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Nærdemokrati – Nyhedsbrev august 2016

Temamøde 14. september 2016 for lokalrådene

Onsdag 14. september 2016 fra kl. 17-19 holder Nærdemokratiudvalget et temamøde i 

Silkeborg Medborgerhus for alle lokalråd. På temamødet vil lokalrådene have mulighed for 

at høre om integration af borgere, herunder flygtninge, i lokalområderne. 

Lokalrådene vil modtage særskilt invitation. Nærdemokratiudvalget opfordrer alle lokalråd 

til at være repræsenteret på mødet. 

Nærdemokratiudvalgets konference for lokalråd og byrådsmedlemmer

Nærdemokratiudvalgets årlige konference for alle lokalråd og byrådsmedlemmer vil handle 

om, hvordan Silkeborg Kommune, dvs. byrådet, de stående udvalg og administrationen 

kan gøre mere brug af lokalrådene.

Konferencen holdes lørdag 5. november 2016 i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Invitation 

udsendes senere, men lokalrådene bedes reservere tidspunktet.

Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har oprettet en ny pris, der anerkender en landsby, bydel eller by, 

som det foregående år har gjort en ekstraordinær indsats for at gøre lokalområdet til et 

godt sted at bo og leve.

Prisen, som er på 40.000 kr., bliver uddelt første gang i forbindelse med 

Nærdemokratikonferencen 5. november 2016.

Lokalrådene vil modtage særskilt information og indstillingsskema. Fristen for at indstille 

er 5. oktober. Pressemeddelelse om prisen kan læses her.

Pulje til aktivitetsbestemt tilskud
Som nævnt i tidligere nyhedsbrev, har Nærdemokratiudvalget – som forsøgsordning i 
2015 og 2016 – afsat en pulje på 50.000 kr. til aktivitetsbestemt tilskud til lokalrådene 
efter konkret ansøgning.

Lokalrådene kan fra puljen søge om mindre beløb som tilskud til gennemførelse af 

ekstraordinære aktiviteter, der kan understøtte det nærdemokratiske arbejde. F.eks. 

workshops og lignende i forbindelse med lokale udviklingsstrategier.

19. august 2016

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Ny-Silkeborgpris
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Også til aktiviteter på tværs af lokalråd kan der søges om støtte fra puljen.

For at komme i betragtning skal lokalrådet være ude af stand til selv at dække udgifterne 

til pågældende aktivitet.

Konkrete ansøgninger med oplysning om formålet, fremsendes til 

Nærdemokratikoordinatoren (jep@silkeborg.dk) og behandles politisk på først kommende 

Nærdemokratiudvalgsmøde efter modtagelsen og efter først til mølle princippet. Beløbet 

udbetales senest ved aktivitetens gennemførelse.

”Lokalområder med kant”

Lokalområder, der kan og vil noget særligt, er afgørende for vækst og udvikling og 

dermed et stærkt bidrag til en kommune med dynamik, fællesskab og unikke 

udfoldelsesmuligheder. 

Derfor arbejdes p.t. med planerne om at nedsætte et ”Udvalg for samskabelse om 

lokalområder med kant”. Udvalget skal komme med forslag til 
 at synliggøre lokalområdernes kvaliteter og potentialer 

 at der skabes debat og nye aktører kommer på banen 

 at der indhøstes ny viden og 

 at der igangsættes nye initiativer, der styrker lokalområdernes kvaliteter og 

vækstmuligheder

Når arbejdet er gjort skulle de deltagende lokalområders ”særlige kant” gerne stå helt 

klart, så den kan omsættes i ”salgsopstilling” for området. 

Lokalrådene vil modtage nærmere information om udvalget.

Energistyrelsens bredbåndspulje

Bredbåndspuljen er en del af regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. 

Puljen giver lokale sammenslutninger af boliger, virksomheder og sommerhuse samt 

kommuner mulighed for at søge økonomisk tilskud til bredbåndsprojekter.

Energistyrelsen holder en række informationsmøder for lokale ildsjæle m.fl. om 

muligheden for at søge tilskud til udrulning af bredbånd fra bredbåndspuljen. 

Der holdes bl.a. et møde i Regionshuset i Viborg, Skottenborg 26, mandag 29. august fra 

14-16.

Lokalrådene vil modtage særskilt information om puljen. 

mailto:jep@silkeborg.dk
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Landsbytræf 10. september

Aarhus 2017 og Gentænk Landsbyen inviterer til Landsbytræf 10. september 2016 fra kl. 

10-15.30 i Hornsyld Idrætscenter.  Se programmet her: http://www.rethinkthevillage.dk/.

http://www.rethinkthevillage.dk/

