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Nærdemokrati – Nyhedsbrev november 2019

Nærdemokratikonference 9. november 2019

Nærdemokratiudvalgets årlige konference for lokalråd og byrådsmedlemmer fandt sted 

lørdag 9. november i Arena Midt i Kjellerup. Hovedtemaet var ”Hvordan arbejder vi i 

lokalrådet, så flere tager ansvar?” 17 ud af kommunens 28 lokalråd var repræsenterede. I 

alt deltog godt 40 i konferencen. 

Læs mere om konferencen på hjemmesiden

Nærdemokratiudvalget har evalueret konferencen og fandt, at det var en vellykket 

konference, der tjente formålet. Der var gode og inspirerende oplæg. Det var en god dag, 

som med fordel kunne have haft endnu flere deltagere fra lokalrådene. 

Valg af lokalrådsrepræsentanter til Nærdemokratiudvalget fra 2020-2021

I forbindelse med Nærdemokratiudvalgets konference 9. november var der valg af 2

lokalrådsrepræsentanter og suppleanter til Nærdemokratiudvalget fra 2020-2021. 

Lokalrådsrepræsentanterne valgte Jørgen Marquart Mikkelsen, Kjellerup Lokalråd, og 

Søren Olsen, Them-Salten Lokalråd som medlemmer af udvalget. Ingelise Nielsen, Gødvad 

Lokalråd, blev 1. suppleant og Bent Jørgensen, Silkeborg City Lokalråd, blev 2. suppleant. 

Det er byrådet, som formelt skal godkende de valgte. Det vil ske i forbindelse med 

byrådets møde 16. december. 

Lokalrådenes bankgebyrer

Flere lokalråd har tilkendegivet, at der skal betales store gebyrer til bankerne. 

Nærdemokratiudvalget er opmærksom på problematikken og har drøftet det. 

Nærdemokratiudvalget har nu anmodet Administrationen om at følge yderligere op på 

problematikken. En række lokalråd vil derfor blive kontaktet for at høre om størrelsen af 

deres bankgebyr. 

Nærdemokratiudvalgets fokus for arbejdet i 2020

Nærdemokratiudvalget har ved flere lejligheder fået bekræftet, at der er behov for, at 

udvalget i 2020 sætter fokus på at relancere kodekset for godt nærdemokrati og 
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samarbejdsaftalen med lokalrådene. Et af udvalgets første møder i det nye år vil derfor 

omhandle en drøftelse af fokusområder for 2020. 

Samarbejdsaftalen ”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune” kan ses via 

hjemmesiden. Her kan også ses en pixi-udgave, hvoraf kodekset for godt nærdemokrati 

fremgår.

Høring af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik

Der er udarbejdet et forslag til ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik 

for hele Silkeborg Kommune. 

Frem til 13. december 2019 har alle mulighed for at komme med høringssvar til 

politikken. Politikken m.v. kan læses via kommunens hjemmeside: 

www.silkeborg.dk/hoeringer
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