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Kommissorium for Byrådets opgaveudvalg;

Demokrati og Borgerinddragelse
Baggrund og formål.
Skanderborg Kommune er godt på vej mod 70.000 indbyggere, og
Skanderborg Byråd er optaget af, at det lokale demokrati udvikles
og styrkes.
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Demokrati er en vigtig forudsætning for, at alle kan og har lyst til at
indgå i de fællesskaber, som skal sikre udviklingen i Skanderborg
Kommune. Det ligger derfor Byrådet på sinde, at alle oplever og
mærker værdien af det lokale demokrati, og at alle kan og vil
deltage i de demokratiske processer.
Byrådet ønsker fortsat at udvikle demokratiet på baggrund af de
erfaringer, som er høstet i de senere år. Byrådsmedlemmerne er
valgt til at repræsentere borgerne i det samlede Byråd, men både
Byrådet og byrådsmedlemmerne arbejder også med at involvere sig
og understøtte processer og initiativer lokalt. Ønsket er, at vi i
Skanderborg Kommune søger løsningerne i fælleskab, hvor alle har
mulighed for at komme i dialog og være med til at påvirke den
beslutning, som Byrådet i sidste ende træffer.
Der er allerede mange inivitativer i gang. Når det handler om
udviklingen af kommunen, arbejder Byrådet f.eks. med øget
inddragelse gennem borgermøder og gennem dialogen med
Borgerrepræsentationen. Der arbejdes også i særlige opgaveudvalg,
hvor borgere, virksomheder og civilsamfund inviteres med som
deltagere i arbejdet med at tilrettelægge udviklingen på et konkret
område.
Byrådets vision handler om at se mennesket med ressourcer,
potentialer og parathed til at bidrage til fællesskabet. Alle ansatte
sætter deres faglighed i spil i samspil med den enkelte borger,
virksomhed, forening og fællesskab. Det afspejler sig i hele
organisationen Skanderborg Kommune, hvor mennesker møder
mennesker.
Byrådet ønsker at styrke arbejdet med demokrati,
borgerinddragelse og åbenhed og at gøre det let at komme i dialog
og samarbejde med kommunen.
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Opgaveudvalgets opgaver
Skanderborg Byråd har gennem flere år arbejdet med udvikling af den politiske arbejdsform.
Det er overvejende sket i relation til styrelsesvedtægten for Skanderborg Kommune, som
løbende er revideret i overensstemmelse med bestræbelserne på at styrke Byrådets
samarbejde med borgere og virksomheder og dermed samskabelsen, når det gælder
virkeliggørelsen af konkrete udviklingsmål.
Samtidig gælder det imidlertid, at Byrådets ”Politik for Borgerinddragelse” ikke er blevet
revideret siden dens vedtagelse i september 2007.
På den baggrund skal udvalget udarbejde forslag til Byrådet om en revision af den gældende
”Politik for Borgerinddragelse”, formulere forslag til nye initiativer / forandringer til
forbedring af demokrati og borgerinddragelse samt beskrive den standard, som herefter er
gældende for Byrådets arbejde.
Som grundlag for arbejdet skal udvalget indsamle og præsentere viden om de initiativer, som
Byrådet og andre allerede har taget for at sikre demokrati og borgerinddragelse.
Mere konkret er udvalgets opgave herefter,
1. at udarbejde forslag til Byrådet om en revision af den gældende ”Politik for
Borgerinddragelse”, så den rummer:
1.1. En opdateret vision for demokrati og borgerinddragelse
1.2. En opdateret strategi – anlagt i tre strategispor - for arbejdet med demokrati og
borgerinddragelse,
a) når Byrådet skal træffe konkrete beslutninger.
b) når Byrådet arbejder med virkeliggørelse af egne visioner, strategier og
forandringer
c) når Byrådet møder borgere, der søger et samarbejde med Byrådet om
egne projekter og initiativer.
Forslag til opdateret vision og strategi for demokrati og borgerinddragelse skal tage
højde for de erfaringer, som Byrådet har gjort gennem de senere år, og pege frem mod
en videre udvikling af samarbejdet mellem Byråd, borgere og virksomheder, når det
gælder virkeliggørelsen af Byrådets vision; ”Mennesker møder mennesker”.
2.

