
   Missioner visioner værdier for Kjellerup lokalråd 
Et godt nærdemokrati giver de bedste beslutninger 

 
Silkeborg Kommune har en ambition om at have Danmarks bedste nærdemokrati, fordi et 
godt nærdemokrati er midlet til de bedste beslutninger. De gode beslutninger bliver skabt, når 
der er et naturligt tæt og godt samarbejde mellem lokalrådene, administrationen og 
politikerne. 
Kjellerup lokalråd er sammen med de øvrige 27 lokalråd i Silkeborg kommune med til at sikre et godt 
samarbejde mellem de folkevalgte politikere - administratoren på rådhuset og borgene i hele kommunen. 
 
Mission for Kjellerup lokalråd. 
Vores primære opgave som lokalråd er at sikre dialogen og at nærdemokratiet fungerer i virkeligheden. 
Vi er en upolitisk organisation, der er borgerens talerør til kommunen og omvendt. 
Vi deltager ikke i partipolitiske debatter. Vi kan godt være indbyder til en politisk debat om aktuelle emner. 
Vi kommer med konkrete oplæg og hørringsvar til kommunen om ønsker og forbedringer. 
Vi følger nøje op på, om kommuneplanen følges. 
Vi gør Kjellerup synlig i Silkeborg kommune. 
 
 
Vision 
Vi vil medvirke til, at Kjellerup er et, attraktivt sted at bo og arbejde. 
Vi vil sikre en fortsat udvikling af byen 
Dette gøres ved, at vi arbejder på at der hele tide er nye og attraktive byggegrunde og boliger  der kan 
tiltrække borgere i alle aldre. Hele byen skal kunne følge med.  
Det gælder gode skoler og daginstitutioner så forældre kan få passet deres børn.  
Der skal også være plads til børn og unge. Der skal være tilbud så alle har noget at gå til. Det være sig sport 
– og andre aktiviteter hvor de unge kan føle sig trygge at opholde sig. 
 
Værdier.  
Lokalrådets medlemmer lytter sig frem til hvad der sker i rådets dækningsområder. 
VI skal nå ud til så mange borge som muligt. 
Vi arbejder aktivt med kommuneplanen, der som udgangspunkt er vores arbejdsredskab.  
 
Facebook er en god måde at komme i kontakt med byens borgere. Her kan vi afprøve nogle holdninger fra 
borgene til aktuelle emner af. Det er her vores primære kommunikation til borgerne vil foregå. 
Her offentliggøres: 

 Politiske beslutninger for lokalområdet. 
 Breve med relevans for lokalområdet. 
 Link til referater for lokalrådsmøder. 
 Meddelelser om generalforsamlinger.  
 Meddelelser om borgermøder. 
 Relevant information fra kommunen, så alle har mulighed for at komme med kommentar til de 

enkelte sager.  
 Vi skal altid sikre at tydelig fremgår af opslaget om hvem det er der er den egentlig forfatter af 

opslaget. 
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 Spørgsmål og kommentar besvares hvis det giver mening hurtigst muligt. 
 Opslag deles med Facebookgruppen 8620 Kjellerup 
 
Vi er opmærksom på. at ikke alle borgere bruger de sociale midier 
Vi skal også være synlige på den fysiske måde så alle kan se os og komme i kontakt med os. Vi kan i det 
omfang det er muligt være synlige når der engagementer i byen. 
Vi samarbejder med øvrige foreninger i byen. Idrætsforeninger – handelsstandsforeningen - skole og 
kulturformidlere. 
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