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Politik
Silkeborg Kommune vil have Danmarks bedste nærdemokrati
Et tæt samspil mellem borgere, politikere og administration giver det bedste 
 grundlag for at træffe de kommunale beslutninger. 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 generel betydning for lokalområdet. 

           

Lokalråd
Borgerne i de enkelte lokalområder vælger et lokalråd, der tager sig af områdets 
generelle interesser og har dialogen med kommunen om sager af generel lokal 
betydning. Herudover kan alle borgere, foreninger m.v. til enhver tid henvende sig  
til kommunen. Lokalrådene dækker et geografisk område, typisk et skoledistrikt.

Nærdemokratiudvalg
Byrådet i Silkeborg Kommune har nedsat et Nærdemokratiudvalg under Økonomi-
udvalget. 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 lokal-
rådene 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 
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 administra-
tionen fremmer samarbejdet. 

Saglighed 
Engagement, holdninger og viden udfoldes bedst gennem et åbent, 
 sagligt og konstruk-tivt 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. 

       Lokalråd                 Nærdemokratiudvalg

    

Administration 

NærDEmoKrAti

u Tidlig inddragelse 
Alle tager ansvar for tidlig og bred 
inddragelse.  
Løbende kontakt befordrer engagement 
og effektivitet. 

u Forventningsafstemning 
Borgere, politikere og administration er 
bevidste om hinandens roller  
og virkeligheder, og alle respekterer 
spillereglerne for samarbejdet. 

u Dialog 
Samarbejde er præget af respektfuld 
dialog, hvor alle lytter for at finde frem 
til de bedste løsninger. Personlige 
relationer fremmer frugtbar dialog. 

u Koordinering 
Intern koordinering i lokalsamfundet, 
blandt politikere og i administrationen 
fremmer samarbejdet. 

u Saglighed 
Engagement, holdninger og viden 
udfoldes bedst gennem et åbent,  sagligt 
og konstruk-tivt samarbejde. 

u Kommunikation i øjenhøjde 
God kommunikation er tydelig og har 
øje for modtagerens virkelighed. 

u Synlighed 
Lokalråd, bruger- og interesse-
organisationer og Silkeborg Kommune 
er aktive og synlige spillere i udvikling 
af lokalsamfundene. 
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Strategi
Lokalrådene
•	 Afgrænsning: Lokalrådet dækker et geografisk område, der som udgangspunkt 

følger skoledistriktsgrænserne. Det kan dog være hensigtsmæssigt at følge et 
lokalområdes naturlige afgrænsning, fx en bydel eller et sogn. Et område kan 
kun være dækket af ét lokalråd. 
Se kort med oversigt over lokalrådene

•	 medlemmer: Borgerne i lokalområdet vælger medlemmer, så lokalrådet så vidt 
muligt er repræsentativt for hele lokalområdet

•	 Valg: Borgerne vælger de enkelte medlemmer ved direkte eller indirekte valg. 
Ved direkte valg vælges enkeltpersoner, og det anbefales, at personerne vælges 
på offentligt annoncerede borgermøder i lokalområdet eller i forbindelse med 
Byrådsvalget.  
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

•	 talerør: Lokalrådene varetager områdets generelle interesser og har dialog 
med Silkeborg Kommune. Lokalrådene er områdets talerør og forventes derved 
også at give informationer fra fx Silkeborg Kommune videre til borgerne i 
lokalområdet. Det kan ske via borgermøder, informationstavler, digitale medier 
eller lignende. Ud over lokalrådene kan alle borgere, foreninger m.v. varetage et 
områdes interesser

•	 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

http://webkort.silkeborg.dk/cbkort?&profile=borger&selectorgroups=themecontainer%20baggrundskort_borger%20admomr&mapext=505463.2%206204834.8%20561936.8%206246665.2&layers=theme-FOT_ALLE%20theme-fkg_lokalraadsomr&mapheight=822&mapwidth=1108&profile=borger
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Nærdemokratiudvalget
•	 Nærdemokratiudvalget: Udvalget er nedsat af byrådet, - som et § 17, stk. 4 udvalg 

under  Økonomiudvalget, - og det består af 10 medlemmer, som er udpeget på 
følgende måde:

•	 5 medlemmer udpeget af og blandt byrådets medlemmer

•	 3 medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra lokalrådene 

•	 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

•	 sikre, at nærdemokrati er en naturlig og integreret del af det 
politiske og  administrative arbejde i Silkeborg Kommune

