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Nærdemokrati – Nyhedsbrev januar 2017

Nærdemokratiudvalgets årsplan 2017

Nærdemokratiudvalget har drøftet årsplanen for udvalgets arbejde i 2017. Udvalget vil 

bl.a. arbejde med:

 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 7. oktober 2017 på Toftebjerg Medborgerhus i Them fra kl. 9.00-15.00. 

Lokalrådsmedlemmerne bedes allerede nu reservere datoen.

Temamøder for lokalrådene

Nærdemokratiudvalget har besluttet at afholde to temamøder for lokalrådene i 2017. Der

bliver et møde i april og et møde ultimo august/primo september. Datoerne og temaerne 

udmeldes snarest.

Nærdemokratiudvalgets besøg hos lokalråd

Nærdemokratiudvalget vil gerne i 2017 besøge følgende lokalråd: Kragelund-Frederiksdal 

Lokalråd, Voel Lokalråd, Alderslyst Lokalråd og Gjessø Lokalråd. Lokalrådene bliver 

kontaktet mht. aftale om tidspunkt for besøg.

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. 

Forslag om indmelding i Landdistrikternes Fællesråd

Nærdemokratiudvalget har drøftet forslag om, hvorvidt Silkeborg Kommune skal melde sig 

ind i Landdistrikternes Fællesråd. Nærdemokratiudvalget besluttede at fremsende 

forslaget til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at kommunen 

indmeldes. Det forventes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen 6. februar. 

Besked om Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning følger herefter.

”Lokalområder med kant”

Nærdemokratiudvalget har besluttet at anvende 50.000 kr. til medfinansiering af 

initiativer, som de fem områder Fårvang, Grauballe, Hinge, Kjellerup og Kragelund træffer 

beslutning om, skal realiseres som følge af arbejdet med ”Lokalområder med kant”. Der er 
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tale om initiativer, der vil synliggøre områdernes kvaliteter for nuværende og potentielle 

borgere.

De fem lokalområder har indtil videre arbejdet hver for sig. Der forberedes nu et 

fællesmøde med repræsentanter for områderne og de udpegede politikere, der har 

arbejdet med i forløbet. Formålet er at samle deltagernes erfaringer og gode råd til, 

hvordan samskabelse kan skubbe til et lokalområdes særlige kant og kvaliteter, således at 

der kan ske en samlet tilbagemelding til Byrådet.

Tilskud til lokalrådene for 2017

Tilskuddet til lokalrådene for 2017 er blevet udbetalt.

Som dokumentation for brug af tilskuddet for 2016 bedes lokalrådene indsende det 

godkendte regnskab for 2016 til jep@silkeborg.dk senest 1. juni 2017.
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