
Nærdemokrati i  
Silkeborg Kommune



Danmarks bedste nærdemokrati

Et tæt samspil mellem borgere, politikere og 
administration giver det bedste grundlag for at 
træffe de kommunale beslutninger. Og de bedste 
resultater!

NÆRDEMOKRATI

Administration

Lokalråd Byråd



Det gør vi ved, at alle tager et 
fælles ansvar for kodeks for godt 
nærdemokrati, som er

 �Tidlig inddragelse

Alle skal tage ansvar for tidlig og bred inddra-
gelse. Løbende kontakt befordrer engagement og 
effektivitet.

 �Forventningsafstemning

Borgere, politikere og administration bør være 
bevidste om hinandens roller og virkeligheder, og 
alle respekterer spillereglerne for samarbejdet.



 �Dialog

Samarbejdet skal være præget af respektfuld dia-
log, hvor alle lytter for at finde frem til de bedste 
løsninger. Personlige relationer fremmer frugtbar 
dialog.

 �Koordinering

Intern koordinering i lokalsamfundet, blandt politi-
kere og i administrationen fremmer samarbejdet.

 �Saglighed

Engagement, holdninger og viden udfoldes bedst 
gennem et åbent, sagligt og konstruktivt samar-
bejde.



 �Kommunikation i øjenhøjde

Kommunikationen skal være klar og tydelig med 
øje for modtagerens virkelighed.

 �Synlighed

Lokalråd, bruger- og interesseorganisationer og  
Silkeborg Kommune skal alle være synlige spillere  
i udviklingen af de enkelte lokalområder.

Lokalrådene

Når kommunen samarbejder med et lokalområ-
de, repræsenteres borgerne af områdets lokalråd.  
Lokalrådet er kommunens faste dialogpartner, når  
det gælder forhold, der har generel lokal interes se  
og betydning for lokalområde. 



Lokalrådene er således lokalområdernes talerør 
til kommunen, - og omvendt fungerer lokalrådene 
også som væsentlig kommunikationskanal fra 
kommunen til borgerne i lokalområderne. Hele 
kommunen er dækket af 28 lokalråd.

Nærdemokratiudvalget

Byrådet har nedsat et Nærdemokratiudvalg, som 
sikrer, at nærdemokrati er en naturlig og integre-
ret del af det politiske og administrative arbejde 
i Silkeborg Kommune. Udvalget virker endvidere 
som bindeled mellem de politiske udvalg om 
nærdemokratiske emner. Endvidere understøtter 
det lokalrådenes arbejde.



Administrationen

Der er to funktioner/indgange, som gør lokalråde-
nes henvendelser til kommunen lettere. Det er via  
nærdemokratikoordinatoren og de byplanansvarlige.

Nærdemokratikoordinatoren 
Koordinatoren kontaktes, når 

• lokalrådene har brug for rådgivning omkring  
deres arbejde

• lokalrådene har brug for at få formidlet en  
henvendelse videre til rette afdeling/-er

Hvis henvendelsen drejer sig om det teknis ke  
område, henvender lokalrådet sig direkte til 
den byplanansvarlige



Byplanansvarlige
Hvert lokalråd har egen byplanansvarlig i Teknik- og 
Miljøafdelingen. Den byplanansvarlige kontaktes, 
når

• lokalrådet har brug for viden om kommunale 
aktiviteter i lokalområdet

• lokalrådet har informationer eller beslutnin-
ger, som kan være til gavn for den byplanan-
svarlige

• lokalrådet har initiativer til projekter,  
som kræver at Teknik- og Miljøafdelingen 
inddrages

• lokalrådet ønsker, at deres byplanansvarlige 
deltager i lokalrådsmøder eller borgermøder 



Samarbejde og dialog – på 
lokalrådenes initiativ

Lokalrådene holder lokal råds- eller borgermøde 
om forhold af lokal betydning.

Lokalrådene opfordres til at udarbejde en lokal 
udviklingsstrategi. Det er betydningsfuldt for  
samarbejdet mellem lokalrådene og Silkeborg 
Kommune, at kommunens politikere og admini-
stration har kendskab til udviklingsstrategiernes 
kommunalt rettede ønsker. 



Samarbejde og dialog – på politisk  
og administrativt initiativ

Nærdemokratiudvalget holder konferencer og 
temamøder for alle lokalrådsmedlemmer. End-
videre holder Nærdemokratiudvalget en del af 
deres møder ude hos lokalrådene med henblik 
på gensidig orientering om, hvad status er for 
nærdemokratiet i lokalområderne.

Silkeborg Kommune inddrager tidligt lokalråde ne  
i den kommunale planlægning og i større projek-
ter af generel lokal betydning. Endvidere høres 
lokalrådene, inden der træffes beslutning i sager 
af generel betydning for lokalområdet. 



Kontaktoplysninger

Nærdemokratiudvalget

Formand for Nærdemokratiudvalget  
Martin Jakobsen,  
tlf. 52 39 19 33  
mjj@silkeborg.dk 

Næstformand  
Helle Gade,  
tlf. 20 27 85 46  
helle.gade@silkeborg.dk 

Nærdemokratiudvalgsmedlem  
Jarl Gorridsen,  
tlf. 23 25 39 63  
jg@silkeborg.dk  

mailto:martinjakob.jakobsen@silkeborg.dk
mailto:helle.Gade@silkeborg.dk
mailto:jarl.Gorridsen@silkeborg.dk


Nærdemokratiudvalgsmedlem  
Linda Lyngsøe,  
tlf. 20 65 17 50  
linda.lyngsoe@silkeborg.dk

Nærdemokratiudvalgsmedlem  
Anders Riberholt Hen riksen 
tlf. 29 99 03 38  
lysemosehus@energimail.dk

Nærdemokratiudvalgsmedlem  
Jørgen Marquart Mikkelsen 
tlf. 20 18 65 52  
jmq@mail.tele.dk

mailto:linda.Lyngsoe@silkeborg.dk
mailto:lysemosehus@energimail.dk
mailto:jmq@mail.tele.dk


Administrationen

Direktør  
Hanne Ahrens  
tlf. 23 61 20 47  
hanne.ahrens@silkeborg.dk

Nærdemokratikoordinator  
Jette Pedersen  
tlf. 24 96 24 34 
jep@silkeborg.dk 

Den relevante byplanansvarlig kan findes via  
www. silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-
og-naerdemokrati/Lokalraad/Byplanansvarlige 

mailto:hanne.ahrens@silkeborg.dk
mailto:jep@silkeborg.dk
http://www. silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Byplanansvarlige
http://www. silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Byplanansvarlige


Læs mere uddybende om de enkelte punkter i 
”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg 
Kommune”, som findes på Nærdemokratiudval-
gets hjemmeside https://silkeborgkommune.dk/
Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati 

https://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati
https://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati
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