•	 virke som bindeled mellem de politiske udvalg om 
nærdemokratiske emner

•	 medvirke til at skabe strukturer for dialogen mellem lokalråd og 
Silkeborg Kommune

•	 understøtte lokalrådenes og de interesse- og brugerdemokratiske 
organers  arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder

•	 koordinere, udvikle og evaluere konkrete nærdemokratiske 
aktiviteter

•	 udvikle en handleplan for nærdemokratiet, der fungerer som 
overordnet strategi for området

•	 godkende lokalråd

•	 bevilge tilskud til godkendte lokalråd 

•	 møder: Udvalget holder møde ca. en gang hver måned – dog ikke i juli. Møderne 
er ikke offentlige og 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

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Politiske-udvalg/Naerdemokratiudvalg
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Politiske-udvalg/Moedeplan
http://www.dagsordener.silkeborgkommune.dk/
http://www.dagsordener.silkeborgkommune.dk/dagsordener+og+beslutninger+2013/n�rdemokratiudvalget
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Administrationen 
•	 Nærdemokratikoordinator: Koordinatorens opgaver er

•	 at 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

•	 at betjene Nærdemokratiudvalget, dvs. 

•	 forberede sager til udvalgets møder

•	 yde konsulentbistand til arbejdsgrupper 

•	 planlægge konferencer

•	 vedligeholde hjemmesiden

•	 udarbejde nyhedsbreve 

•	 Kontakt til Nærdemokratikoordinator: Koordinatoren kontaktes, når 

•	 lokalrådene har brug for rådgivning omkring deres arbejde

•	 lokalrådene har brug for at få formidlet en henvendelse videre til 
rette afdeling/-er. 

•	 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 

•	 opnå kendskab til Teknik- og Miljøafdelingens aktiviteter i 
lokalområdet

•	 bidrage til kommune- og lokalplanlægning, befolkningsprognoser 
og lignende

•	 blive orienteret om kommunale budgetbeslutninger, 
anlægsarbejder, byggemodninger, større naturplejeprojekter, 
sektorplanlægningen og lignende i lokalområdet

•	 bidrage til at sikre sammenhæng i den kommunale indsats i 
lokalområdet

•	 sikre løbende dialog med lokalrådene

•	 deltage i et årligt lokalrådsmøde eller borgermøde efter 
lokalrådenes ønsker

•	 Kontakt til byansvarlig: En byansvarlig kontaktes, når 

•	 lokalrådene har brug for viden om kommunale aktiviteter, jfr. 
ovenfor, i lokalområdet

•	 lokalrådene har informationer eller beslutninger, som kan være til 
gavn for den byansvarlige

•	 lokalrådene ønsker, at den byansvarlige deltager i lokalrådsmøder 
eller borgermøder
Se kontaktoplysninger på de byansvarlige

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Byansvarlige
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Samarbejde og dialog – på lokalrådenes initiativ
•	 Løbende henvendelser: Lokalrådene kan - som alle andre - på ethvert tidspunkt 

henvende sig til kommunen om forhold af lokal betydning

•	 Henvendelser om ønsker eller problemer, der er klart afgrænsede 
i forhold til en afdeling/et politisk udvalg, bliver behandlet og 
besvaret af den relevante afdeling. Formanden for det pågældende 
udvalg bliver orienteret om alle henvendelser, der ikke umiddel-
bart kan tilgodeses af administrationen. Formanden tager stilling 
til evt. politisk behandling

•	 Henvendelser om ønsker eller problemer, der i administrationen 
berører flere sektorer, bliver behandlet helhedsorienteret ved 
en koordineret indsats i sagsbehandlingen. Formændene for 
de pågældende udvalg bliver 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 ud-
viklingsstrategi, 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 lokal-
rådene 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. Fx vil 

•	 aktuelle ønsker blive behandlet som ”almindelige” henvendelser 
fra lokalrådene, jfr. ovenfor

•	 langsigtede ønsker, som er omfattet at kommunens langsigtede 
sektorplaner, blive behandlet i forbindelse med førstkommende 
revision af pågældende plan, fx trafikplan
Se mere om Lokale udviklingsstrategier

