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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08808

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Linda Lyngsøe.

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Orientering om arbejdet med
Ungdomsplatformen i Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2013-54150

Resume
Ungdomsskoleinspektør Lars Kristensen vil deltage i Nærdemokratiudvalgets møde for at give
udvalget en status for arbejdet med Ungdomsplatformen.

Indstilling
Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller til Nærdemokratiudvalget,
 at Nærdemokratiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Linda Lyngsøe.

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Det er aftalt med ungdomsskoleinspektør Lars Kristensen, at han kommer til
Nærdemokratiudvalgets møde kl. 16.30 og giver en orientering/status for arbejdet med
Ungdomsplatformen herunder orienterer om kommende tiltag.

Borgerinddragelse
De unge inddrages i Ungdomsplatformens arbejde via de forskellige indsatser og tiltag.

Økonomi
Nærdemokratiudvalget besluttede 21. november 2016 at yde et tilskud på 70.000 kr. til
Ungdomsplatformens arbejde i 2017.

Side 4

3 (Offentlig) Drøftelse af erfaringer fra de afholdte
borgermøder omkring kommuneplanforslaget
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2017-03274

Resume
Nærdemokratiudvalget skal drøfte egne erfaringer fra de afholdte borgermøder omkring
kommuneplanforslaget.

Indstilling
Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller til Nærdemokratiudvalget,
 at Nærdemokratiudvalgets egne erfaringer drøftes

Beslutning
Drøftet. Lokalrådene vil i temamødet den 27. april blive informeret om processen for
kommuneplanens endelige godkendelse og offentliggørelsen af denne. I øvrigt evalueres
processen med lokalrådene i temamødet den 30. august.
Ej til stede
Linda Lyngsøe.

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med høringsperioden for kommuneplanforslaget har 24 lokalråd afholdt
borgermøde, hvor politikere og embedsmænd fra Silkeborg Kommune har været inviteret til at
fortælle om forslaget.
På temamøde 30. august 2017 for lokalrådene vil et af temaerne være en evaluering af
lokalrådenes rolle i kommuneplanprocessen.
Forud for dette temamøde, hvor også repræsentanter fra Plan- og Miljøafdelingen vil deltage,
ønskes en drøftelse af Nærdemokratiudvalgets egne erfaringer fra møderne.
Faktaoplysninger
Den overordnede tidsplan for kommuneplanarbejdet
2016

Side 5

Januar: Kommuneplanarbejdet igangsættes
4. maj: 4 ugers forhøring, hvor alle kan byde ind med idéer og forslag
Juni-september: Kommuneplanarbejdet fortsætter
Oktober: Byrådsseminar - politikerne præsenteres for et udkast til den samlede plan
November/december: Forslag til Kommuneplan 2017-2028 færdiggøres
2017
23. januar: Forslag til Kommuneplan 2017-2028 vedtages af byrådet
1. februar - 3.april: 8 ugers høring med afholdelse af ca. 20 borgermøder og to temamøder
April/maj: Kommentarer fra høringen indarbejdes
Juni: Forventet endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2028
Særlig orientering til lokalrådene på foranledning af Nærdemokratiudvalget
Konference 7. november 2015: Orientering om kommende proces for revision af
kommuneplanen
Konference 5. november 2016: Status for revision af kommuneplanen. Herunder et lille
smugkig ind i den nye plan
Borgermøder
Samlet liste over alle borgermøderne kan ses her:
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/11607
Midtjyllands Avis har dækket alle borgermøderne og samlet referater herfra i vedlagte tillæg,
som blev husstandsomdelt 30. marts 2017.

Borgerinddragelse
Kommuneplanforslag 2017-2028 har været i offentlig høring fra 1. februar til og med 2. april
2017.

Bilag
1 (MJA-tillæg: Vores Silkeborg om kommuneplan 2017-2028 - 6308042)
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4 (Offentlig) Drøftelse af manglende dækning af
Buskelundområdet lokalrådsmæssigt
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2017-03280

Resume
Nærdemokratiudvalget skal drøfte, om udvalget aktivt skal gøre noget for, at Buskelundområdet bliver dækket lokalrådsmæssigt.

Indstilling
Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller til Nærdemokratiudvalget,
 at den manglende dækning lokalrådsmæssigt af Buskelund-området drøftes, herunder
om Nærdemokratiudvalget aktivt skal gøre noget for, at området bliver dækket ind

Beslutning
Drøftet. Nærdemokratiudvalget retter skriftlig henvendelse til relevante
foreninger/repræsentanter fra området med opfordring om at oprette lokalråd og med tilbud
om et informationsmøde.
Ej til stede
Linda Lyngsøe.

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med Nærdemokratiudvalgets godkendelse af Balle Lokalråd er der nu 27 lokalråd i hele
kommunen. Oversigt over alle lokalråd samt kort kan ses via linket:
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad
Det eneste område i kommunen, som nu ikke er ”dækket ind” lokalrådsmæssigt, er
Buskelund-området, dvs. Buskelund skoledistrikt. Befolkningstallet i området var pr. 1. januar
2017 på 2.681.
Nærdemokratiudvalget skal have en drøftelse af den manglende dækning, herunder om
Nærdemokratiudvalget aktivt skal gøre noget for, at området bliver dækket ind.
Området er beliggende midt imellem Balle Lokalråd (5.303 borgere) og Hvinningdal Lokalråd
(4.405 borgere).
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Side 8

5 (Offentlig) Orientering om budgetopfølgning pr. 31.
marts 2017
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08111

Resume
Nærdemokratiudvalget vil blive orienteret om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017.

Indstilling
Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller til Nærdemokratiudvalget,
 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Linda Lyngsøe.

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
På mødet vil der blive givet en orientering om den budgetmæssige status for budget 2017 for
Nærdemokratiudvalget.
Oversigt vedlægges.

Bilag
1 (Oversigt over budgetopfølgning 31.03.2017 - 6273823)
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6 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08808

Resume



Årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd 31. marts 2017
Temamøde for lokalrådene 27. april 2017

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Linda Lyngsøe.

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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7 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08809

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Linda Lyngsøe.

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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