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Hvad er byrådets opgave?

LEDER 
AF 

BORGERNE

LEDER 
FOR 

BORGERNE

LEDER 
MED

BORGERNE

BYRÅDET

Fakta
Kommune betyder fælles, og demokrati betyder folkestyre. 

Silkeborg Kommune er et demokratisk fællesskab, som består af alle kommunens 

borgere. Samfundet ville dog ikke fungere effektivt, hvis alle 92.000 borgere skulle 

mødes for at træffe beslutninger for fællesskabet. 

I det repræsentative demokrati vælger borgerne derfor et byråd til at træffe 

beslutninger på vegne af borgerne.  

Ved valgene hvert fjerde år stiller borgerne politikerne til ansvar og belønner eller 

straffer dem for deres arbejde. 

Byrådet er leder af, for og med borgerne.

• Af borgerne, fordi byrådet skal vise vejen, gå foran og formulere drømmen om 

det gode liv for borgerne.

• For borgerne, fordi byrådet skal drive kommunen fornuftigt og fastsætte 

kommunens service til borgerne.

• Med borgerne, fordi byrådet skal udvikle kommunen sammen med 

borgerne. Udviklingen sker i samskabelse mellem politikere, borgere og de 

fagprofessionelle medarbejdere og ledere i kommunen.



Hvem beslutter?

Fakta
Byrådet er kommunens øverste myndighed. 

Byrådet har det overordnede ansvar for alle afgørelser, som træffes om kommunens 

anliggender og over for kommunens borgere. Alle i kommunens organisation handler 

under byrådets ansvar. 

Uddelegering: Da byrådet ikke kan træffe alle beslutninger, har byrådet uddelegeret 

ansvaret for forskellige områder og emner til de politiske udvalg, til borgmesteren, 

direktionen, koncernledelse og administration. Uddelegeringen fremgår af 

Kompetenceplanen, som byrådet senest har godkendt i april 2017.

Konkrete sager: Byrådet og de politiske udvalg kan altid tage en konkret sag op, selv 

om den er uddelegeret og normalt behandles på et lavere niveau. Det samme kan de 

enkelte byrådsmedlemmer efter reglerne i styrelsesloven om initiativret og standsningsret.

Sager kan sendes op: Den, som har kompetencen i en sag, kan beslutte, at en konkret 

sag skal behandles på et højere niveau, fx hvis sagen har vidtrækkende betydning for 

kommunen eller har særlig politisk interesse.

Sager kan sendes ned: Byrådet, de politiske udvalg, borgmesteren, direktion og 

koncernledelse kan delegere deres kompetencer videre nedad, bortset fra de sager, som 

efter lovgivningen skal behandles i fx byrådet eller Økonomi- og Erhvervsudvalget.

DIREKTION 
KONCERNLEDELSE
ADMINISTRATION

BORGMESTER POLITISKE UDVALG

BYRÅDET
UDDELEGERER ANSVAR



Hvad påvirker vores politiske ønsker?

ER DET  
LOVLIGT?

KAN DET 
FORSVARES?

BEHANDLER  
VI BORGERNE 

ENS?

HAR VI RÅD?
KAN DET 

TEKNISK LADE 
SIG GØRE?

KAN DET  
SKAFFE  

FLERTAL?

VISER VI 
HENSYN?

KAN DET 
GENNEMFØRES  

I PRAKSIS?

BYRÅDETS 
ØNSKER

Fakta
En lang række forhold påvirker byrådets politiske ønsker og kan afgøre,  

om et ønske kan gennemføres og blive til virkelighed.

• Økonomi: Har vi råd? Vil vi politisk prioritere det?

• Jura: Er det lovligt? Vi skal følge Folketingets og EU’s regler og love

• Teknik: Kan det rent teknisk lade sig gøre?

• Praksis: Kan det rent praktisk føres ud i livet? Kan det administreres fornuftigt?

• Præcedens: Behandler vi borgerne ens? Vil det, som det kan være fornuftigt 

at give én borger lov til, være ufornuftigt at give alle borgere lov til? Følger vi 

byrådets og udvalgenes tidligere beslutninger i tilsvarende sager eller beslutter 

vi en ny præcedens? Beslutter vi noget, som risikerer at blive underkendt,  

hvis der klages, på grund af tidligere afgørelser i Ankestyrelsen? 

• Borgerhøringer: Viser vi hensyn? Er det, der er til gavn for nogen, til ulempe 

for andre? Lytter vi til naboer, råd, foreninger og organisationer – og vejer 

argumenter for og imod?