•	 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 fx ske ved at tilføje den byans-
varlige på de e-maillister, der bruges, når lokalrådene sender nyhedsbreve og 
mødereferater ud
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Samarbejde og dialog – på politisk og administrativt initiativ 
•	 Nærdemokratikonference: Nærdemokratiudvalget holder en gang om året 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 fx en ny plan, som Silkeborg 
Kommune tænker på at vedtage, og som vedrører flere lokalområder

•	 ”Dialog uden filter”: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget giver mulighed for borger-
dialog 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 sin egen side på Silkeborg Kommunes 
hjemmeside. Siden hedder ”Lokalråd og Nærdemokrati”, og Nærdemokratiudval-
get informerer om, hvad der sker på nærdemokratiområdet. 
Se hjemmesiden

•	 information om Nærdemokratiudvalgets beslutninger: Nærdemokratikoordina-
toren sender link til Nærdemokratiudvalgets beslutninger til lokalrådene, så de 
bliver orienteret om udvalgets beslutninger

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

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

Godkendt af byrådet 26. august 2013.

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Politiske-udvalg/Traeffetider-for-udvalgsformaend
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve
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Lokale udviklingsstrategier
Hvad er en lokal udviklingsstrategi
Et lokalråd kan udarbejde en lokal udviklingsstrategi, som er en fælles plan for et 
lokalområdes udviklingsønsker, drømme og idéer for, hvordan lokalområdet skal 
udvikle sig i de kommende år. 

Udviklingsstrategien kan bruges til at skabe en fælles forståelse af, hvilke muligheder 
og udfordringer der er for lokalområdets udvikling – og hvilke initiativer der er 
nødvendige for at sikre en fortsat positiv udvikling. 

Målgruppen er de af områdets borgere, som ønsker at være med til at udvikle – ikke 
kun deres lokale område – men også hele Silkeborg Kommune ved at være en aktiv 
medspiller i udviklingen. Det er almindelige borgere, borgere som er medlemmer af 
diverse lokale foreninger, fx borgerforeninger, lokalråd, idrætsforeninger, kulturelle 
foreninger, erhvervsrettede foreninger, forsamlingshuse og institutioner.

De borgere, som er med til at lave udviklingsstrategien, får en masse ny viden om 
byen/egnen – og lærer måske også sine naboer og andre aktive beboere i området 
bedre at kende. 

Hvad indeholder en lokal udviklingsstrategi
En lokal udviklingsstrategi indeholder et lokalområdes ønsker, drømme og idéer til 
udviklingen for området. Ønskerne m.v. kan være aktuelle og langsigtede. 

Udviklingsstrategien kan indeholde en forventningsafstemning og en koordinering 
mellem lokale ønsker og den kommunale planlægning, herunder kommuneplanen 
og den kommunale udviklingsstrategi og budgetlægning. 

Punkterne i en lokal udviklingsstrategi kan være:

•	 Præsentation af området, byerne, forretninger, foreningslivet m.v.

•	 Den historiske udvikling i byggeri og ”liggetider” for ejendomme til salg samt 
udvikling i salgspriser i området

•	 Den historiske udvikling i befolkningstal og –prognoser. Oplysningerne kan fås 
ved henvendelse til Silkeborg Kommune

•	 Ønsker, drømme og idéer for området

•	 Konkretisering af nogle af ønskerne, drømmene, idéerne og evt. hvilken rolle 
lokalområdet skal satse på 
Konkretiseringen kan fx ske ud fra følgende skabelon: Baggrund, Formål,  
Beskrivelse, Målgruppe og Ansvarlig aktør, således at planen også har en 
handlingsdimension

•	 En prioritering af ønskerne, drømmene og idéerne

Hvordan behandles en lokal udviklingsstrategi
Da en lokal udviklingsstrategi er et lokalområdes egen plan, skal den ikke godkendes 
af Silkeborg Kommune. Men det er betydningsfuldt for samarbejdet mellem 
lokalrådene og Silkeborg Kommune, at kommunens politikere og administration har 
kendskab til de lokale udviklingsstrategier.  

I god tid inden kommuneplanrevisionen sender lokalrådene den endelige 
lokale udviklingsstrategi digitalt til byrådsmedlemmerne, den byansvarlige og 
nærdemokratikoordinatoren til orientering. Nærdemokratikoordinatoren sikrer, at 
udviklingsstrategien videresendes til relevante afdelinger til orientering. 

