
Referat fra Nærdemokratiudvalgets konference 8. november 2014

Temaet for Nærdemokratiudvalgets konference for lokalråd og byrådsmedlemmer var i år 
”Levende lokalsamfund”. For tredje år i træk blev konferencen holdt i Arena Midt i 
Kjellerup. 17 ud af kommunens 26 lokalråd var repræsenterede. I alt deltog knap 50 i 
konferencen.

Konferencen blev indledt med en velkomst af Nærdemokratiudvalgets formand Poul Dahl, 
suppleret af direktør Hanne Ahrens, der gav en række praktiske oplysninger. 

Herefter var der i 7 grupper dialogmøde mellem Nærdemokratiudvalget og lokalrådene. 
Her blev det bl.a. drøftet, hvordan det går med ”Kodeks for godt nærdemokrati”, - altså 
Tidlig inddragelse, Forventningsafstemning, Dialog, Koordinering, Saglighed, 
Kommunikation i øjenhøjde og Synlighed. 

Inden frokostpausen holdte forsker og samfundsdebattør Jørgen Møller, Aalborg 
Universitet, et spændende og inspirerende oplæg om, hvorfor lokalsamfund bør arbejde 
sammen med andre lokalsamfund. Han opfordrede til, at man ser landsbyerne i en større 
sammenhæng. Der er mange muligheder for samarbejder, - det skal blot organiseres 
rigtigt.
Som svar på spørgsmål om, hvordan lokalsamfundene kommer i gang, opfordrede han til, 
at man sletter fortiden, f.eks. via et borgermøde/”grædeaften”, hvor alt negativt kom 
frem. Herefter skal man kun se fremad. 
Han pointerede, at det er vigtigt, at også lokalsamfundenes foreninger samarbejder. Hvis 
der ses bort fra ”foreningsegoisme”, vil der nemlig kunne frigøres kreativitet. 
Start med små tiltag, der kan give succes, f.eks. indenfor deleøkonomi, som er det nye 
sort.

I frokostpausen var der tid til netværkssnak blandt deltagerne.

Efter frokost fortalte borgmester Steen Vindum bl.a. om, hvilke store projekter Silkeborg 
Kommune p.t. har gang i, herunder ønskerne til den fremtidige vækst. Endvidere 
præsenterede han hovedpunkterne i kommunens nye Udviklingsstrategi, som flere 
lokalråd har givet input til. Byrådet skal nu til at sætte ord på realiseringen af emnerne i 
udviklingsstrategien. Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren.

Programmets sidste punkt var gruppedrøftelser, som tog udgangspunkt i en række 
dilemmaspørgsmål, som er kommet frem i forbindelse med en igangværende 
undersøgelse af nærdemokratiet i Silkeborg Kommune. Det er en række lokalråd, 
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udvalgsformænd og byansvarlige, som er blevet interviewet af konsulentfirmaet 
Nærdemokrati.dk. 
På baggrund af gruppedrøftelserne blev der foretaget en vejledende afstemning af 
dilemmaernes væsentlighed som baggrund for Nærdemokratiudvalgets kommende 
indsatsområder. Alle tilkendegivelser vil blive opsamlet af Nærdemokrati.dk.
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