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Nærdemokrati – Nyhedsbrev marts 2019

Temamøde 19. marts for lokalrådene

Repræsentanter fra 22 lokalråd var tilmeldt Nærdemokratiudvalgets temamøde 19. marts 

om ”Samarbejde og kommunikation”. 

Nærdemokratiudvalgets formand Martin Jakobsen bød velkommen og præsenterede bl.a. 

nyt medlem af Nærdemokratiudvalget Jens Bloch, som er med i Liga Syd. 

Med udgangspunkt i ”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune” fortalte 

direktør Hanne Ahrens bl.a. om samarbejde og dialog på hhv. lokalrådenes og 

politisk/administrativt initiativ. ”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune” 

kan ses på kommunens hjemmeside via dette link. Her ligger også en pixi-udgave af 

aftalen. Hjemmesiden for lokalråd og nærdemokrati findes i øvrigt via silkeborg.dk –

Politik – Lokalråd og nærdemokrati.

Herefter fortalte Stig Skovbo om, hvordan Liga Syd arbejder med borgernetværk.

Næste punkt på programmet var indlæg fra kommunens Kommunikationsafdeling med 

eksempel på, hvordan formidling af politiske beslutninger til lokalrådene sker. Der var 

efterfølgende en drøftelse blandt lokalrådene af formidlingsmåden. Der var stor tilfredshed 

med måden, så der fortsættes på samme måde. De politiske beslutninger for 

lokalområderne kan i øvrigt også ses på kommunens hjemmeside/her (silkeborg.dk –

Politik - Lokalråd og nærdemokrati - Politiske beslutninger for dit lokalområde). 

Inden Martin Jakobsen sluttede mødet af, fortalte Hanne Ahrens kort om, at der er 

udsendt invitation til en ny omgang ”Lokalområder med Kant”, - og Hans Mogensen 

fortalte om en ny Lov om tilgængelighed, som vil komme til at berøre de lokalråd, som 

har hjemmesider. Alle lokalråd vil få nærmere information fra Kommunikationsafdelingen.

Pulje til byforskønnelse

Teknik- og Miljøafdelingen har sendt besked ud til alle lokalråd om, at rådende også i 

2019 kan søge midler til at forskønne veje, torve, pladser eller andre offentlige arealer. 

Såfremt lokalrådene har en idé, så er der altså mulighed for at søge penge til projektet og 

få det helt eller delvist finansieret. Lokalrådene kan søge op til 225.000 kr. Der kan læses 

mere på hjemmesiden.
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https://silkeborg.dk/~/media/Politik-og-dialog/Lokalraad-og-naerdemokrati/Arbejdet-med-naerdemokrati/Samarbejde-mellem-lokalrdene-og-Silkeborg-Kommune-rev-maj.pdf?la=da


Side 2

Nærdemokratiudvalgets aktivitetsbestemt pulje i 2019

Som tidligere oplyst har Nærdemokratiudvalget også i 2019 afsat et beløb, nemlig 50.000

kr. til en aktivitetsbestemt pulje. Lokalrådene kan søge om mindre beløb fra puljen, idet 

retningslinjerne for puljen er: 

”Nærdemokratiudvalget beslutter hvert år, om der skal afsættes budgetbeløb til pulje til 

aktivitetsbestemt tilskud til lokalrådene efter konkret ansøgning. I givet fald fastsætter 

Nærdemokratiudvalget også puljens størrelse.

Lokalrådene 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 senest ved aktivitetens gennemførelse.”

Folkemøde 2019

Til lokalrådenes orientering afholdes Folkemøde i Silkeborg 20.-21. september 2019. 

Formålet med Folkemødet er, at sætte fokus på Silkeborg Kommune som et godt sted at 

leve. Håbet er, at Folkemødet kan være med til at starte en bevægelse, hvor mange gode 

kræfter i kommunen forenes, med henblik på at gøre Silkeborg Kommune til et godt sted 

at leve.

Temaet for Folkemødet 2019 er Identitet. Hvem er vi? Hvem vil vi være? Hvordan bliver vi 

det?

Temaet skal forstås bredt. Det kan handle om din, min og vores Identitet som menneske 

og kommune.