Bilag
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Hvordan behandles indholdet i en lokal udviklingsstrategi
Når Silkeborg Kommunes nærdemokratikoordinator har modtaget en lokal ud-
viklingsstrategi får lokalrådet tilbudt en dialog om, hvordan den videre procedure 
kan være for de enkelte kommunalt rettede ønsker i planen. Det er lokalrådene, som 
i givet fald beder om dialogen og tager initiativ til et møde. Nærdemokratikoordina-
toren sætter det kommunale hold til mødet, alt efter udviklingsstrategiens særlige 
indhold.

Lokalrådene kan også vælge at fremsende ønskerne i udviklingsstrategien direkte til 
rele-vante kommunale afdelinger uden en forudgående dialog. Ligesom lokalrådene 
altid kan henvende sig direkte i den del af den kommunale administration, hvor et 
spørgsmål er naturligt hjemmehørende.

•	 Konkrete aktuelle ønsker i udviklingsstrategien vil blive behandlet således:

•	 Henvendelser om ønsker eller problemer, der er klart afgrænsede 
i forhold til en afdeling/politisk udvalg, vil blive behandlet og 
besvaret af den pågældende afdeling. 
Formanden for det pågældende udvalg vil blive orienteret om 
alle henvendelser, der ikke umiddelbart kan tilgodeses af admin-
istrationen. Formanden vil tage stilling til evt. behov for politisk 
behandling

•	 Henvendelser om ønsker eller problemer, der i administrationen 
berører flere sektorer, vil blive behandlet helhedsorienteret 
ved en koordineret intern indsats i sagsbehandlingen. 
Den sagsbehandler, som modtager en henvendelse om et 
tværsektorielt spørgsmål, tager straks kontakt til den byansvarlige 
og/eller nærdemokratikoordinatoren. Sammen sikrer disse, at 
spørgs-målet undergår den helhedsorienterede behandling, der 
er hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde. Formændene for 
de pågældende udvalg bliver orien-teret om alle henvendelser, 
der ikke umiddelbart kan tilgodeses af administrationen. 
Formændene vil tage stilling til evt. politisk behandling.

•	 Langsigtede ønsker i udviklingsstrategien bliver behandlet således:

•	 Henvendelser, som er omfattet at kommunens langsigtede 
fysiske planer og sektorplaner, behandles i forbindelse med 
førstkommende revision af pågældende plan, fx trafikplan.

Den byansvarlige og nærdemokratikoordinatoren sikrer i øvrigt, at de lokale 
udviklingsstrategier indgår som baggrundsmateriale i den kommunale planlægning.

Nuværende lokale udviklingsstrategier
Der er en række lokalområder, som allerede har en lokal udviklingsstrategi, og nogle 
områder er p.t. i gang med at få udviklet en lokal udviklingsstrategi. Lokalråd med en 
allerede eksisterende lokal udviklingsstrategi er velkomne til at kontakte Silkeborg 
Kommune for at indgå i en dialog om, hvordan den videre procedure kan være for de 
enkelte ønsker i planen.

revidering af lokale udviklingsstrategier
Når lokalområderne har revideret deres lokale udviklingsstrategi er de igen velkomne 
til at kontakte Silkeborg Kommune med henblik på dialog om, hvordan den videre 
procedure kan være for evt. nye ønsker i planen. 
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Eksempel på Vedtægter for xxx Lokalråd

§ 1 Lokalrådets navn er xxx Lokalråd, der dækker skoledistriktet for xx skole.

§ 2  Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled 
imellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere, at skabe 
det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. 
Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i 
området. Lokalrådet kan ligeledes tage sager op på eget initiativ.

§3   – eksempel på formulering hvis medlemmer vælges ved direkte valg 
Lokalrådet består af x medlemmer, valgt for x år ad gangen. Hvis der ønskes 
en 4-årig valgperiode, kan valget ske samtidigt med valg til Byrådet. Alle, der 
har stemmeret ved kommunevalget og har bopæl i området på valgdagen, 
er valgbare. Dog er medlemmer af og/eller kandidater til Folketinget, 
Regionsrådet og Byrådet ikke valgbare. 
Navne på kandidater afleveres til lokalrådet senest 30 dage før valgdatoen. 
Herefter offentliggøres kandidatnavnene 14 dage før valget. 
I tilfælde af, at der er færre end x kandidater, foregår valget på et offentligt 
annonceret borgermøde. 
Valget afvikles af det siddende lokalråd.

