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Den lokale huskeseddel – Huskeseddel fra Resenbro Lokalråd 

   

 
Udfyldes af lokalråd 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Kontaktperson: Vibeke Vogelius, vibeke.vogelius@silkeborg.dk   
tlf: 24 25 55 06 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Overordnet har vi et stort ønske om at politikken om borgerinddragelse bliver implementeret så det ikke 

bare bliver ”pæne ord på glittet papir”. Vi synes det er ressourcespild for både lokalområdets beboere og 

kommunens medarbejdere at afholde møder og høringer, hvis der alligevel ikke er mulighed for at ændre 

på planerne.  
Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 

Vi ønsker med ikke bare at blive hørt for formelt at opfylde diverse regler.  

Vi ønsker at få reel mulighed for at påvirke udviklingen.  Det synes vi er vigtigt for demokratiet.  

Det er svært at engagere borgerne i den demokratiske proces, hvis de oplever det som 

pseudodemokrati. 
Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Der må gøres en indsats for at implementere ikke bare reglerne, men også tankerne bag. Det betyder at 

både politikere og embedsmænd i alle sager skal tænke borgerinddragelse som et plus for 

beslutningsprocessen og ikke et besværligt onde. Det kunne ske gennem arbejde med kommunens 

værdier. 
Max. 8 linjer 

 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling og indstilling til udvalg 
Borgerinddragelse er i dag en del af beslutningsprocesserne i Silkeborg Kommune. Kommunen har 
vedtaget en model for borgerinddragelse, der blandt andet er udmøntet i, at alle dagsordenspunkter 
indeholder et felt om relevant borgerinddragelse til udfyldelse.  
 
Desuden har kommunen indgået en samarbejdsaftale med lokalråd, der blandt andet indebærer 
muligheden for at indsende Den lokale huskeseddel til politisk behandling. 
 
Direktør Leif Sønderup indstiller, 
 

• At Nærdemokratiudvalget drøfter muligheder for at implementere Model for borgerinddragelse. 
•  

 
Udvalgsbeslutning 21. april 2010 



Samarbejdsaftalen mellem lokalråd og Silkeborg Kommune er en meget vigtig del af det demokratiske 
arbejde i Silkeborg Kommune, hvorfor udvalget er indstillet på at gøre mest muligt for at implementere 
aftalen politisk og administrativt. 
Udvalget vil fremadrettet med udgangspunkt i Model for borgerinddragelse arbejde på at udvikle et 
kodeks for godt nærdemokrati i Silkeborg Kommune. 

 
 


