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/  NOTAT 

Bilag 1 

Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg vedr. borgerinddragelse i 

Vesthimmerlands Kommune  

Til: Byrådet 

CC:  

Fra: Jens Bach Storgaard 

  
 

Baggrund 

Byrådet besluttede på møde den 25. januar 2018, at der skulle udarbejdes et forslag til procesforløb for 

yderligere borgerinddragelse i Vesthimmerlands Kommune. Formålet er i første omgang at få kortlagt, 

hvordan Vesthimmerlands Kommune i dag inddrager borgerne. Dette med henblik på at arbejde med 

udvikling af Byrådets borgerinddragelse. I den forbindelse har Byrådet mulighed for at nedsætte et § 17 stk. 

4-udvalg jf. styrelsesloven. Udvalget kan fungere som forberedende eller rådgivende funktion for Byrådet, og 

Byrådet bestemmer selv udvalgets sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed. 

 

Administrationen har på den baggrund udarbejdet dette forslag til kommissorium for udvalgets arbejde. 

 

Formål og opgave 

Formålet med udvalget er dels at kortlægge, hvordan Vesthimmerlands Kommune i dag inddrager borgere, 

og dels at komme med anbefalinger til, hvordan borgere i endnu højere grad inddrages. Udvalget skal være 

medvirkende til, at byrådsmedlemmerne får endnu bedre mulighed for at være i dialog med borgerne om 

mulige løsninger på de udfordringer, som Vesthimmerlands Kommune står over for. 

 

Udvalget skal 

 kortlægge, hvordan Vesthimmerlands Kommune i dag inddrager borgere i beslutningsprocesser og i 

udviklingen af konkrete løsninger 

 komme med forslag til, hvordan borgere i endnu højere grad kan inddrages i beslutningsprocesser 

og i udviklingen af konkrete løsninger  

 bidrage til at sikre en åben dialog mellem politikere og borgere, hvor relevante synspunkter bringes 

på bordet 

 inddrage relevant viden og være i dialog med parter, der kan inspirere udvalgets arbejde. 

 

Udvalgets opgave er at undersøge og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Byrådet i 

Vesthimmerlands Kommune i endnu højere grad kan inddrage borgerne i en dialog om politik og strategi. 

 

Udvalget er rådgivende og har ingen beslutningskompetence. 

 

Udvalgets anbefalinger afleveres i et notat til Byrådet. 

 

Arbejdsform og proces 

Udvalget mødes som udgangspunkt 4 gange og afleverer sine anbefalinger i september 2018. 

 

Udvalgets arbejde inddeles i 3 faser: 

Dato: 19. februar 2018 

Sagsnr.: 
820-2018-1157 
Dokumentnr.: 
820-2018-35144 
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Udvalget kan vælge at nedsætte arbejdsgrupper, som har til opgave at undersøge og gå i dybden med 

konkrete, udvalgte emner. I arbejdsgrupperne kan der inddrages relevante interessenter. Derudover kan 

udvalget iværksætte vidensindsamling i form af spørgeskemaundersøgelser, interview eller lignende. 

 

 

Sammensætning 

Byrådet udpeger 7 byrådsmedlemmer til udvalget svarende til det antal, der er i økonomiudvalg og stående 

udvalg. Medlemmerne vælges i Byrådet ved forholdstalsvalg jf. styrelsesloven § 24, stk. 3. De gældende 

anmeldte valggrupper anvendes til fordelingen af pladser, hvilket betyder, at valggruppe 1 udpeger 5 

medlemmer og valggruppe 2 udpeger 2 medlemmer. 

 

Formanden for udvalget udpeges af Byrådet. 

 

Udvalget kan desuden udpege gæster og inddrage relevante ressourcepersoner efter behov. 

 

Direktionen udpeger en repræsentant for administrationen, der deltager i udvalgsmøderne. 

 

Udvalgets sekretariatsfunktion varetages af Byrådssekretariatet. 

 

Økonomi 

For alle politisk udpegede medlemmer af udvalget ydes diæter efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler 

jf. vederlagsbekendtgørelsen. 

 

Endvidere har udvalgsmedlemmerne jf. styrelsesloven § 16, stk. 10 og § 16a, stk. 6 krav på at modtage 

følgende godtgørelser ved deltagelse i udvalgets arbejde: 

 

 Befordringsgodtgørelse og fraværsgodtgørelse 

 Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap 

 Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende 

 Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning 

Analyse 

•Udvalget undersøger 
hvilke erfaringer, der 
allerede er med 
borgerinddragelse. 

 

•Her inddrages udvalgets 
egne erfaringer, erfaringer 
fra administrationen og 
andre kommuner. 

Idéudvikling 

•Her igangsættes en 
idéudviklingsfase, hvor 
udvalget drøfter input og 
inspiration. 

Afrapportering 

•Udvalgets arbejde 
afsluttes med en 
afrapportering til 
byrådsmødet den 20. 
september 2018. 
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Ønsker udvalget at hente inspiration på studietur eller afholde arrangementer, skal der desuden afsættes 

midler hertil. 

 

Tidsplan 

Udvalget fungerer midlertidigt og arbejder efter nedenstående tidsplan indtil efteråret 2018. 

 

Tidsplan for udvalgets arbejde i 2018: 

22. marts Byrådet beslutter at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg og kommissorium for udvalgets arbejde 

12. april  1. møde i udvalget 

24. maj   2. møde i udvalget 

14. Juni  3. møde i udvalget 

16. August 4. møde i udvalget 

20. September Afrapportering til Byrådet 
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