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Nærdemokrati - Nyhedsbrev november 2015

Nærdemokratiudvalgets konference 7. november 
Temaet for årets konference for lokalråd og byrådsmedlemmer var ”Hvad gør vi ved 
”folkevandringen” fra land til by og fra by til storby? Hvordan imødegås udviklingen lokalt?
Konferencen blev holdt i Gjern Kultur- og Idrætscenter. 19 ud af kommunens 26 lokalråd 
var repræsenterede. 

Læs mere om konferencen (referat og powerpoint) på hjemmesiden

Revision af kommuneplan 2017-2028
Deltagerne i Nærdemokratikonferencen fik bl.a.en orientering om den kommende proces 
for revision af kommuneplan 2017-2018, herunder lokalrådenes rolle i planlægningen. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har efterfølgende godkendt et kommissorium for 
Kommuneplan 2017-2028. Nærmere information om processen for revisionen vil blive 
send særskilt til lokalrådene. 

Silkeborg Kommunes Ungebyråd
I oktober måned fik Silkeborg Kommune et Ungebyråd bestående af 31 unge mellem 13 
og 17 år. Det er unge, der har lyst til at få indflydelse på deres egen og andre unges 
hverdag i Silkeborg Kommune. De unge vil få erfaring med demokrati i praksis og øvelse i 
at argumentere og forhandle.

Det er Silkeborg Byråds håb, at lokalområderne – og dermed lokalrådene – bakker op om 
evt. valgte ungebyrådsmedlemmer i området.

Læs mere om Ungebyrådets arbejde, sammensætning og medlemmer på hjemmesiden

Pulje til aktivitetsbestemt tilskud
Lokalrådene har stadig i resten af 2015 og i hele 2016 mulighed for at søge om tilskud fra 
puljen til aktivitetsbestemt tilskud. 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.
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http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Naerdemokratikonferencer
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Ungebyraad


Side 2

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 først kommende Nærdemokratiudvalgsmøde efter modtagelsen og 
efter først til mølle princippet. Beløbet udbetales senest ved aktivitetens gennemførelse.

Tilskud til lokalrådene for 2016
Nærdemokratiudvalget har besluttet, at lokalrådene også i 2016 får et tilskud på 6.000 kr. 
Beløbet vil blive udbetalt i løbet af januar måned. 
Som dokumentation for brug af tilskuddet for 2015 bedes lokalrådene indsende det 
godkendte regnskab for 2015 til jep@silkeborg.dk senest 1. juni 2016.

Nærdemokratiudvalgets møder i 2016
Nærdemokratiudvalget har fastsat møderækken for udvalgets møder i 2016. Møderne 
holdes som udgangspunkt hver 3. mandag fra kl. 16.30-18.00. 

Udvalget vil også i 2016 holde nogle af møderne ude hos lokalrådene. Såfremt der er 
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. 
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