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Referat fra Nærdemokratiudvalgets konference 7. november 2015 

 
”Hvad gør vi ved ”folkevandringen” fra land til by og fra by til storby? Hvordan imødegås 
udviklingen lokalt?”. Dette var temaet for Nærdemokratiudvalgets årlige konference for 
lokalråd og byrådsmedlemmer. Konferencen blev holdt i Gjern Kultur- og Idrætscenter, 
hvor 19 ud af kommunens 26 lokalråd var repræsenterede. I alt deltog godt 50 i 
konferencen. 
 
Konferencen blev indledt med velkomst og indledning af Nærdemokratiudvalgets formand 
Poul Dahl. Han blev suppleret af Nærdemokratiudvalgsmedlem Mads Frandsen, som 
orienterede om proces og status for nedsættelse af Ungebyrådet. Det er byrådets håb, at 
lokalområderne – og dermed lokalrådene – bakker op om evt. valgte 
ungebyrådsmedlemmer i området.  
 
Herefter var der dialogmøde mellem Nærdemokratiudvalgets enkelte medlemmer og 
lokalrådene. Der blev bl.a. drøftet, hvordan lokalrådene kommunikerer med 
lokalområderne, hvordan lokalrådene generelt oplever deres rolle og hvordan lokalrådene 
kan blive en kanal ind (bindeled) til politikerne. 
 
Efter dialogmødet gav byplanarkitekt Anne-Mette Lade en orientering om den kommende 
proces for revision af kommuneplan 2017-2028, herunder lokalrådenes rolle i 
planlægningen. Lokalrådene kan allerede nu via de byansvarlige bidrage med oplysninger 
om særlige forhold i lokalområderne, som politikerne og administrationen skal være 
opmærksomme på. I den kommende høringsperiode kan lokalrådene også indsende 
forslag eller kommentarer.  
 
Sidste programpunkt inden frokostpausen var et oplæg fra formand for Landdistrikternes 
Fællesråd Steffen Husted Damsgaard, der tog udgangspunkt i spørgsmålene ”Hvad 
betyder urbaniseringen for mit lokalsamfund? Er der tegn på en opbremsning? Kan man 
som frivillige gøre en indsats i den forbindelse?” Som svar på det sidste spørgsmål 
opfordrede Steffen Husted Damsgaard bl.a. til, at lokalområderne skal arbejde 
struktureret med udvikling, dvs. sørge for at få udarbejdet en lokal udviklingsstrategi, 
søge samarbejde med kommunen, promovere lokalområdet, satse på fællesskab og 
sammenhold m.v.  
 
I frokostpausen var der tid til netværkssnak blandt deltagerne. 
 
Første programpunkt efter frokost var et oplæg fra fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, 
Center for Fremtidsforskning. Han fortalte om de nye flyttemønstre i Danmark efter krisen 
og kravene til at blive et godt bosætningsområde. For at overleve som mindre by og 
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landsby er det vigtigt med ildsjæle, lokale foreninger og kræfter, lokal indkøbsmulighed, 
adgang til infrastruktur og kollektiv transport, fortælling fra familie og venner om området 
m.v. 
 
Efter en kort kaffepause var der paneldebat mellem Steffen Husted Damsgaard og Jesper 
Bo Jensen. Der blev bl.a. drøftet vigtigheden af at fortælle de gode historier om 
lokalområderne/kommunen, holdningen til f.eks. fritagelse for skat i yderområderne, for 
at tiltrække folk, vigtigheden med et langt udsyn for lokalområderne samt mulighederne 
for at lægge budgetbeløb ud til lokalområderne (borgerbudgetter). 
 
Herefter afsluttede Poul Dahl konferencen med en opsamling på dagens forløb.  
 
Såfremt lokalrådene ønsker at se, hvordan befolkningsudviklingen er i lokalområderne i 
Silkeborg Kommune, kan dette ses via linket: 
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Befolkningsprognoser. 
(Fra side 58 og fremefter er der opdeling på skoledistrikter).  
 
 
 
 


