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Nye medlemmer i Nærdemokratiudvalget
Byrådet har pr. 1. december 2020 godkendt ændringer i flere udvalg, herunder 
Nærdemokratiudvalget. Det betyder, at Helle Gade og Jarl Gorridsen er udtrådt af 
udvalget, og at Kasper Thomassen og Ivan Greve er indtrådt i udvalget. 

Ny samarbejdsaftale til høring hos lokalråd og politiske udvalg

Som tidligere oplyst i nyhedsbrev og i særskilt mail til lokalrådene er ny samarbejdsaftale, 

nemlig ”Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati” sendt i høring hos lokalrådene og de 

politiske udvalg indtil 31. januar 2021. 

Der gøres endnu en gang opmærksom på, at hvis det kalendermæssigt er muligt, stiller 

Nærdemokratiudvalgets medlemmer sig til rådighed i høringsperioden for deltagelse i de 

enkelte lokalråds drøftelse af samarbejdsaftalen. Samtidig er der mulighed for digital 

spørgetid i forbindelse med Nærdemokratiudvalgets møde 19. januar. Spørgetiden bliver 

formentlig fra kl. 17, og der vil i starten af januar blive sendt en invitation til Microsoft 

Teams-møde til alle lokalrådsformænd. Man er selvfølgelig velkommen til at sende 

invitationen videre til øvrige lokalrådsmedlemmer.

Udvalgets årsplan 2021

Nærdemokratiudvalget har drøftet årsplanen for udvalgets arbejde i 2021. I årsplanen 

indgår bl.a. besøg hos lokalråd, nærdemokratikonference og temamøder. Udvalgets 

fokusområde bliver implementering af revideret samarbejdsaftale hos lokalrådene, 

administrationen og hos byrådet.

Besøg hos lokalråd

Nærdemokratiudvalget har besluttet, at de gerne vil besøge tre lokalråd/lokalområder i 

løbet af 2021, nemlig Laven, Them-Salten og Alderslyst-Søholt. Besøgene vil skulle finde 

sted i forbindelse med udvalgets ordinære møder. Lokalrådene vil blive kontaktet mht. 

besøg.

Nærdemokratikonference

Nærdemokratiudvalget har fastsat, at der lørdag 28. august fra kl. 9-15 skal afholdes 

nærdemokratikonference for lokalrådene og byrådet. Lokalrådene opfordres til allerede nu 

at reservere tidspunktet. 

Temamøder for lokalrådene
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Side 2

Nærdemokratiudvalget har fastsat et temamøde i løbet af foråret. Det bliver formentlig 

18. maj 2021. Lokalrådene opfordres til allerede nu at reservere tidspunktet.

I løbet af foråret forventes også afholdt et temamøde hos Midtjyllands Avis.

Aktivitetsbestemt pulje i 2021

Nærdemokratiudvalget har også i 2021 afsat et beløb, nemlig 50.000 kr. til 

aktivitetsbestemte pulje. 

Retningslinjer for puljen er:

Lokalrådene/Landsbyklyngesamarbejder 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.

Også til aktiviteter på tværs af lokalråd kan der søges om støtte fra puljen.

Konkrete ansøgninger med oplysning om formålet, fremsendes til

Nærdemokratikoordinatoren og behandles politisk på førstkommende

Nærdemokratiudvalgsmøde efter modtagelsen og efter først-til-mølle-princippet. Beløbet

udbetales efter fremsendt dokumentation for aktivitetens gennemførelse.
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