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Nærdemokrati – Nyhedsbrev oktober 2017

Nærdemokratiudvalgets konference 30. september 

Temaet for årets konference for lokalråd og byrådsmedlemmer var ”10 år med ”Danmarks 

bedste nærdemokrati””. Konferencen blev holdt i Toftebjerg – Them Bibliotek & 

Medborgerhus. 22 ud af kommunens 27 lokalråd var repræsenterede. 

Læs mere om konferencen (referat og powerpoint) på hjemmesiden

Nyhedsformidling til lokalrådene via Facebook

På nærdemokratikonferencen orienterede direktør Hanne Ahrens om et tilbud til 

lokalrådene om brug af Facebook. Der vil blive tilbudt to workshops: Hvordan kommer vi i 

gang på Facebook? Og Hvordan bruger vi Facebook til at skabe større engagement i 

lokalområdet. 

I forlængelse heraf vil lokalrådene få tilbud om formidling af politiske beslutninger fra alle 

politiske udvalg med lokal geografisk betydning til de respektive lokalråds Facebooksider. 

Alle lokalråd vil senere høre nærmere om tilbuddet fra Kommunikationsafdelingen.

Nyt lokalråd 
Nærdemokratiudvalget har netop godkendt vedtægter for Buskelund Lokalråd. Dermed 
er hele kommunen dækket af i alt 28 lokalråd. Det er på baggrund af 
Nærdemokratiudvalgets henvendelse, at en række foreninger/repræsentanter i 
området har afholdt borgermøde og fået valgt et lokalråd.

Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune

22. september 2017 uddelte borgmesteren for anden gang ”Pris til årets lokalområde i 

Silkeborg Kommune”. Dommerkomitéen havde valgt, at prisen denne gang skulle gå til 

Vium-Hvam.

I kan læse mere om begrundelsen og prisoverrækkelsen her:

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Aarets-

Lokalomraade/Vindere-af-Aarets-Lokalomraade

Præcisering omkring det yderligere tilskud til lokalrådene i 2017
Der er flere lokalråd, som har troet, at det ekstraordinære tilskud på 2.000 kr. er 
øremærket til brug i forbindelse med det kommende valg. Det er det ikke. 

Som det blev nævnt i sidste nyhedsbrev, så er det efter en gennemgang af 
budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017, at Nærdemokratiudvalget har besluttet, at alle 
lokalråd skulle tildeles yderligere 2.000 kr. i 2017. Det skyldes, at den afsatte pulje til 
aktivitetsbestemte tilskud ikke har været brugt fuldt ud. Nærdemokratiudvalget har 
derfor ønsket, at alle lokalråd skal have glæde af det afsatte beløb.
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