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Status på Nærdemokratiudvalgets arbejde pr. 31. januar 2017

I forbindelse med konstitueringsaftalen efter kommunalvalget 2013 blev det besluttet, at 

Nærdemokratiudvalget skulle fortsætte dets arbejde. Byrådet nedsatte derfor igen et § 

17, stk. 4 udvalg for Nærdemokrati under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Dette notat giver en status på udvalgets arbejde for perioden 1. januar 2014 til 31. januar 

2017.

Formål

Udvalgets formål er at arbejde for, at nærdemokrati bliver en naturlig del af arbejdet i 

Silkeborg Kommune. Det indebærer, at det er udvalgets opgave at

 sikre, at nærdemokrati er en naturlig og integreret del af det politiske og 

administrative arbejde i Silkeborg Kommune

 virke som bindeled mellem de politiske udvalg om nærdemokratiske emner

 koordinere, udvikle og evaluere konkrete nærdemokratiske aktiviteter

 understøtte lokalrådenes arbejde ved at sikre ”Samarbejde mellem lokalrådene og 

Silkeborg Kommune” implementeret

 Administrere det i budgettet afsatte beløb til Nærdemokrati

Medlemmer

Udvalget har 7 medlemmer, hvoraf

 5 medlemmer er udpeget af og blandt byrådets medlemmer

 2 medlemmer er udpeget af byrådet efter indstilling fra lokalrådene i kommunen

Møder

Udvalget holder som udgangspunkt møde hver måned, nemlig 3. mandag i måneden dog 

undtagen juli måned. Møderne holdes i lokale D116 på Rådhuset alternativt ude hos 

forskellige lokalråd. Møderne holdes fra kl. 16.30-18.00, dog således at møder, hvor 

udvalget har været på besøg hos et lokalråd, har været fra kl. 16.30-19.00.

I perioden har der været afholdt i alt 26 møder. 7 møder har været aflyst, da der var få 

punkter til behandling på dagsordenen, og det var muligt at udsætte punkterne til 

behandling på det efterfølgende møde.

Der har været behandlet i alt 147 punkter, hvoraf de 26 har været ”Godkendelse af 

dagsorden”. Antallet af reelle punkter er således 121. 

26. januar 2017
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2014 2015 2016 2017 

(pr. 31.01.17)

Antal møder 8 9 8 1

Aflyste møder 2 2 3 0

Antal afbud 8 8 5 2

Fremmøde procent

(i forhold til antal møder)

85,7 % 87,3 % 91,1 % 71,4 %

Antal punkter 51 50 39 7

Resultater

I skemaet er vist en oversigt over de emner, som udvalget har arbejdet med. Ud for hvert 

emne er beskrevet, hvilket resultat, der er opnået.

Emne Resultat

”Samarbejde mellem lokalrådene og 

Silkeborg Kommune”

Som indledning på udvalgets arbejde blev den 

overordnede strategi for området drøftet. Resultatet 

af drøftelsen blev sammenholdt med den af byrådet 

i 2013 godkendte ”Politik og strategi for samarbejde 

mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune”. 

Som følge heraf foreslog udvalget små-justeringer 

og ajourføringer, som blev sendt i høring hos 

lokalrådene og de politiske udvalg. Høringssvarene 

blev efterfølgende behandlet, og et revideret 

”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg 

Kommune” blev godkendt af byrådet i maj 2016. 

Kvalitativ undersøgelse af 

nærdemokrati i Silkeborg Kommune

Til brug for prioritering af udvalgets fremadrettede 

indsats blev der foretaget en undersøgelse af, 

hvordan det står til med nærdemokratiarbejdet i 

kommunen. Undersøgelsen blev lavet af eksternt 

firma.

6 lokalråd, 4 byansvarlige samt 3 udvalgsformænd 

deltog i undersøgelsen, som var baseret på 

kvalitative interviews.

Undersøgelsens overordnede konklusion var, at 

lokalrådsarbejdet er meningsgivende for alle 

deltagere i undersøgelsen.
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Inden konklusionen var endelig arbejdede 

deltagerne på nærdemokratikonferencen i 2014 

med prioritering af syv ønsker/udfordringer.

På baggrund af undersøgelsens resultater og 

ovennævnte prioritering af udfordringer har 

udvalget drøftet den fremadrettede prioritering af 

indsatsen.

Et af ønskerne/udfordringer var bl.a. uddannelse af 

lokalråd. Se mere under emnet ”Temamøder for 

lokalråd”.

Oprettelse af lokalråd Udvalget har i perioden godkendt oprettelse af nyt 

lokalråd i Laven.

Udvalget er endvidere blevet orienteret om 

nedlæggelse af Kløverbyernes Lokalråd. Lokalrådets 

fysiske område er blevet delt (via motorvejen) 

mellem Laven Lokalråd og Resenbro Lokalråd.

