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Referat fra Nærdemokratiudvalgets konference 5. november 2016

Temaet for Nærdemokratiudvalgets konference for lokalråd og byrådsmedlemmer var i år 

”Hvordan skabes udvikling og vækst – så borgerne føler sig hjemme?”. Konferencen blev 

holdt i Borgerhuset, Virklund Fritidscenter. 18 ud af kommunens 26 lokalråd var 

repræsenterede. I alt deltog knap 50 i konferencen.

Konferencen blev indledt med velkomst og indledning af Nærdemokratiudvalgets formand 

Poul Dahl. I forlængelse heraf orienterede formanden for Gjern Lokalråd Vagn Brostrup

Jensen – på vegne af Gjern Almene Udviklingsselskab – om baggrunden for oprettelse af 

udviklingsselskabet, samt om hvad selskabet p.t. arbejder med.

Herefter var der i 5 grupper dialogmøde mellem Nærdemokratiudvalgets enkelte 

medlemmer og lokalrådene. Her blev det bl.a. drøftet, hvad lokalrådene kan gøre for at 

skabe udvikling i lokalområdet, hvad lokalrådene kan gøre for at skabe sammenhold i 

lokalområdet samt hvad lokalrådene kan gøre for at integrere nye borgere i lokalområdet.

Efter dialogmødet gav kommuneplanlægger Pernille Falborg Helmer en orientering om 

status for revision af kommuneplanen, herunder et lille smugkig ind i den nye plan. Hun 

fortalte bl.a. om, hvad en kommuneplan er, og det blev synliggjort via en ny video, som 

afdelingen har fået udarbejdet. Videoen vil først blive offentliggjort, når forslag til 

kommuneplan kommer i offentlig høring i starten af 2017. I den forbindelse opfordrede 

hun lokalrådene til – i høringsfasen - at holde borgermøde om forslaget. 

Pernille Falborg Helmer fortalte også, at de byansvarlige fremover hedder 

byplanansvarlige. Dette for at signalere, at de kun er ansvarlige for det 

planlægningsmæssige. Har lokalrådene andre spørgsmål, sender de byplanansvarlige 

henvendelsen videre til rette medarbejder.

Ved næste programpunkt gav direktør Hanne Ahrens en kort orientering fra temamødet 

14. september 2016 om lokalområdernes muligheder for at bidrage til vellykket 

integration af nye borgere. På temamødet var bl.a. gruppedrøftelse af, hvilken rolle 

lokalområderne eventuelt kan have overfor flygtninge, hvilke muligheder lokalrådene har 

for at inspirere lokalområdet til frivilligt engagement på integrationsområdet, og hvordan 

samarbejdet mellem lokalrådene og kommunens arbejde med det aktive medborgerskab 

kan styrkes. 

Evt. yderligere oplysninger om flygtninge i lokalområdet kan fås hos frivillig koordinator Ea 

Catrine Særkjær Due, Social- og integrationsafdelingen, ecc@silkeborg.dk.
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Hanne Ahrens orienterede endvidere om, at Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden 

har inviteret kommuner og landsbyer til at deltage i et fælles udviklingsforløb, der støtter 

etableringen af op til 25 nye landsbyklyngesamarbejder. Målet er at vise nye veje til, 

hvordan samarbejdet mellem flere landsbyer kan skabe grundlag for det gode liv på 

landet.  Der kan læses mere om projektet her: http://www.landsbyklynger.dk/ Såfremt 

der er landsbyer, der er interesseret i deltagelse, rettes henvendelse til 

Nærdemokratikoordinatoren. 

Herefter fortalte borgmester Steen Vindum om Silkeborg Kommune som vækstkommune, 

herunder hvilke større anlægsprojekter, der p.t. er i gang. Endvidere gav han eksempler 

på, hvilke projekter som indgår i budgetaftalen for 2017.

Derefter var det tid til, at borgmesteren uddelte den nystiftede ”Pris til årets lokalområde i 

Silkeborg Kommune” til Fårvang. Der kan læses mere om baggrunden for, at det blev 

Fårvang via dette link: http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Nyheder-

Kommunen/Aarets-lokalomraade-2016.

Som en gave til alle konferencedeltagerne havde borgmesteren bogen ”Vor Kommune 

Silkeborg. Skabelse, Baggrund og Aktualitet” med. Bogen er en beretning om Silkeborg 

Kommune, som pr. 1. januar 2017 kan fejre 10 års jubilæum.

Inden frokost gav byrådsmedlem Mads Frandsen en status på arbejdet i ”Udvalg for 

samskabelse om lokalområder med kant”. Udvalget er kommet godt i gang, og der er 5 

områder, som er med. Det er Fårvang, Grauballe, Hinge, Kjellerup og Kragelund. Der har 

været positive tilkendegivelser fra deltagerne. 

I frokostpausen var der tid til netværkssnak blandt deltagerne.

Efter frokost holdte formanden for Sejs-Svejbæk Lokalråd Helle Præsius Busk et oplæg 

om, hvordan lokalrådet arbejder i praksis. Hun nævnte bl.a., at lokalrådet er glad for den 

økonomi de har, for så kan lokalrådet koncentrere sig om projekter, at lokalrådet bruger 

deres udviklingsstrategi i forhold til afgivelse af høringssvar, og at erfaringen er, at mange 

frivillige gerne vil hjælpe med en konkret opgave, og det giver ejerskab. 

På baggrund af oplægget var der gruppedrøftelser bl.a. om, hvilke tanker oplægget gav 

anledning til og om, hvordan erfaringerne i Sejs-Svejbæk kan bruges.

Efter en velfortjent kaffepause sluttede foredragsholder Michael Svendsen dagen af med 

at underholde om sin opvækst og gav eksempler på, hvorfor det er godt at være 

forandringsparat. Han pointerede, at det er vigtigt med humor, og man skal huske at fejre 

succeser. Der kan læses mere om Michael Svendsen via dette link: 

http://www.michaelsvendsen.nu/

http://www.michaelsvendsen.nu/
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Aarets-lokalomraade-2016
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Aarets-lokalomraade-2016
http://www.landsbyklynger.dk/
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Inden Poul Dahl afsluttede konferencen opfordrede Linda Lyngsøe fra Blicheregnens 

Lokalråd til, at alle lokalråd melder sig ind i den lukkede facebookgruppe: Lokalrådene i 

Silkeborg Kommune. 


