe strukturer for dialogen mellem lokalråd og Silkeborg Kommune
o understøtte lokalrådenes og de interesse- og brugerdemokratiske organers arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder
o koordinere, udvikle og evaluere konkrete nærdemokratiske aktiviteter
o udvikle en handleplan for nærdemokratiet, der fungerer som overordnet strategi for
området
o godkende lokalråd
o bevilge tilskud til godkendte lokalråd



Møder: Udvalget holder møde ca. en gang hver måned – undtaget juli måned. Møderne,
der ikke er offentlige, holdes på Silkeborg Rådhus, alternativt ude hos lokalråd. Se mødeplan



Dagsordener og referater: Udvalgets dagsordener og referater findes på Silkeborg
Kommunes hjemmeside. Se dagsordener og referater



Kontakt: Udvalgets medlemmer kan kontaktes enkeltvis eller samlet via nærdemokratikoordinatoren

Administrationen


Nærdemokratikoordinator: Koordinatorens opgaver er, at
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o

o

betjene lokalrådene, dvs.
 understøtte netværket mellem lokalrådene,
 rådgive lokalrådene, bl.a. omkring vedtægter,
 ajourføre kontaktoplysninger fra lokalrådene,
 udbetale tilskud til lokalrådene,
 informere fra Nærdemokratiudvalgets møder og arbejde
 videreformidle kontakt til kommunens interne afdelinger
betjene Nærdemokratiudvalget, dvs.
 forberede sager til udvalgets møder
 yde konsulentbistand til arbejdsgrupper
 planlægge konferencer
 vedligeholde hjemmesiden
 udarbejde nyhedsbreve



Kontakt til Nærdemokratikoordinator: Koordinatoren kontaktes, når
o lokalrådene har brug for rådgivning omkring deres arbejde
o lokalrådene har brug for at få formidlet en henvendelse videre til rette afdeling/afdelinger. Hvis henvendelsen drejer sig om det tekniske område, henvender
lokalrådet sig direkte til den byansvarlige
Se kontaktoplysninger på nærdemokratikoordinatoren



Byansvarlig: Teknik- og Miljøafdelingen har en række byansvarlige fordelt på hele Silkeborg Kommune. De byansvarliges opgaver er bl.a., at
o opnå kendskab til Teknik- og Miljøafdelingens aktiviteter i lokalområdet
o bidrage til kommune- og lokalplanlægning, befolkningsprognoser og lign.
o blive orienteret om kommunale budgetbeslutninger, anlægsarbejder, byggemodninger, større naturplejeprojekter, sektorplanlægningen og lign. i lokalområdet
o bidrage til at sikre sammenhæng i den kommunale indsats i lokalområdet
o sikre løbende dialog med lokalrådene
o deltage i årlige lokalrådsmøder eller borgermøder efter lokalrådenes ønsker



Kontakt til byansvarlig: En byansvarlig kontaktes, når
o lokalrådene har brug for viden om kommunale aktiviteter, jfr. ovenfor, i lokalområdet
o lokalrådene har informationer eller beslutninger, som kan være til gavn for den byansvarlige
o lokalrådene ønsker at den byansvarlige deltager i lokalrådsmøder eller borgermøder
Se kort med kontaktoplysninger på de byansvarlige (link mangler p.t.)

Samarbejde og dialog – på lokalrådenes initiativ


Løbende henvendelser: Lokalrådene kan på ethvert tidspunkt henvende sig til kommunen om forhold af lokal betydning
o Henvendelser om ønsker eller problemer, der er klart afgrænsede i forhold til en afdeling/politisk udvalg, vil blive behandlet og besvaret af den relevante afdeling.
Formanden for det pågældende udvalg vil blive orienteret om alle henvendelser, der
ikke umiddelbart kan tilgodeses af administrationen. Formanden vil tage stilling til
evt. politisk behandling
o Henvendelser om ønsker eller problemer, der i administrationen berører flere sektorer, vil blive behandlet helhedsorienteret ved en koordineret indsats i sagsbehand-
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lingen. Formændene for de pågældende udvalg vil blive orienteret om alle henvendelser, der ikke umiddelbart kan tilgodeses af administrationen. Formændene vil tage stilling til evt. politisk behandling


