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Nærdemokrati – Nyhedsbrev februar 2018

Nyt Nærdemokratiudvalg

Som omtalt i sidste nyhedsbrev så er det nye Nærdemokratiudvalg på plads. Byrådet 

godkendte nemlig på mødet 29. januar, at Anders Riberholt Henriksen, Grauballe 

Lokalråd, og Jørgen Marquart Mikkelsen, Kjellerup Lokalråd, er medlemmer af udvalget 

indtil 31. december 2019. 

Nærdemokratiudvalgets årsplan 2018

Nærdemokratiudvalget har drøftet årsplanen for udvalgets arbejde i 2018. Udvalget vil 

bl.a. arbejde med:

 Revion af ”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune” 
 Afholdelse af Nærdemokratikonference for lokalråd og byrådsmedlemmer 
 Dialogformer med lokalrådene, herunder besøg hos/af lokalråd
 Temamøder for lokalrådene

”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”

Nærdemokratiudvalget er blevet præsenteret for samarbejdsaftalen ”Samarbejde mellem 

lokalrådene og Silkeborg Kommune”. Nærdemokratiudvalget har besluttet, at de i 

april/maj vil drøfte samarbejdsaftalen med henblik på en revision/ajourføring.

Da der kan være nye lokalrådsrepræsentanter, som ikke kender samarbejdsaftalen, så 

kan den ses her. Det er denne aftale, som er gældende indtil en revision er godkendt.

Nærdemokratikonference 

Nærdemokratiudvalget har haft en indlende drøftelse af årets nærdemokratikonference. 

Udvalget har besluttet, at konferencen skal afvikles som en integreret del af ”et lokalt 

folkemøde”, som planlægges afholdt 28.-29. september 2018 i området omkring Bindslevs 

Plads i Silkeborg. 

På kommende møder skal Nærdemokratiudvalget arbejde videre med, hvordan borgere, 

politikere og lokalråd kan involveres i konferencen.

Tilskud til lokalrådene for 2018

Nærdemokratiudvalget har besluttet, at lokalrådene også i 2018 får et tilskud på 6.000 kr. 

Beløbet vil snarest blive udbetalt. 

Som dokumentation for brug af tilskuddet for 2017 bedes lokalrådene indsende det 

godkendte regnskab for 2017 til jep@silkeborg.dk senest 1. juni 2018.

27. februar 2018
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Pulje til aktivitetsbestemt tilskud

Nærdemokratiudvalget har besluttet at forlænge muligheden for lokalrådene til også i 

2018 at søge om tilskud fra puljen til aktivitetsbestemt tilskud. Puljen er på 50.000 kr., 

hvoraf der forlods er reserveret 20.000 kr. til ansøgninger vedørende aktiviteter, der kan 

understøtte udvikling af et landsbyklyngesamarbejde mellem Sorring og Voel.

Ansøgningen skal være begrundet i ønsket om 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.

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 sendes til jep@silkeborg.dk og 

behandles politisk på førstkommende Nærdemokratiudvalgsmøde efter modtagelsen og 

efter først til mølle princippet. Beløbet udbetales senest ved aktivitetens gennemførelse.

Temamøde for lokalrådene

Nærdemokratiudvalget har besluttet at afholde et temamøde for lokalrådene i foråret 

2018. Datoen og temaet drøfter Nærdemokratiudvalget på næste møde.

Nærdemokratiudvalgets besøg hos lokalråd

Det er Nærdemokratiudvalgets ambition i valgperioden at besøge alle lokalråd, der gerne 

vil have besøg. Nærdemokratiudvalget skal på næste møde drøfte møderækken. 

Såfremt der er lokalråd, som gerne vil have besøg i 2018, så giv besked til 

jep@silkeborg.dk hurtigst muligt. På møderne drøftes, hvordan det går i lokalområdet, 

tanker om nye ønsker/tiltag m.v. 

Workshops om lokalrådenes brug af Facebook

Facebook er en god måde at engagere borgerne i lokalområdet og sætte fokus på de 

mærkesager, der optager borgerne. 

Kommunikation har derfor afholdt to Facebookworkshops, hvor der bl.a. blev set på, 

hvordan man kommer i gang med at bruge Facebook, og hvordan man kan producere 

godt og levende indhold, der engagerer og skaber fællesskab.

I alt deltog 7 lokalråd i workshop 1, mens 14 lokalråd var med på workshop 2. Der var en 

god stemning på de to workshops, og der blev udvekslet tanker, overvejelser og 

erfaringer på kryds og tværs. På workshop 2 delte Sydbyens Aktivitetsråd ud af sine 

erfaringer med at være på Facebook.
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Kommunikation vil rigtig gerne høre deltagernes mening om de to workshops. Fik man 

noget med derfra? Og er man eventuelt interesseret i, at der bliver afholdt endnu en 

workshop? Derfor håber Kommunikation, at deltagerne vil bruge et øjeblik på at udfylde 

dette spørgeskema: https://da.surveymonkey.com/r/NXCQJZF. 

Ny side på hjemmesiden med overblik over politiske beslutninger

For at gøre det lettere for jer at få overblik over politiske beslutninger, som har betydning 

for borgerne i jeres lokalområde, har Kommunikation lavet siden Politiske beslutninger for 

dit lokalområde. I kan bl.a. bruge siden til at spore jer ind på, om I skal gøre opmærksom 

på de politiske beslutninger via jeres egne kanaler fx Facebook. Eventuelle kommentarer 

til siden sendes til cgl@silkeborg.dk.

mailto:cgl@silkeborg.dk
https://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade
https://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade
https://da.surveymonkey.com/r/NXCQJZF