• Etik og moral: Kan det forsvares? Bruger vi skatteborgernes penge fornuftigt  

og til gavn?

• Demokrati: Kan det samle flertal? Kan vi indgå en politisk aftale i enighed  

eller med et flertal?



Hvordan samarbejder byrådet?

ET GODT 
SAMARBEJDE

EN GOD
TONE

EN 
KONSTRUKTIV 

DEBAT

BYRÅDET

Fakta
Et velfungerende byråd er kendetegnet ved flere ting, blandt andet:

Et godt samarbejde: Silkeborg Byråd har de seneste mere end 10 år 

været kendetegnet ved et godt samarbejde, brede konstitueringer  

og brede budgetforlig. Langt de fleste beslutninger tages i enighed.

En god tone: Samarbejdet i og uden for byrådet har været præget af en 

god tone byrådsmedlemmerne imellem og mellem byrådsmedlemmer 

og administration. Det er nemmere at samarbejde og indgå politiske 

aftaler, når der generelt er en god tone.

En konstruktiv debat: En god tone forhindrer ikke en god og konstruktiv 

politisk debat, hvor der er plads til politiske uenigheder, og respekt for 

hinandens engagement og ret til at mene noget andet. En god tone 

og et godt samarbejde er ofte en forudsætning for, at et byråd kan 

forhandle sig frem til et flertal for de politiske ønsker.



Hvad er administrationens opgave? Kodeks for administrationen

Fakta
Ledere og medarbejdere i kommunen skal 

professionelt og loyalt rådgive og betjene 

byrådsmedlemmerne og udvalgene inden for 

lovgivningens rammer. Borgerne og politikerne 

skal have tillid til administrationen. Derfor er der 

udarbejdet et kodeks for god administration, som 

består af syv pligter, når ledere og medarbejdere i 

kommunen rådgiver og betjener byrådet*:

Lovlighed: Administrationen rådgiver og betjener, 

så byrådet og kommunen beslutter og handler i 

overensstemmelse med love og gældende ret.

Sandhed: Administrationen rådgiver og betjener, 

så byrådet og kommunen beslutter og handler 

på rigtige og fyldestgørende oplysninger. 

Administrationen må ikke videregive urigtige eller 

vildledende oplysninger.

Faglighed: Administrationen rådgiver og betjener, 

så byrådet og kommunen beslutter og handler på 

baggrund af anerkendte faglige standarder.

Partipolitisk neutralitet: Administrationen må ikke 

bidrage til partipolitisk virksomhed og skal være 

partipolitisk neutrale.

Ansvar og ledelse: Administrationen medvirker 

aktivt til at realisere byrådets ønsker og 

beslutninger. Alle ansatte skal aktivt medvirke til 

at føre de opgaver, strategier og mål ud i livet, 

som byrådet, borgmesteren og den administrative 

ledelse har fastlagt inden for lovgivningens 

rammer.

Udvikling og samarbejde: Medarbejdere og 

ledere bestræber sig hele tiden på at udvikle 

løsningen af opgaver og opnå de bedste 

resultater og forbedre kvalitet og effektivitet med 

åbenhed og lydhørhed overfor omverden og i 

samarbejde med andre.

Åbenhed om fejl: Kommunens ledelse skal sikre, at 

kommunen har en kultur, hvor fejl bliver håndteret 

hurtigst muligt, og hvor man lærer af fejl

*Kodeks for god administration er beskrevet i ”Syv centrale pligter for embedsmænd i 

centraladministrationen” fra Finansministeriet 2015, i Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem 

politikere og embedsmænd fra 2015, samt i ”Kodeks for forvaltningens rådgivning” fra KL 2016. 

Fakta
Administrationens opgave er at:

Føre de politiske beslutninger ud i livet: 
Direktion, koncernledelse og administration 

betjener byrådet og de politiske udvalg og 

sørger for at føre de politiske beslutninger 

ud i livet sammen med de opgaver, 

Folketinget gennem lovgivningen har 

pålagt kommunerne.

Sikre effektiv drift og udvikling: Direktionens 

og koncernledelsens opgave er at sikre 

en effektiv drift og en fortsat udvikling 

af kommunen i overensstemmelse med 

byrådets ønsker.

FAGLIGHED

UDVIKLING OG 
SAMARBEJDE

LOVLIGHED

SANDHED

ANSVAR OG 
LEDELSE

PARTIPOLITISK 
NEUTRALITET

ÅBENHED  
OM FEJL

Syv pligter for 
medarbejdere 

og ledere i 
administrationen
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Si lkeborg - v i  får det t i l  at ske.. .


