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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-00163

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
,
Torben Nielsen, Anders Kaysen

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af justeret "Politik og strategi for
samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2013-56305

Resume
Godkendelse af justeret ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg
Kommune”.

Indstilling
Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller til Nærdemokratiudvalget,
 at justeret ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg
Kommune” sendes til byrådets godkendelse med de i notatet foreslåede ændringer
samt de af Nærdemokratiudvalget drøftede ændringer indarbejdet

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Anders Kaysen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte i august 2013 ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og
Silkeborg Kommune”. Samtidig blev det besluttet, at politikken skulle tages op til revision
mindst en gang i hver byrådsperiode.
I forlængelse heraf havde Nærdemokratiudvalget i november 2015 en indledende
temadrøftelse om nærdemokratiet i Silkeborg Kommune. Efterfølgende har udvalget i januar
2016 drøftet et forslag til justeret ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og
Silkeborg Kommune”. I forbindelse med drøftelsen besluttede udvalget at sende materialet til
evaluering/høring i politiske udvalg og lokalråd.
Udvalgene og lokalrådene er blevet bedt om at reflektere over arbejdet med nærdemokrati i
det daglige, samt hvordan indholdet i ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene
og Silkeborg Kommune” efterleves. Endvidere om der er elementer i materialet, som kræver
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tilretning, så det stemmer overens med virkeligheden?, - eller hvad skal der ske af ændringer i
dagligdagen/i proceduren for sagsbehandling, så der kan leves op til indholdet i materialet?
Materialet, som vedlægges, har nu været sendt til evaluering/høring i perioden fra 20. januar
til 8. marts 2016.
Der er indkommet høringssvar fra:
1. Gjessø Lokalråd
2. Vinderslev og Omegns Lokalråd
3. Sejs-Svejbæk Lokalråd
4. Grauballe Lokalråd
5. Voel Lokalråd
6. Skovlandets Lokalråd
7. Funder-Lysbro Lokalråd
8. Arbejdsmarkedsudvalget
9. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
10. Ældre- og Handicapudvalget
11. Vej- og Trafikudvalget
12. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
13. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
14. Økonomi- og Erhvervsudvalget
15. Børne- og Ungeudvalget
Høringssvarenes indhold er samlet i vedlagte notat, hvori også administrationens
bemærkninger til de enkelte høringssvar indgår. Der er et par høringssvar, som foreslås
drøftet i Nærdemokratiudvalget. Resten af høringssvarene/bemærkningerne forslås taget til
efterretning.
Samtidig med udsendelse af materialet i høring er lokalrådene bedt om tilbagemelding på
faktuelle oplysninger om lokalrådene, bl.a. om der er udarbejdet en lokal udviklingsstrategi.
Status er, at 17 ud af 26 lokalråd har udarbejdet en lokal udviklingsstrategi.

Borgerinddragelse
Justeret ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune” har
været sendt i høring hos politiske udvalg og lokalråd i perioden fra 20. januar til 8. marts
2016.

Bilag
1 (Forslag til justeret Politik og strategi - 4748524)
2 (Notat vedr. høringssvarene - 4895768)
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3 (Offentlig) Drøftelse af hvordan lokalrådene kan bruges
endnu mere
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-02454

Resume
Nærdemokratiudvalget skal have en drøftelse af, hvordan Silkeborg Kommune, dvs. byrådet,
de stående udvalg og administrationen kan gøre mere brug af lokalrådene.

Indstilling
Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller til Nærdemokratiudvalget,
 at brugen af lokalrådene drøftes

Beslutning
Drøftet. Administrationen frembringer til mødet i juni et grundlag for videre drøftelse af emnet
med henblik på evt. tematisering i efterfølgende temamøde og konference for lokalrådene i
efteråret 2016.
Ej til stede
Anders Kaysen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Formanden for Nærdemokratiudvalget ønsker en generel drøftelse af, hvordan byrådet, de
stående udvalg og administrationen i højere grad, end det aktuelt er tilfældet, kan gøre brug af
kommunens 26 lokalråd.
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4 (Offentlig) Drøftelse af integration af borgere i
lokalområderne
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-02414

Resume
På baggrund af beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal Nærdemokratiudvalget drøfte
integration af borgere i lokalområderne.

Indstilling
Formanden for Nærdemokratiudvalget indstiller til Nærdemokratiudvalget,
 at integration af borgere i lokalområderne drøftes

Beslutning
Drøftet. Sagen genoptages i junimødet med henblik på evt. tematisering i efterfølgende
temamøde for lokalrådene.
Ej til stede
Anders Kaysen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Efter anmodning fra den socialdemokratiske byrådsgruppe drøftede Økonomi- og
Erhvervsudvalget på møde 4. april 2016 kommunens udfordringer i forbindelse med
modtagelse af flygtninge. Dagsordenspunktet vedlægges til orientering.
I forlængelse af drøftelsen besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at
”Nærdemokratiudvalget tager drøftelse op omkring integration i nærområderne”.
På den baggrund ønskes en drøftelse i Nærdemokratiudvalget af
 integration generelt af nye borgere i lokalområderne
 integration af flygtninge i lokalområderne
Tilflytning af flygtninge
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I Befolkningsprognose for Silkeborg Kommune 2016-2029 er flygtninge medtaget som en
selvstændig tilflytning. Af prognosen (side 12) fremgår at det er vanskeligt
at forudse, hvor mange flygtninge der vil blive
boligplaceret i Silkeborg Kommune. Følgende tal er anvendt som forudsætninger:
I 2016 ventes der 363 kvoteflygtninge samt 436 familiesammenførte: I alt 799 flygtninge.
I 2017 ventes 705 flygtninge.
I 2018 ventes 330 flygtninge.
I 2019 ventes 180 flygtninge.
Fra 2020 og de efterfølgende år forudsættes det, at niveauet vil svare til 100 flygtninge pr. år.
Velkomstarrangement for nye borgere
I øvrigt kan det oplyses, at der fra Silkeborg Kommunes side generelt inviteres til to årlige
velkomstarrangementer for alle nye borgere (undtagen de der har hemmelig adresse).
Arrangementet afvikles i et samarbejde mellem Kommunikation, Analyse & Udvikling
(Silkeborg Kalder) og Borgerservice.
Alle borgere samles ved ankomst. Borgmesteren byder velkommen, der holdes et lille indlæg
fra værtsstedet (f.eks. Museum Jorn eller Aqua), og der gives en kort introduktion til aktørerne
(Silkeborg Kalders Pigepanel, Visit Silkeborg, Frivilligcenteret, Borgerservice m.v.). Der er
mulighed for at få velkomstoplægget oversat til engelsk.

Bilag
1 (Beslutningsprotokol fra ØKE 04.04.2016 - 5012725)
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5 (Offentlig) Orientering om budgetopfølgning pr. 31.
marts 2016
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2015-13982

Resume
Nærdemokratiudvalget vil blive orienteret om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.

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

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Anders Kaysen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På mødet vil der blive givet en orientering om den budgetmæssige status for budget 2016 for
Nærdemokratiudvalget.
Oversigt vedlægges.

Bilag
1 (Oversigt over budgetopfølgning 31.03.2016 - 4983733)
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6 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-00163

Resume



Opfølgning på temamøde med lokalrådene 30. marts 2016
Besøg hos Skægkærområdets Lokalråd 17. maj 2016

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede
Anders Kaysen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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7 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-00165

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Anders Kaysen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den
med mødeadministratoren.

TRYK HER FOR AT GODKENDE
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