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Nærdemokrati – Nyhedsbrev februar 2017

Status for Nærdemokratiudvalgets arbejde 1. januar 2014 – 31. januar 2017
Nærdemokratiudvalget har drøftet et statusnotat om udvalgets arbejde for perioden 1. 
januar 2014 til 31. januar 2017. Udvalget har bl.a. afholdt 26 møder, behandlet 147 
punkter og arbejdet med: 

”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”
Kvalitativ undersøgelse af nærdemokrati i Silkeborg Kommune
Oprettelse af lokalråd
Besøg hos/af lokalråd
Konference for lokalråd og byrådsmedlemmer
Temamøder for lokalråd
Økonomi
Kommunikation og Information
Understøttelse af lokale udviklingsinitiativer
Endnu mere brug af lokalrådene
Integration af borgere i lokalområderne
Ungdomsplatformens arbejde
Ungebyråd

Statusnotatet vedlægges som bilag. 

Økonomisk støtte til lokalråd som afholder fremmødevalg 21. november 2017 
i tilknytning til kommunalvalget
Nogle lokalråd skal holde fremmødevalg i lokaler i forlængelse af kommunalvalget 21. 
november 2017. Lokalråd i områder, hvor Silkeborg Kommune lejer valglokaler til 
kommunalvalget, kan derfor få en udgift til lokaleleje, som andre lokalråd ikke får.

Nærdemokratiudvalget har derfor – som tidligere - besluttet, at de lokalråd, som får en
sådan ekstraordinær udgift til lokaleleje, kan søge om tilskud på max. 1.000 kr. til 
betaling for lokaleleje.

Nærmere oplysninger om dette fremsendes senere til alle lokalråd.

Temamøder for lokalrådene

Nærdemokratiudvalget har nu fastsat datoerne for to temamøder for lokalrådene i 2017. 

Det første møde holdes torsdag 27. april 2017 fra kl. 17-19 i Silkeborg Medborgerhus. 

Emnet vil være ”Lokalområder med kant” og ”Praksis for valg til lokalråd”. Særskilt 

invitation udsendes til lokalrådene.
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Det andet møde holdes onsdag 30. august 2017 også fra kl. 17-19 i Silkeborg 

Medborgerhus. Lokalrådsmedlemmerne bedes allerede nu reservere tidspunktet. Temaet 

vil bl.a. være evaluering af lokalrådenes rolle i kommuneplanprocessen. 

Indmelding i Landdistrikternes Fællesråd

På baggrund af beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget er Silkeborg Kommune nu 

meldt ind i Landdistrikternes Fællesråd. 

Der kan læses mere om Landdistrikternes Fællesråd via deres hjemmeside 

landdistrikterne.dk

”Lokalområder med kant”

De fem lokalområder har nu afsluttet deres ”opdagelsesrejse” i eget område og fundet de 

særlige kvaliteter og aktiviteter, der udgør områdets kant. Opdagelserne er samlet i 

områdets egen salgsopstilling, som nu skal bruges aktivt i forbindelse med ”salg” af 

lokalområdet, bl.a. i bosætningskampagnen ”Silkeborg kalder”. I uge 8 har kampagnen 

således haft fokus på Kragelund. 

Udover salgsopstillingen har de 5 områder også lavet en idébank med konkrete projekter, 

som man gerne vil arbejde videre med. Fællesmøde mellem de 5 lokalområder og de 

udpegede politikere den 22. februar viste, at man ikke blot ønsker at arbejde videre –

man er også i gang med at realisere et eller flere initiativer. Så projektet har givet ny 

energi, skubbet til konkrete initiativer og i nogle tilfælde engageret nye aktive i det lokale 

udviklingsarbejde. 

Oversigt over lokalrådene på kommunens hjemmeside

På Silkeborg Kommunes hjemmeside: silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-

naerdemokrati/Lokalraad vises en oversigt over lokalråd med bl.a. formandens navn, 

formandens mail-adresse, evt. lokalrådets hjemmeside og facebookside. Husk at give 

nærdemokratikoordinatoren besked, hvis der evt. er ændringer til oplysningerne eller 

f.eks. tilføjelse af hjemmesideadresse.

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad
http://landdistrikterne.dk/