§3   – eksempel på formulering hvis der udover medlemmer valgt ved direkte 
valg også ønskes medlemmer valgt ved indirekte valg (faste pladser tildelt 
foreninger el.lign) 
Lokalrådet består af x medlemmer, valgt for x år ad gangen. Hvis der ønskes 
en 4-årig valgperiode, kan valget ske samtidigt med valg til Byrådet. Alle, der 
har stemmeret ved kommunalvalget og har bopæl i området på valgdagen, 
er valgbare. Dog er medlemmer af og/eller kandidater til Folketinget, 
Regionsrådet og Byrådet ikke valgbare. I lokalrådet er der repræsentation fra 
følgende foreninger eller grupper, såfremt de ønsker det: erhvervslivet/almene 
boligorganisationer/frivillige foreninger/interesseorganisationer. 
Det forudsættes at ovenstående foreninger har mindst 25 medlemmer og at 
repræsentanterne er bosiddende eller har arbejde i xx. 
Navne på kandidater afleveres til lokalrådet senest 30 dage før valgdatoen. 
Herefter offentliggøres kandidatnavnene 14 dage før valget. 
I tilfælde af, at der er færre end x kandidater, foregår valget på et offentligt 
annonceret borgermøde. 
Valget afvikles af det siddende lokalråd.

§ 4  Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde. Ved valget skal der afgives 1 
stemme på en kandidat. De x kandidater, der opnår højeste stemmetal, er valgt 
som lokalrådsmedlemmer. De næstfølgende står til rådighed som suppleanter i 
den rækkefølge, som deres stemmetal berettiget til. Ved stemmelighed trækkes 
der lod om placering. 
Alle, der er fyldt 16 år og har bopæl i området på valgdagen, har stemmeret.

§ 5  Hvis et lokalrådsmedlem flytter fra området, udtræder vedkommende 
automatisk af lokalrådet. Et medlem kan endvidere anmode om at udtræde. 
Anmodningen skal godkendes på et ordinært lokalrådsmøde. I begge tilfælde 
træder en suppleant til. Hvis der ikke er suppleanter, kan lokalrådet suppleres 
på et offentligt annonceret borgermøde.

BILAG
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§ 6  Lokalrådets funktionsperiode begynder 1. januar og regnskabsåret følger 
kalenderåret. 
Lokalrådets regnskab gennemgås af revisoren, og det godkendte regnskab 
indsendes til Silkeborg Kommune inden den 1. april som dokumentation for 
foregående års tilskud. 

§ 7  Lokalrådet skal umiddelbart efter valget konstituere sig med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen kan gentages. 
Lokalrådet fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 8  Lokalrådet tegnes af 2 medlemmer af lokalerådet i forening, hvoraf 1 medlem 
skal være formanden, eller af det samlede lokalråd.

§ 9 For lokalrådets forpligtelser hæfter alene lokalrådet med sin formue.

§ 10 Lokalrådet kan nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov.

§ 11   Lokalrådet kan afholde borgermøder efter behov. Lokalrådet indkalder dog 
mindst én gang årligt inden den 1. marts, med 14 dages varsel, til et offentligt 
borgermøde omkring regnskab, valg m.v., jf. dagsordenspunkterne nedenfor.  
Borgermødet kan udsættes under særlige omstændigheder, men skal afholdes 
senest den 1. juni.

  Til borgermødet omkring regnskab, valg m.v. udpeger lokalrådet en 
dirigent. Mødet har følgende faste dagsordenpunkter:

1. Valg af dirigent
2. Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag behandles 
5. Suppleringsvalg til lokalrådet
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
7. Evt.

§ 12   Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde, hvor 
dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 
14 dages varsel, og dersom to tredjedele af de fremmødte stemmer for 
ændringsforslaget. Ændringer i vedtægten skal godkendes af Silkeborg 
Kommune, såfremt lokalrådet modtager tilskud fra Silkeborg Kommune.

§ 13   En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på to på hinanden 
følgende borgermøder, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig 
indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de 
fremmødte stemmer for. Ved en eventuel opløsning af lokalrådet tilfalder en 
eventuel kassebeholdning almennyttige formål i lokalområdet, efter  
beslutning på borgermødet.

Vedtaget på lokalrådsmøde/borgermøde den xxx.
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