Vedtægter for råd på lokalcentre i Aarhus Kommune
§ 1. Formål
Stk. 1
Rådet på lokalcentret skal medvirke til:
•

At implementere Medborgerskabspolitikken sammen med borgerne i lokalområdet.

•

At gøre lokalcenteret til et sted for alle, et sted for sociale fællesskaber,
generationsbrobygning og aktivt medborgerskab.

•

At udvikle lokalcentret i et samarbejde med Sundhed og Omsorg, frivillige, foreninger,
organisationer og andre relevante aktører i lokalområdet.

§ 2. Etablering af råd
Stk. 1.
Der er et råd ved hvert lokalcenter.
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Stk. 2
På hvert lokalcenter afholdes der et årsmøde, som er åbent for alle. Det er forventningen, at
foreninger og faste brugere af lokalcentret er repræsenteret på årsmødet. På årsmødet udpeges eller
vælges et råd blandt de borgere, foreninger og aktivitetsgrupper som bruger eller gerne vil bruge
lokalcentret.
Stk. 3
Rådet planlægger kommende årsmøde i samarbejde med relevante medarbejdere. Årsmødet kan
indeholde drøftelser af følgende:
• Ønskede aktiviteter på lokalcentret det kommende år og brug af rådets midler
• Samarbejde mellem rådet, borger- aktivitetsgrupper på lokalcentret samt direktion og
medarbejdere.
• Evaluering/orientering om arbejdet siden sidste årsmøde.

§ 3. Rådets sammensætning
Stk. 1
Rådet på lokalcentret kan bestå af alle, som har lyst til at deltage.
Stk. 2
Rådet skal som minimum bestå af 3 medlemmer herunder en formand, en næstformand og en
kasserer, som udgør rådets daglige ledelse. Formanden, næstformanden og kassereren er sammen
tegningsberettiget på rådets vegne.
Stk. 3
Rådet kan sammentænkes med rådet på plejehjemmet, hvor det er ønskværdigt og meningsfyldt
f.eks. der hvor lokalcenter og plejehjem ligger i umiddelbar nærhed af hinanden.

§ 4. Samarbejde
Stk. 1
Repræsentant fra områdeledelsen f.eks. direktion eller forstander samt øvrige relevante
medarbejdere som f.eks. frivilligkonsulent deltager i årsmøder.

Stk. 2
Det skal fremgå af forretningsordenen, hvordan samarbejdet mellem rådet, direktionen,
frivilligkonsulent og andre relevante medarbejdere, skal foregå i det daglige.

Side 2 af 4

Stk. 3
Rådet skal invitere til og i videst muligt omgang samarbejde med relevante aktører omkring
lokalcenteret, det kan for eksempel være foreninger, lokale erhvervsdrivende, klubber med mange
flere.
Stk. 4
Rådet på lokalcenteret samarbejder i det omfang, det er muligt og giver mening med de råd, der er
oprettet ved plejehjem, beskyttede boliger og ældreboliger i lokalområdet.
Stk. 5
Rådet på lokalcentret kan ikke forpligte kommunen i forhold til rådets handlinger.

§ 5. Opgaver
Stk. 1
Rådets opgave er i et samarbejde med direktionen og de forskellige borgere, aktivitetsgrupper og
andre relevante aktører, der benytter lokalcentret, at udvikle lokalcentret som et sted for
fællesskaber og aktivt medborgerskab.
Stk. 2
Rådet understøtter og tager initiativ til aktiviteter og arrangementer på lokalcenteret i
overensstemmelse med borgernes ønsker og behov.

§ 6. Arbejdsform
Stk. 1
Rådet fastsætter i samarbejde med direktionen sin forretningsorden. I denne anføres deltagelse på
årsmødet, mødehyppighed, regler, dagsorden, mødeindkaldelse, referatudsendelse, om rådet er
selvsupplerende m.v. Forretningsordenen revideres efter behov.
Stk. 2
Rådet kan hente inspiration i Standardforretningsordenen.

§ 7. Rådets egne driftsmidler
Stk. 1
Rådet tildeles et årligt tilskud. Rådets formand, næstformand og kasserer har ansvaret for
anvendelsen af dette beløb.
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Beløbet skal anvendes til afholdelse af den daglige drift, samt relevante aktiviteter og arrangementer
i tilknytning til lokalcentret.
Stk. 2
Rådet indsender inden den 15. januar hvert år et revideret og underskrevet årsregnskab til
godkendelse i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

§ 8. Ikrafttrædelsesregler m.v.
Stk. 1
Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018, og er senest revideret i april 2018.
Stk. 2
Vedtægtsændringer udarbejdes af relevante interessenter i samarbejde med Magistratsafdelingen for
Sundhed og Omsorg og godkendes af Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sundhed og
Omsorg.
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