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Nærdemokrati – Nyhedsbrev maj 2017

Nyt lokalråd 
Nærdemokratiudvalget har godkendt vedtægter for et nyt lokalråd, nemlig Balle 
Lokalråd, som bliver det 27. af slagsen i Silkeborg Kommune. Lokalrådet er etableret 
via initiativ fra en række borgere i Balle. 

Det er nu kun Buskelund skoledistrikt, som ikke er ”dækket ind” lokalrådsmæssigt. 
Nærdemokratiudvalget ser gerne, at dette område også får et lokalråd. Udvalget har 
derfor besluttet, at rette henvendelse til relevante foreninger/repræsentanter i 
området med opfordring om at oprette lokalråd.

Erfaringer fra afholdte borgermøder omkring kommuneplanforslaget
Nærdemokratiudvalget har haft en drøftelse af egne erfaringer fra de afholdte 
borgermøder. Erfaringerne skal – sammen med lokalrådenes erfaringer – bruges på 
temamøde for lokalrådene 30. august 2017, hvor et af temaerne vil være en 
evaluering af processen for lokalrådenes rolle i kommuneplanprocessen. 

Temamøde 27. april 2017 for lokalrådene
Der var god opbakning til Nærdemokratiudvalgets temamøde 27. april. 
Repræsentanter fra 22 lokalråd deltog.  

Nærdemokratiudvalgets formand Poul Dahl bød velkommen, hvorefter byplanlægger 
Peter Magnussen orienterede om den videre information til lokalrådene i forhold til 
kommuneplanens vedtagelse. Det benyttede powerpoint-oplæg vedlægges som bilag.

Herefter var der tema om projektet ”Lokalområder med Kant”. Efter direktør Hanne 
Ahrens´s gennemgang af baggrunden for projektet fortalte proceskonsulent Lone 
Lambæk fra Share Republic om projektet, herunder hvordan lokalområder selv kan 
komme i gang. Herefter fortalte repræsentanter fra de deltagende lokalområder om, 
hvad de har fået ud af at være med, og der blev givet inspirerende eksempler på nye 
tiltag. Byrådsmedlem Mads Frandsen afsluttede temaet med bl.a. at fortælle om 
kommunens observationer undervejs. Der gives en stafet videre fra byrådet til det nye 
byråd om, at ”Flere lokalområder får ”hjælp” til at synliggøre og udvikle sin særlige 
kant”.
Powerpoint-oplæg vedlægges som bilag.

Sidste tema var praksis for valg til lokalråd. Her fortalte Helle Præsius Busk, Sejs-
Svejbæk Lokalråd, om lokalrådets praksis i forbindelse med en egentlig valghandling 
samtidig med kommunalvalget, og Niels Villumsen, Ans-Grønbæk Lokalråd, fortalte om 
praksis for valg i forbindelse med borgermøde/generalforsamling.
Oversigt over Sejs-Svejbæk Lokalråds opgaver/praksis vedlægges som bilag.
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Side 2

Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune

Også i 2017 skal der uddeles en pris til årets lokalområde. 

Prisen er igen på 40.000 kr. og anerkender en landsby, bydel eller by, som har gjort en 

ekstraordinær indsats for at gøre lokalområdet til et godt sted at bo og leve.

I løbet af maj måned vil lokalrådene modtage nærmere information.  

Pulje til aktivitetsbestemt tilskud

Som tidligere oplyst er der mulighed for lokalrådene til at søge om tilskud fra puljen til 

aktivitetsbestemt tilskud. Puljen er på i alt 50.000 kr. 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.

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.

Befolkningsprognose og elevtalsprognose 2017-2030
Silkeborg Kommune har udarbejdet en ny befolkningsprognose, der giver et overblik 
over udviklingen i det forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune i årene frem til 
2030. 

I kan se mere om udviklingen i netop jeres lokalområde via dette link, hvor også 

elevtalsprognosen for samme perioden kan ses.

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Befolkningsprognoser
mailto:jep@silkeborg.dk

