
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nærdemokrati - Nyhedsbrev - januar 2023 
 
 
Tilskud til lokalrådene for 2023 
Sundheds- og Nærhedsudvalget har besluttet at øge tilskuddet til lokalrådene i 2023. Der 
gives således 8.000 kr. i tilskud til hvert lokalråd. Beløbet udbetales snarest. 
Som dokumentation for brug af tilskuddet for 2022 bedes lokalrådene indsende det god-
kendte regnskab for 2022 til jep@silkeborg.dk senest 1. juni 2023.  
 
Aktivitetsbestemt pulje  
Også i 2023 har Sundheds- og Nærhedsudvalget afsat en pulje til aktivitetsbestemte 
pulje.  
 
Retningslinjerne for puljen er: 
Lokalrådene/Landsbyklyngesamarbejder kan fra puljen søge om mindre beløb som tilskud  
til gennemførelse af ekstraordinære aktiviteter, der kan understøtte det nærdemokratiske  
arbejde. F.eks. workshops og lignende i forbindelse med lokale udviklingsstrategier. 
Også til aktiviteter på tværs af lokalråd kan der søges om støtte fra puljen. 
 
Konkrete ansøgninger med oplysning om formålet, fremsendes til  
nærdemokratikoordinatoren, jep@silkeborg.dk  og behandles politisk på førstkommende  
udvalgsmøde efter modtagelsen og efter først-til-mølle-princippet. Beløbet  
udbetales efter fremsendt dokumentation for aktivitetens gennemførelse. 
 
Temamøde 14. marts 2023 for lokalrådene 
Tirsdag 14. marts fra kl. 17-19 holder Sundheds- og Nærhedsudvalget et temamøde for 
lokalrådene. Mødet finder sted i Medborgerhuset Silkeborg. Det overordnede tema for mø-
det er Indbrudsforebyggelse, - og mødet holdes i samarbejde med politiet og Bo Trygt. Se 
mere om indbrudsforebyggelse nedenfor.  
 
Særskilt invitation til temamødet udsendes senere, men lokalrådene opfordres til at reser-
vere tidspunktet. HUSK at få sat kryds i kalenderen, - invitationen gælder til hele lokalrå-
det. 
 
Partnerskab om indbrudsforebyggelse 
Sundheds- og Nærhedsudvalget er blevet orienteret om et indgået partnerskab med poli-
tiet og Bo Trygt om indbrudsforebyggelse. 
 
Bo Trygt er et samarbejde mellem Trygfonden, Realdania, Det Kriminalpræventive Råd og 
Videncentret Bolius. Der samarbejdes også med Offerrådgivningen, Nabohjælp og Byplan-
laboratoriet.  

Januar 2023 



 
 

 

 

Side 2 

Partnerskabet indebærer bl.a. en fokuseret indsats om emnet herunder en målsætning om 
udbredelse og engagement i Nabohjælp.  
 
Da lokalrådene er vigtige samarbejdspartnere, er opgaven omkring partnerskabet foran-
kret i Sundheds- og Nærhedsudvalget. Lokalrådene vil høre mere om partnerskabet på te-
mamøde 14. marts.  
 
Informationsindsats over for lokalrådene 
Sundheds- og Nærhedsudvalget er blevet orienteret om den formidling af politiske beslut-
ninger som p.t. sker til lokalrådene og på kommunens hjemmeside.  
 
Siden januar 2018 er de politiske beslutninger fra udvalg og byråd systematisk og målret-
tet videreformidlet til respektive lokalråd med opfordring om at viderebringe dem på lokal-
rådenes facebooksider og -grupper. 
 
Kommunikationssektionen modtager mange positive tilbagemeldinger fra lokalrådene på 
formidlingen. I gennemsnit er det mellem 50-75% af lokalrådene, der viderebringer be-
slutningerne.  
 
Der kan læses mere om informationsindsatsen, herunder statistik for lokalrådenes brug af 
beslutningerne, under referat fra Sundheds- og Nærhedsudvalgets møde 17. januar, pkt. 
9, https://dagsordener.silkeborg.dk/vis?id=533dbb14-d556-4c96-9168-0086df248de4. 
 
Møde om Borgernes Klimahandleplan 
Klimahandlingsudvalget inviterer lokalrådene til at være med i proces omkring udarbej-
delse af Borgernes Klimahandleplan. Lokalt kendskab og initiativer skal bidrage til input i 
forhold til borgerdrevne handlinger.  
 
Klimahandlingsudvalget holder møde 2. februar på Rådhuset, hvor opgaven og arbejdet 
med Borgernes Klimahandleplan præsenteres. Invitation er tidligere sendt i mail til lokal-
rådsformændene. Tilmeldingsfrist for deltagelse i mødet er 30. januar til dse@silke-
borg.dk.   
 
Outdoorinitiativer i lokalområderne 
Outdoor Institute tilbyder at booste lokalområdernes arbejde med outdoor-mulighederne.   
 
Outdoor Institute tilbyder hjælp til lokalrådene for bl.a. afdækning af behov og mulighe-
der, bidrage med viden om brugen af naturen i en fysisk, mental og social kontekst, evt. 
fondsansøgning. Der kan læses mere om mulighederne via: https://outdoorinsti-
tute.dk/wp-content/uploads/2023/01/Styrk-lokalt-10.pdf. 
 
Tilbud fra Outdoor Institute er sendt i særskilt mail til lokalrådsformændene.  
 
Læs mere om Outdoor Institute på hjemmesiden https://outdoorinstitute.dk 
 