På baggrund af forespørgsel om evt. opdeling af et 

lokalrådsområde i to lokalråd har udvalget besluttet 

at fastholde, at afgrænsningen skal være som 

beskrevet i ”Samarbejde mellem lokalråd og 

Silkeborg Kommune”.

Administrationen er bekendt med, at der i foråret 

2017 er planer om borgermøde mhp. oprettelse af 

lokalråd i Balle. Hvis lokalrådet oprettes, vil hele 

Silkeborg Kommune være dækket af lokalråd.

Besøg hos/af lokalråd Der har været en række konstruktive og frugtbare 

dialogmøder med lokalråd. 

Udvalget har været på besøg hos/haft besøg af

følgende lokalråd for bl.a. at høre status for 

nærdemokratiet i lokalrådets lokalområde:

 Skovlandets Lokalråd

 Laven Lokalråd

 Gødvad Lokalråd

 Funder-Lysbro Lokalråd

 Skægkærområdets Lokalråd

 Blicheregnens Lokalråd
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Udvalget har besluttet i 2017 at besøge 3-4 

lokalråd iblandt følgende: Kragelund-Frederiksdal 

Lokalråd, Voel Lokalråd, Alderslyst-Søholt Lokalråd 

og Gjessø Lokalråd.

Konference for lokalråd og 

byrådsmedlemmer

Udvalget har hvert år holdt en 

Nærdemokratikonference for lokalråd og 

byrådsmedlemmer. Som indledning til

konferencerne har der været dialogmøde mellem 

repræsentanter fra udvalget og lokalrådene.

Lokalrådene har tilkendegivet, at dialogmøderne er 

succesfulde, og de er derfor videreført hvert år.

Konferencernes temaer har været:

 ”Levende lokalsamfund”: Afholdt 8. november 

2014 med repræsentanter fra 17 lokalråd og 

knap 50 deltagere

 ”Hvad gør vi ved ”folkevandringen” fra land til 

by og fra by til storby? Hvordan imødegås 

udviklingen lokalt?”: Afholdt 7. november 2015 

med repræsentanter fra 19 lokalråd og godt 50 

deltagere 

 ”Hvordan skabes udvikling og vækst – så 

borgerne føler sig hjemme”: Afholdt 5. 

november 2016 med repræsentanter fra 18 

lokalråd og knap 50 deltagere

Efter hver konference har udvalget lavet en 

evaluering, som er brugt ved forberedelse til 

kommende års konference.

Udvalget har besluttet i 2017 at holde konference 

7. oktober. 

Temamøder for lokalråd Et af resultaterne fra den kvalitative undersøgelse 

af nærdemokrati var ønsket om mere uddannelse af 

lokalrådene.

Udvalget har derfor holdt en række 

temamøder/fyraftensmøder for lokalråd med 

følgende emner:

 Sammenhæng mellem kommunale planer: 

Afholdt 11. juni 2014 med repræsentanter fra 
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18 lokalråd og knap 50 deltagere

 Frivilligt arbejde. Strategisk Kommunikation: 

Afholdt 28. maj 2015 med repræsentanter fra 

12 lokalråd og knap 40 deltagere

 Fundraising. Kvalificering af emner til fremtidige 

konferencer og temamøder: Afholdt 9. 

september 2015 med repræsentanter fra 17 

lokalråd og knap 40 deltagere

 Trafiksikkerhed. Cykelstier: Afholdt 30. marts 

2016 med repræsentanter fra 17 lokalråd og 

godt 40 deltagere

 Integration af nye borgere. Lokalområder med 

kant: Afholdt 14. september 2016 med 

repræsentanter fra 19 lokalråd og godt 30 

deltagere

Udvalget har besluttet i 2017 at holde temamøde i 

april og i august/september.

Økonomi Udvalget har fulgt op på udvalgets budget via de 

kvartalsvise budgetopfølgninger.

Udvalget har truffet beslutning om brug af de 

afsatte budgetbeløb, herunder hvert år

 tilskud på 6.000 kr. til hvert lokalråd 

 tilskud på 70.000 kr. til Ungdomsplatformens 

arbejde 

Udvalget har behandlet ansøgninger fra lokalråd om 

økonomisk støtte ud over de årlige tilskud. Som 

følge af sådanne ansøgninger har udvalget drøftet 

en evt. ny fordeling af budgetbeløbet til lokalrådene 

mellem faste tilskud og aktiviteter. 

Udvalget besluttede i 2015 at afsætte en pulje på 

50.000 kr. til aktivitetsbestemte projekter i 2015 og 

2016. Puljen er besluttet videreført i 2017. Lokalråd 

kan få tilskud fra puljen efter nærmere fastsatte 

retningslinjer.

Fra puljen er der behandlet ansøgninger fra:

 Vinderslev og Omegns Lokalråd

 Sejs-Svejbæk Lokalråd

 Kjellerup Lokalråd

 Funder-Lysbro Lokalråd
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Udvalget har besluttet, at bruge 50.000 kr. til 

medfinansiering af lokalområders initiativer i 

forlængelse af ”Udvalg for samskabelse om 

lokalområder med kant”.

