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Nærdemokrati - Nyhedsbrev januar 2016

Høring/evaluering af ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og 
Silkeborg Kommune”
Nærdemokratiudvalget har gennemgået og drøftet ”Politik og strategi for samarbejde 
mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”, som kan ses via kommunens hjemmeside.

På baggrund af drøftelsen har Nærdemokratiudvalget besluttet at sende materialet til 
høring/evaluering hos lokalrådene, Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene.  
Lokalrådene har fået særskilt mail tilsendt omkring høringen/evalueringen.

Nærdemokratiudvalgets årsplan 2016
Nærdemokratiudvalget har drøftet årsplanen for udvalgets arbejde i 2016. Udvalget vil 
bl.a. arbejde med:

 Justering af ”Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg 
Kommune”

 Nærdemokratikonference for lokalråd og byrådsmedlemmer 
 Opfølgning/status på Ungdomsplatformens arbejde
 Besøg hos lokalråd 
 Temamøder for lokalråd 

Nærdemokratiudvalgets konference for lokalråd og byrådsmedlemmer
Den årlige nærdemokratikonference for lokalråd og byrådsmedlemmer planlægges afholdt 
lørdag 5. november 2016. Lokalrådsmedlemmerne bedes allerede nu reservere datoen.

Lokalrådenes repræsentanter i Nærdemokratiudvalget er anmodet om at drøfte forslag til 
placering og overordnet tema på kommende møde med alle lokalrådsformænd.

Temamøder for lokalrådene
Nærdemokratiudvalget har besluttet at afholde to temamøder for lokalrådene i 2016. Det 
bliver 6. april og 14. september fra kl. 17-19. Temaerne skal bl.a. være trafik og 
kommuneplan. Lokalrådsmedlemmerne bedes allerede nu reservere datoerne.

Nærdemokratiudvalgets besøg hos lokalråd
Nærdemokratiudvalget vil gerne i 2016 besøge følgende lokalråd: Funder-Lysbro Lokalråd, 
Skægkærområdets Lokalråd og Blicheregnenes Lokalråd. Lokalrådene bliver kontaktet 
mht. aftale om tidspunkt for besøg.

20. januar 2016

http://silkeborgkommune.dk/~/media/Politik%20og%20dialog/Lokalraad%20og%20naerdemokrati/Arbejdet%20med%20naerdemokrati/Ajourf%C3%B8rt%20politik%20og%20strategi.pdf


Side 2

Såfremt der er andre lokalråd, som gerne vil have besøg, så giv besked til 
jep@silkeborg.dk. På møderne drøftes hvordan det går i lokalområdet, tanker om nye 
ønsker/tiltag m.v. 

Orientering om status på realiseringsplan for Udviklingsstrategi 2028
Flere lokalråd har tidligere bidraget i processen omkring udarbejdelse og realisering af 
Udviklingsstrategi 2028. Udviklingsstrategien fastlægger hvordan byrådet – sammen med 
borgere, udviklingsaktører, investorer m.m. – kan udvikle fremtidens Silkeborg Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i februar 2015 godkendt en realiseringsplan for 
Udviklingsstrategi 2028. Nærdemokratiudvalget har nu fået en orientering om status på 
realiseringsplanen. Udviklingsstrategien kan ses via kommunens hjemmeside og notat om 
status vedlægges til lokalrådets orientering.

Tilskud til lokalrådene for 2016
Tilskuddet til lokalrådene for 2016 er blevet udbetalt.
Som dokumentation for brug af tilskuddet for 2015 bedes lokalrådene indsende det 
godkendte regnskab for 2015 til jep@silkeborg.dk senest 1. juni 2016.
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