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Side 2

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

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Anders Kaysen.

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Behandling af forslag fra SFs byrådsgruppe
om indførelse af borgerdrevne forslag
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EMN-2017-04339

Resume
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om, at der på byrådets dagsorden optages et
punkt om indførelse af borgerdrevne forslag.

Indstilling
Borgmesteren fremsender sagen til byrådets behandling

Beslutning
Nærdemokratiudvalget vurderer ikke, at det konkrete forslag vil udvikle nærdemokratiet i
Silkeborg Kommune. Udvalget peger i stedet på et eventuelt behov for yderligere formidling af
de eksisterende muligheder for at få en sag båret frem til politisk behandling, som enkelt
borger eller ad de eksisterende kanaler, herunder foreninger, lokalråd og de 31
byrådsmedlemmer.
Et medlem, Torben Nielsen, er ikke enig i beslutningen, idet han kan bakke op om SF’s
byrådsgruppes forslag.
Ej til stede
Anders Kaysen.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Dato: 19-06-2017

Sagen oversendes til byrådets behandling.
Ej til stede
Udvalg: Byrådet

Dato: 26-06-2017

Ændringsforslag fra Rune Dreier Kristensen (A): At forslaget overgår til behandling i
Nærdemokratiudvalget.
Ændringsforslaget blev godkendt.
Morten Høgh (I), Johan Brødsgaard (B), Konservative Folkeparti (C) og Socialistisk Folkeparti
(F) stemte imod.
Følgende undlod at stemme: Leif Lund (UP) og Enhedslisten (Ø).
Ej til stede
Anders Kaysen (V) og Lars Munksø (UP).
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Sagen
Beskrivelse af sagen
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har fremsendt følgende:
”Forslag
SF’s byrådsgruppe ønsker, at Byrådet giver borgerne i Silkeborg Kommune initiativret til at
rejse et forslag til behandling i udvalg/ Byrådet.
Begrundelse
I Silkeborg Kommune har vi et godt og veludviklet nærdemokrati, som bl.a. kommer til udtryk,
når Byrådet og udvalgene samarbejder med og inddrager de mange lokalråd, seniorrådet,
handicaprådet, forældre- og skolebestyrelser mv.
Også borgernes mulighed for at komme til orde overfor Byrådet forud for byrådsmøderne er en
del af vores nærdemokrati.
Selvom nærdemokratiet er velfungerende, har vi i SF et ønske om, at det fortsat skal udvikle
sig. Én af mulighederne vil være at give borgerne en mere direkte mulighed for at påvirke
udvalgenes/Byrådets dagsorden ved at give borgene initiativret i forhold til at rejse forslag
over for Byrådet.
Hvordan
SF’s byrådsgruppe foreslår:
 at forvaltningen fremsætter forslag om en praksis for indsamling af underskrifter, der
vægter brugervenlighed højt
 at et forslag kræver 1.000 underskrifter/tilkendegivelser fra Silkeborg kommunes
borgere, for at få et forslag drøftet i udvalg/Byråd
 at ordningen træder i kraft ved årsskiftet 2017/2018
 at det er Borgmesteren, der som formand for Kommunalbestyrelsen, på vegne af
borgerne, fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i udvalg eller Byråd”

Side 5

3 (Offentlig) Orientering om status for programmet for
nærdemokratikonferencen 21017
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2017-01151

Resume
Nærdemokratiudvalget vil blive orienteret om status for programmet for
nærdemokratikonferencen 30. september 2017 for lokalrådene og byrådet.

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
Nærdemokratiudvalget har et par gange drøftet forslag til indhold i nærdemokratikonferencen,
som holdes 30. september 2017 fra kl. 9.00 i Toftebjerg Medborgerhus i Them.
Administrationen har arbejdet videre med Nærdemokratiudvalgets tilkendegivelser i
forbindelse med disse drøftelser.
På mødet vil Nærdemokratiudvalget blive orientering om status for programmet.

Borgerinddragelse
Invitation til nærdemokratikonferencen sendes til alle lokalråd i Silkeborg Kommune samt til
byrådet

Økonomi
Udgifterne til nærdemokratikonferencen vil afhænge af evt. oplægsholder, antal tilmeldte osv.
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Udgifterne kan afholdes af Nærdemokratiudvalgets budget for 2017.
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4 (Offentlig) Orientering om budgetopfølgningen pr. 30.
juni 2017
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08111

Resume
Nærdemokratiudvalget vil blive orienteret om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017.

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

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Alle lokalråd tildeles yderligere 2.000 kr. i 2017. Endvidere anbefaler udvalget, at der også i
2018 afsættes en pulje på 50.000 kr., som lokalrådene kan ansøge om midler fra.
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 2017 for
Nærdemokratiudvalget.
Oversigt vedlægges.
Der forventes et mindreforbrug på ca. 83.000 kr. Til drøftelse vedlægges et notat, der
beskriver lidt om mindreforbruget.

Bilag
1 (Oversigt over budgetopfølgning 30.06.2017 - 6550304)
2 (Notat vedrørende Nærdemokratiudvalgets uforbrugte budgetbeløb - 6560120)
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5 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08808

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Anders Kaysen.

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen



Temamøde for lokalrådene 30. august 2017
Besøg hos Alderslyst-Søholt Lokalråd 11. september 2017

Side 10

6 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr30064
SagsID: EMN-2016-08809

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Anders Kaysen.

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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