Kommunikation og information Udvalget har ønsket at opretholde en tæt kontakt 

mellem udvalget og lokalrådene, bl.a. via

 besøg hos lokalråd

 dialogmøder i forbindelse med 

Nærdemokratikonference

 deltagelse i borgermøder, kommuneplanmøder 

m.v. efter behov

 deltagelse i lokalrådenes formandsmøder efter 

invitation

Jfr. ”Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg 

Kommune” så informeres om udvalgets arbejde via:

 hjemmesiden

 link til referat fra udvalgets møder, som sendes 

til lokalrådene

 nyhedsbreve, som udsendes fra 

Nærdemokratikoordinatoren

Understøttelse af lokale 

udviklingsinitiativer

På baggrund af henvendelse fra Økonomi- og 

Erhvervsudvalget har udvalget haft en drøftelse af 

rammer for understøttelse af lokale 

udviklingsinitiativer. Udvalget har anbefalet, at 

sager om lokal medfinansiering generelt først 

behandles, når der foreligger ansøgning om støtte 

til konkrete projekter.

Efterfølgende har udvalget – efter ansøgning -

anbefalet overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, at 

der gives økonomisk støtte til udviklingsfasen for 

projektidé ”Det flydende Beboer- og Kulturhus” i 

Laven.

Endnu mere brug af lokalrådene Udvalget har drøftet, hvordan Silkeborg Kommune, 

dvs. byrådet, de stående udvalg og 

administrationen kan gøre mere brug af 

lokalrådene.

Udvalgets drøftelse har taget udgangspunkt i en 

række eksempler/inspiration fra andre kommuner, 
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som på forskellig vis har et formaliseret samarbejde 

med borgere – eller har afprøvet samarbejde på en 

konkret måde. Det drejer sig om eksempler 

indenfor den måde, 

 som kommunerne har organiseret samarbejdet 

med borgerne på og 

 omkring borgerbudgettering

Endvidere har der været eksempel på muligheden 

for at nedsætte lokaludvalg med særlig 

beslutningskompetence samt erfaring fra et af 

kommunens nuværende lokalråd, Sejs-Svejbæk 

lokalråd. 

Emnet har indgået i program for 

Nærdemokratikonference, hvor Sejs-Svejbæk 

Lokalråd har fortalt om deres 

erfaringer/udfordringer.

Integration af borgere i lokalområderne På baggrund af beslutning i Økonomi- og 

Erhvervsudvalget har udvalget drøftet integration af 

nye borgere, herunder flygtninge i lokalområderne. 

I forbindelse med drøftelsen var repræsentanter fra 

Silkeborg Kommunes Integrationsteam inviteret til 

at orientere om, hvilken rolle kommunen har i 

forbindelse med integration. Endvidere var der en 

dialog om, hvilken rolle lokalområderne evt. vil 

kunne have overfor flygtninge. 

Emnet har indgået i program for temamøde for 

lokalråd samt i program for 

Nærdemokratikonference. 

Ungdomsplatformens arbejde Ungdomsplatformen er funderet under 

Ungdomsskolen.

Ungdomsskoleinspektøren har deltaget i møde 23. 

marts 2014, 20. oktober 2014, 16. februar 2015 og 

17. maj 2016, hvor der er orienteret om status for 

arbejdet med Ungdomsplatformen. 

Udvalget har besluttet også i 2017 at invitere 

Ungdomsskoleinspektøren til møde. 

Ungebyråd På baggrund af forslag fra Ungdomsplatformen om 
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at genoprette et ungdomsråd har udvalget haft 

nedsat en undersøgelsesgruppe, som indhentede

inspiration og erfaring fra Aarhus Kommune. 

Udvalget indkredsede gruppens forslag/koncept 

med henblik på konkretisering til byrådet, som 

godkendte etableringen af ungebyrådet fra

sommeren 2015.

Udvalget har endvidere udpeget politiske 

repræsentanter til styregruppen for etablering af 

ungebyrådet.

Udover ovennævnte emner har udvalget drøftet: 

 Udvalgets årsplan for det kommende år

 Evt. køb af abonnement til Fonde.dk til brug for lokalrådene

 Evt. deltagelse i projektet Landsbyklynger

 Evt. indmelding i Landdistrikternes Fællesråd

Endvidere er udvalget bl.a. blevet orienteret om:

 BeSTEM-kampagnens resultater

 Justering af kommunens overordnede udviklingsstrategi – og lokalrådenes rolle i 

processen

 Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport ”Op af sofaen – anbefalinger til 

lokaldemokratiet”, herunder hvad Silkeborg Kommune har taget af initiativer i 

forhold til anbefalingerne

 Status på realiseringsplan for Udviklingsstrategi 2028

 ”Udvalg for samskabelse om lokalområder med kant”


