
Nærdemokratikonference 2017

10 år med ”Danmarks bedste 
nærdemokrati”



• Kl. 9.35-10.15 

”Danmarks bedste nærdemokrati” Hvordan står 
det til efter 10 år?

v/formand Poul Dahl og direktør Hanne Ahrens

• Kl. 10.15-10.25 - Pause



• Kl. 10.25-11.25 - Gruppearbejde
Hvordan øges udvikling, engagement og 
nærdemokrati i kommunen og de enkelte 
lokalområder?

v/direktør Hanne Ahrens

• Kl. 11.25-11.35 - Pause

• Kl. 11.35-12.30 
Paneldebat om Nærdemokrati nu og i fremtiden



• Kl. 12.30-13.30 – Frokost og netværk



• Kl. 13.30-14.15 

Demokratiet, Arvesynden og Silkeborgenserne

Oplæg v/museumsinspektør Keld Dalsgaard 
Larsen

• Kl. 14.15-14.30

Afslutning

v/formand for Nærdemokratiudvalget Poul Dahl



Nærdemokrati



”Danmarks bedst nærdemokrati” 
Hvordan står det til efter 10 år



Nærdemokratiudvalg - § 17, stk. 4



Oprettelse af lokalråd



”Samarbejde mellem lokalrådene og 
Silkeborg Kommune”



Kvalitativ undersøgelse af nærdemokrati i 
Silkeborg Kommune



Besøg hos/af lokalråd



Konference for lokalråd og byrådsmedlemmer



Temamøder for lokalråd

– Sammenhæng mellem kommunale planer

– Frivilligt arbejde. Strategisk Kommunikation

– Fundraising. Kvalificering af emner til fremtidige 
konferencer og temamøder

– Trafiksikkerhed. Cykelstier

– Integration af nye borgere. Lokalområder med kant

– Lokalområder med Kant. Lokalrådsvalg

– Kommuneplan



Økonomi

– Årligt tilskud

– Aktivitetsbestemt pulje

• Information



Information



Kontakt



Understøttelse af lokale udviklingsinitiativer



Ungebyråd



Dialog og samarbejde i praksis

• "Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"



Nærdemokrati i byplanlægningen

• Inddragelse, dialog og høring i 
forbindelse med Kommuneplan

• Inddragelse, dialog og høring i 
forbindelse med Lokalplaner i 
nærområderne 

• Servicering og god kontakt



Hvad er en byplanansvarlig?

• En medarbejder i Planafdelingen, som er 
tildelt et specifikt geografisk nærområde.

• Indgangsvinkel til teknik- og miljøområdet 
for lokalråd og borgere



Hvad er den byplanansvarliges rolle?

• Løbende dialog med lokalråd og 
nærområder

• Bidrage til kommuneplan, 
befolkningsprognoser mm. for området

• Videreformidle spørgsmål og 
bemærkninger til kollegaer

• Deltage i et årligt lokalråds- / 
borgermøde



Borgermøder

• Blev afholdt 26 borgermøder (25 af lokalråd).
– Andre kommuner holder 1 møde i alt.

• Flere end 2.000 deltagere.

• Fordele
– Kommer rundt i hele kommunen

– Vi snakker mere om de lokale forhold

– Flere får kendskab til planen

– Vi får bedre kendskab til hvad der rører sig



Demokratiprojekt - Vision
Silkeborg Kommune ønsker et stærkt nærdemokrati. 

Lokalrådene er med til at styrke nærdemokratiet i Silkeborg 
Kommunes lokalområder og bidrager til, at borgeren oplever at 

være en del af et demokratisk fællesskab på tværs af 

lokalområderne i Silkeborg Kommune. 

• Hvordan kan vi yderligere styrke sammenhængskraften i 
lokalområderne og i kommunen?

• Hvordan synliggør vi de politiske beslutninger med lokal betydning 

lokalt?
• Kan vi styrke lokalrådene som formidlere af de politiske beslutninger?

Kan vi bruge Facebook som værktøj?



* Facebook belønner de sider, der har flere end tre opslag om ugen og de opslag, der har mange ’likes’, kommentarer og delinger.

*Opgjort forår 2017

Lokalråd Hjemmeside
Ikke 

på FB
På FB Følgere Opslag/mdr.

Alderslyst-Søholt Lokalråd 222 4

Ans-Grønbæk lokalråd http://www.ansby.dk

Blicheregnens lokalråd (Thorning) http://blicheregnen-info.dk/lokalraad/ 225 2-3

Dallerup Sogns lokalråd (Sorring) http://sorring.dk 193 1

Frederiksdal-Kragelund lokalråd http://frederiksdal-kragelund-lokalraad.silkeborgkommune.dk/

Funder-Lysbro lokalråd http://funder-lysbro-lokalraad.silkeborgkommune.dk/ 331 1-2

Fårvang lokalråd http://faarvangby.dk/lokalraadet 306 4-5

Gjern lokalråd http://gjern-lokalraad.silkeborgkommune.dk/ 9 1-2

Gjessø lokalråd http://gjessø.dk/

Grauballe lokalråd http://www.grauballeby.dk/ 287 1

Gødvad lokalråd

Hinge-Nørskovlund lokalråd

Hvinningdal lokalråd http://www.hvinningdal.dk/

Kjellerup lokalråd http://kjellerup-lokalraad.silkeborgkommune.dk/ 290 3-4

Kontaktudvalget for Sjørslev-Demstrup http://sjorslev-demstrup.dk/

Laven lokalråd http://www.laven.dk/11813/LOKALR%C3%85D 113 Lukket gruppe

Resenbro lokalråd http://www.resenbro.com/

Sejs-Svejbæk lokalråd http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/ 317 1-2

Silkeborg City lokalråd

Skægkærområdets lokalråd http://www.sindingweb.info/ og http://lemmingomegn.dk/ 145 4-5

Skovlandets lokalråd

Sydbyens aktivitetsråd 438 4-5

Them-Salten lokalråd http://them-salten-lokalraad.silkeborgkommune.dk/ 53 1-2

Vinderslev og omegns lokalråd http://vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.dk/ 137 2-3

Virklund lokalråd

Voel lokalråd http://www.voel.dk/ 228 2

I ALT 27 lokalområder 11 15 3294 2-7-5

Lokalrådene på Facebook
15 af 27 lokalråd er på Facebook

5 lokalråd er 'aktive', syv er 'mindre aktive' på Facebook

12 lokalråd er ikke på Facebook



Tilbud til lokalrådene

2 workshops
• Hvordan kommer vi i gang på 

Facebook?
• Hvordan bruger vi Facebook til at 

skabe større engagement i 
lokalområdet

Nyhedsformidling (pilotprojekt)
• Formidling af politiske beslutninger

fra alle politiske udvalg med lokal 
geografisk betydning til de 
respektive lokalråds Facebooksider

Forventet start: Forår 2018



Nyhedsformidling med lokal relevans





Gruppedrøftelser



Modning af nærdemokratiet

Tid

Høres

Dialog

Inddragelse

Indflydelse

Samskabelse

?





Paneldebat



Frokost



Demokratiet, Arvesynden og 
Silkeborgenserne

v/Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen, 
Museum Silkeborg



Tak for i dag –
og på gensyn


