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Nærdemokrati – Nyhedsbrev december 2016

Tilskud til lokalrådene for 2017

Nærdemokratiudvalget har besluttet, at lokalrådene også i 2017 får et tilskud på 6.000 kr. 

Beløbet vil blive udbetalt i løbet af januar måned. 

Som dokumentation for brug af tilskuddet for 2016 bedes lokalrådene indsende det 

godkendte regnskab for 2016 til jep@silkeborg.dk senest 1. juni 2017.

Pulje til aktivitetsbestemt tilskud

Nærdemokratiudvalget har besluttet at forlænge muligheden for lokalrådene til også i 

2017 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.

Lokalrådenes kontakt til Rådhuset

Lokalrådene har af og til behov for kontakt til administrationen på Rådhuset. Såfremt 

lokalrådene ikke lige ved, hvilken afdeling/medarbejder, der skal kontaktes, så kan 

nærdemokratikoordinatoren og de byplanansvarlige kontaktes for hjælp.

Nedenfor følger oplysninger om, hvad de kan hjælpe med (jfr. ”Samarbejde mellem 

lokalrådene og Silkeborg Kommune”):

Nærdemokratikoordinator kontaktes, når
 lokalrådene har brug for rådgivning omkring deres arbejde

 lokalrådene har brug for at få formidlet en henvendelse videre til rette afdeling/-er

 Hvis henvendelsen drejer sig om det teknisk område, henvender lokalrådet sig direkte 

til den byplanansvarlige

Kontaktoplysninger: Jette Pedersen, jep@silkeborg.dk, tlf. 2496 2434

30. november 2016

mailto:jep@silkeborg.dk
mailto:jep@silkeborg.dk
mailto:jep@silkeborg.dk


Side 2

De byplanansvarlige kontaktes, når
 lokalrådene har brug for viden om kommunale aktiviteter, jfr. nedenfor, i lokalområdet

 lokalrådene har informationer eller beslutninger, som kan være til gavn for den 
byplanansvarlige

 lokalrådene har initiativer til projekter, som kræver at Teknik- og Miljøafdelingen 
inddrages

 lokalrådene ønsker, at den byplanansvarlige deltager i lokalrådsmøder eller 
borgermøder

Se kontaktoplysninger på de byplanansvarlige

Nærmere om de byplanansvarlige: 
Teknik- og Miljøafdelingen har en række byplanansvarlige fordelt på hele Silkeborg 
Kommune. De byplanansvarliges opgaver er bl.a. at

 sikre løbende dialog med lokalrådene 
 deltage i et årligt lokalrådsmøde eller borgermøde efter lokalrådenes ønsker
 bidrage til kommune- og lokalplanlægning, befolkningsprognoser og lignende
 videreformidle spørgsmål inden for det tekniske område til kolleger i Teknik- og 

Miljøafdelingen
 opnå kendskab til Teknik- og Miljøafdelingens aktiviteter i lokalområdet
 bidrage til at sikre sammenhæng i den kommunale indsats i lokalområdet

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