Lokale udviklingsstrategier: Lokalrådene opfordres til at udarbejde en lokal udviklingsstrategi, som er en fælles strategi for et lokalområdes udviklingsønsker, drømme og idéer
for, hvordan lokalområdet skal udvikle sig i de kommende år.
Udviklingsstrategien er et lokalområdes egen strategi og skal ikke godkendes af Silkeborg
Kommune. Men det er betydningsfuldt for samarbejdet mellem lokalrådene og Silkeborg
Kommune, at kommunens politikere og administration har kendskab til udviklingsstrategiernes kommunalt rettede ønsker.
Lokalrådene tilbydes dialog om, hvordan den videre procedure kan være for de enkelte ønsker i strategien. F.eks. vil
o Aktuelle ønsker blive behandlet som ”almindelige” henvendelser fra lokalrådene, jfr.
ovenfor
o Langsigtede ønsker, som er omfattet at kommunens langsigtede sektorplaner, blive
behandlet i forbindelse med førstkommende revision af pågældende plan, f.eks. trafikplan
Se mere om Lokale udviklingsstrategier (se særskilt dokument)



Formandsmøder: Lokalrådenes repræsentanter i Nærdemokratiudvalget inviterer til møde
mellem formændene for alle lokalrådene og Nærdemokratiudvalget



Kommuneplanrevision: Lokalrådene kan i offentlighedsfasen invitere Silkeborg Kommune til borgermøde om forslag til Kommuneplan



Øvrige møder: Lokalrådene kan invitere Silkeborg Kommune til lokalråds- eller borgermøder om øvrige forhold af lokal betydning



Information til den byansvarlige: Lokalrådene kan informere den byansvarlige om,
hvad der rører sig i lokalområdet. Dette kan f.eks. ske ved at tilføje den byansvarlige på de
mail-lister, der bruges, når lokalrådene sender nyhedsbreve og mødereferater ud

Samarbejde og dialog – på politisk og administrativt initiativ


Nærdemokratikonference: Nærdemokratiudvalget holder en gang årligt en konference
for alle lokalrådsmedlemmer og politikere. Et fast punkt på konferencen er dialogmøde
mellem repræsentanter fra Nærdemokratiudvalget og lokalrådene



Møder mellem lokalråd og Nærdemokratiudvalget: Nærdemokratiudvalget holder en
del af deres møder ude hos lokalrådene med henblik på gensidig orientering mellem lokalrådene og Nærdemokratiudvalget bl.a. om, hvad status er for nærdemokratiet i lokalområderne



Borgermøde: Silkeborg Kommune holder efter behov borgermøde i de enkelte lokalområder



Temamøder: Silkeborg Kommune kan holde fælles temamøder for lokalrådene for at give
indblik i og forståelse for et emne eller f.eks. en ny plan, som Silkeborg Kommune tænker
på at vedtage, og som vedrører flere lokalområder
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”Dialog uden filter”: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget giver mulighed for borgerdialog på
udvalgets 2. møde hver måned. Dialogen kan være om specielle emner og generelle
spørgsmål i forhold til planlægning i lokalområdet



Møde med udvalgsformænd: Formændene for de politiske udvalg kan træffes efter aftale, hvis der er helt konkrete sager, som lokalrådene ønsker dialog om. Se træffetider for
udvalgsformændene



Inddragelse: Silkeborg Kommune inddrager tidligt lokalrådene i den kommunale planlægning og i større projekter af generel lokal betydning



Høring: Silkeborg Kommune hører lokalrådene, inden der træffes beslutning i sager af
generel betydning for lokalområdet, jfr. Model for Borgerinddragelse. Redegørelse for borgerinddragelse indgår som standard i politiske dagsordener. Silkeborg Kommune giver lokalrådene informationer om og indsigt i de endelige planer



Hjemmeside: Nærdemokratiudvalget har deres egen side på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Siden hedder ”Lokalråd og Nærdemokrati”, og Nærdemokratiudvalget informerer
om, hvad der sker på nærdemokratiområdet. Se hjemmesiden



Information om Nærdemokratiudvalgets beslutninger: Nærdemokratikoordinatoren
sender link til Nærdemokratiudvalgets beslutninger til lokalrådene, så de bliver orienteret
om udvalgets beslutninger



Nyhedsbreve: Nærdemokratikoordinatoren sender nyhedsbreve ud til lokalrådene om
med relevante nyheder for lokalrådene. Se nyhedsbreve

Denne politik revideres efter behov. Mindst en gang i hver byrådsperiode tages politikken op til
revision.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Økonomiudvalget har 8. april 2013 drøftet ovennævnte og besluttet at sende det til høring
blandt lokalråd og fagudvalgene.
Høringsfristen er indtil 31. maj.
19. juni skal Nærdemokratiudvalget behandle tilbagemeldingerne, hvorefter Økonomiudvalget
og Byrådet i august skal godkende forslaget endeligt.
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