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Nærdemokrati – Nyhedsbrev september 2016

Temamøde 14. september 2016 for lokalrådene

Repræsentanter fra 19 lokalråd deltog i Nærdemokratiudvalgets temamøde 14. 

september. 

Nærdemokratiudvalgets formand Poul Dahl bød velkommen hvorefter Ea Catrine 

Christensen fra Silkeborg Kommunes Social- og Integrationsafdeling fortalte om 

integrationsindsatsen, herunder 
 hvad der sker fra flygtninge modtages til de er selvforsørget

 udfordringer og begrænsninger 

 hvad frivillige kan gøre

Det syriske flygtningepar Basheer Alkaterjo og Souhair Osman deltog under en del af 

mødet, og Basheer fortalte om, hvad han forstår ved integration. 

Efter gruppedrøftelse - bl.a. om, hvordan samarbejdet mellem lokalrådene og Silkeborg 

Kommune kan styrkes i arbejdet med det aktive medborgerskab, – blev det tilkendegivet 

fra lokalrådene, at de gerne vil have information, når der kommer flygtninge til området. 

Dette kan lade sig gøre, hvis borgerne/flygtningene har givet accept af det.

Social- og Integrationsafdelingen stiller sig gerne til rådighed med konsulentbistand, hvis 

lokalområderne ønsker at tale om muligheden for modtagelse af flygtninge i lokalområdet. 

Det benyttede powerpoint-oplæg vedlægges som bilag.

Inden Poul Dahls afsluttende bemærkninger gav byrådsmedlem Mads Frandsen en 

uddybende orientering af ”Lokalområder med kant”. Der skal sammensættes et ”Udvalg 

for samskabelse”, som bl.a. skal komme med forslag til at synliggøre lokalområdernes 

kvaliteter og potentialer. I udvalget skal deltage repræsentanter fra 5 lokalområder. Når 

arbejdet er gjort skal de deltagende lokalområders ”særlige kant” gerne stå helt klart, så 

den kan omsættes i ”salgsopstilling” for området. 

Der holdes et informationsmøde 21. september kl. 19-21 på Silkeborg Bibliotek. Læs mere 

nedenfor.

Det benyttede powerpoint-oplæg vedlægges som bilag.

16. september 2016



Side 2

”Lokalområder med kant”

Alle er velkomne til arrangementet på Silkeborg Bibliotek onsdag 21. september kl. 19 –

21 om lokalområder med kant, hvor livstilsekspert Anne Glad lægger op til debat om, 

hvem og hvad, der kan gøre lokalområdet til noget særligt. 

Lokalrådsmedlemmer, naboer og andre lokale ildsjæle kan komme og få ny inspiration til 

hvordan lokalområdet kan blive til noget særligt. Der vil være mulighed for at tilkendegive 

om lokalområdet allerede har et hold klar til at arbejde med det nye ”Udvalg for 

samskabelse”. Lokalområdets særlige kvaliteter skal frem i lyset, så de er til at få øje på. 

Både for nuværende og for kommende borgere.

Holdet skal arbejde de næste måneder, herunder deltage i 2 – 3 arbejdsmøder. Det første 

forventes at blive onsdag den 5. oktober kl. 19.30 – 21.30. 

Tidligere udsendt mail med opfordring til at deltage vedlægges som bilag.

Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune

Husk at fristen for at indstille emner til den nyoprettede pris er 5. oktober 2016. 

Prisen, som er på 40.000 kr., anerkender en landsby, bydel eller by, som det foregående 

år har gjort en ekstraordinær indsats for at gøre lokalområdet til et godt sted at bo og 

leve.

Prisen bliver uddelt første gang i forbindelse med Nærdemokratikonferencen 5. november 

2016.

Lokalrådene har modtaget særskilt information og indstillingsskema. 


