
Silkeborg Kommunes Nærdemokratikonference 2016

Hvordan skabes udvikling og vækst  
- så borgerne føler sig hjemme?

Nærdemokratiudvalget inviterer alle lokalråd og byrådsmedlemmer i Silkeborg 
Kommune til Nærdemokratikonference i Borgerhuset, Virklund Fritidscenter, 
Paradisvænget 1A, 8600 Silkeborg, lørdag 5. november kl. 9.00 - 15.10

Program
09.00 – 09.30 Velkomst og indledning ved formand for Nærdemokratiudvalget Poul Dahl 
 Der serveres kaffe og brød

09.35 – 10.20 Dialogmøde med Nærdemokratiudvalget
 Dialogmøde med repræsentanter for Nærdemokratiudvalget. 
 Samtidig er der lejlighed til at networke med andre lokalråd

10.25 – 10.50 Status for revision af kommuneplanen – et lille smugkig ind i den nye plan
  Orientering ved kommuneplanlægger Pernille Falborg Helmer, Teknik- og Miljøafdelingen

10.50 – 11.05 Vellykket integration af nye borgere
 Opsamling ved direktør Hanne Ahrens fra temamøde om lokalområdernes 

 muligheder for at bidrage til vellykket integration af flygtninge/nye borgere

11.05 – 11.35 Udvikling og vækst i Silkeborg Kommune, herunder uddeling af  
”Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune”

 Kommunerne er i skarp konkurrence om at skabe udvikling og vækst. Borgmester 
Steen Vindum vil orientere om hvilke større anlægsprojekter, der planlægges, så der 
skabes udvikling og vækst i Silkeborg Kommune. Herefter uddeler borgmesteren 
”Pris til årets lokalområde i Silkeborg Kommune 

11.35 – 12.00 Udvikling og vækst i lokalområderne  
 Status for arbejdet i ”Udvalg for samskabelse om lokalområder med kant”.  

Udvalget arbejder med at synliggøre lokalområdernes kvaliteter og potentialer

12.00 – 13.00 Frokost og netværkssnak 

13.00 – 14.00 Udvikling og vækst i lokalområderne - fortsat
 Lokalrådenes liv og praksis. Oplæg ved Helle Præsius Busk,  

formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd. Herefter gruppedrøftelser

 Kaffe

14.00 – 15.00 Forandringsparat
 Foredrag om forandringsparathed ved foredragsholder Michael Svendsen

15.00 – 15.10 Opsamling, evaluering og afslutning
 ved formand for Nærdemokratiudvalget Poul Dahl 

  Tilmelding
Samlet bindende tilmelding fra lokalrådene senest fredag 21. oktober til jep@silkeborg.dk 
med angivelse af: lokalråd og navnene på deltagerne.

Med håb om stort fremmøde  
Nærdemokratiudvalget i Silkeborg Kommune
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