at formulere forslag til nye initiativer / prøvehandlinger til forbedring af demokrati og
borgerinddragelse.
Forslagene skal relateres til de tre strategispor. Forslagene skal bidrage til
o
o
o

at borgere og virksomheder oplever og mærker, at de lever i et lokalt demokrati,
hvor alle bliver hørt
at der etableres nye demokratiske tiltag, hvor politikerne møder borgere og
virksomheder på nye måder
at borgere og virksomheder føler ejerskab for vores
kommune og at flere deltager i demokratiet

Forslagene skal baseres på inspiration fra f.eks. andre
kommuner om aktuelle initiativer og erfaringer med initiativer
for at sikre lokalt demokrati og borgerinddragelse.
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3.

at udarbejde forslag til en samlet systematik / ordbog, som Byrådet kan lægge til grund
som en ny standard for demokrati og borgerinddragelse i Skanderborg Kommune.
Som grundlag for forslaget skal udvalget indsamle og præsentere viden om de
initiativer, som Byrådet og andre allerede har taget for at sikre demokrati og
borgerinddragelse.
Forslaget til standarden skal således – ud over forslag til nye initiativer og
prøvehandlinger - favne Byrådets nuværende arbejde med f.eks. opgaveudvalg,
spørgetid ved byrådsmøderne, ”gode borgermøder”, samarbejde med
Borgerrepræsentationen, borgerforslag, udvikling af dialogen i relation til planlægning
mv.
Forslaget skal endvidere baseres på et analysearbejde – eksempelvis analyse af
tidsforbruget og økonomiske omkostninger i forbindelse med nye arbejdsformer i
Byrådet og prisen på de enkelte elementer i standarden.

Opgaveudvalgets sammensætning
Opgaveudvalget nedsættes af Byrådet under Økonomiudvalget. Etablering af udvalget sker i
henhold til §17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse samt i henhold til den gældende
styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune.
Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:


5 medlemmer fra Byrådet



10 borgere / virksomhedsrepræsentanter, der udpeges af Byrådet på grundlag af en
forudgående offentlig annoncering efter deltagere i udvalgsarbejdet.
Byrådet vil ved udvælgelsen af medlemmer blandt ansøgerne lægge vægt på at
sammensætte et udvalg, der er bredt dækkende i forhold til følgende kriterier og
kvalifikationer:
o
o
o
o
o
o

Viden om og/eller visioner for lokaldemokratiet i Skanderborg Kommune
Erfaring fra arbejde i Ungdomsrådet eller i elevrådsarbejde i folkeskolen eller
på ungdomsuddannelse
Erfaring fra arbejdet i Borgerrepræsentationen i Skanderborg Kommune
(bestyrelser, råd og nævn)
Erfaring fra medlemskab af tidligere opgaveudvalg
Erfaring med at starte og drive initiativer, der involverer andre borgere eller
virksomheder
Erfaring med at starte og drive tiltag, der indbefatter samarbejde med
Skanderborg Kommune.

Byrådet vil ved udpegningen af medlemmer endvidere søge at sikre et bredt
sammensat udvalg. Her vil elementer som alder, køn, etnisk baggrund, geografi,
boligform, indkomstforhold og funktionsevne blive tillagt vægt.
Byrådet udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget
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Opgaveudvalgets arbejdsform
Udvalgets arbejde indledes med en åben konference, der afholdes i august-september 2019.
Konferencen tilrettelægges med sigte på at alle borgere og virksomheder kan være med til at
sikre, at udvalget begynder sit arbejde med afsæt i et kendskab til alle de gode idéer
vedrørende demokrati og borgerinddragelse, som findes i Skanderborg Kommune.
Herudover tilrettelægger udvalget selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven,
Styrelsesvedtægten for Skanderborg Kommune samt Byrådets beslutninger.
På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.
Opgaveudvalget skal sikre en bred involvering af Byrådet i udvalgets arbejde. Udvalget skal
endvidere tage stilling til, hvordan det i det løbende arbejde vil involvere borgere,
virksomhedsrepræsentanter, medlemmer af Borgerrepræsentationen, videnspersoner m.v.,
der ikke er medlemmer af udvalget.
I den forbindelse kan udvalget undervejs arbejde i to ”spor”:



et spor, hvor arbejdet tilrettelægges som et almindeligt udvalgsarbejde
et spor, hvor nye former for demokratiske processer og borgerinvolvering prøves af.

Tidsplan
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 3. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2020.
Økonomi
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.
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