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Med i Nærdemokratiudvalget 

Foråret er over os og Sejs-Svejbæk Lokalråd er efterhånden ved at være godt i gang 

med arbejdsopgaverne. Efter valget i november fik vi i lokalrådet to nye medlemmer, 

nemlig Bjørk Fredslund Andersen og Eske Eskesen. Ved vores konstituering valgte vi 

Bjørk som vores nye næstformand efter Anette Frost, som trådte ud af lokalrådet ved 

valget. Fra det nye år kan vi glæde os over, at Bjørk også er blevet valgt som den ene 

af lokalrådenes to repræsentanter i Silkeborg Kommunes Nærdemokratiudvalg, så vi 

har nu ”vores egen” repræsentant Nærdemokratiudvalget. Nærdemokratiudvalget va-

retager og koordinerer alle opgaver der vedrører de 26 lokalråd i Silkeborg Kommune, 

bl.a. en årlig nærdemokratikonference. Se mere om hensigten med lokalrådsarbejdet i 

Kodeks for godt nærdemokrati på Silkeborg Kommunes hjemmeside: 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Kodeks-for-godt-

naerdemokrati#sthash.3nXp7e7m.dpuf 

 

 

Lokalrådets rolle og kompetencer 

Med et nyvalgt lokalråd og en til tider ophedet debat mellem forskellige synpunkter 

når det gælder udviklingen i vores lokalområde, kan det nok være på sin plads også 

at få genopfrisket lokalrådets rolle og kompetencer: 

 Medlemmerne af Sejs-Svejbæk Lokalråd er valgt for fire år. Alle kandidater præ-

senterer sig skriftligt for vælgerne før valget. 

 Lokalrådets formål er at optimere kommunikationen mellem borgerne og Silkeborg 

Kommune og at være kommunens hovedsamarbejdspartner i lokale spørgsmål. 

 Lokalrådet kan tage selvstændige initiativer. 

 Lokalrådet har høringsret – men ikke høringspligt – i forhold til lokalplaner, kom-

muneplan, klimaplan m.v. i Silkeborg Kommune. Det betyder i praksis, at lokalrå-

det i langt de fleste tilfælde indsender et høringssvar til kommunen. Vores hørings-

svar er baseret på de informationer og henvendelser vi får fra borgere, foreninger 

m.v. fra lokalområdet kombineret med omtale i medierne og vores egne iagttagel-

ser og holdninger i den konkrete sag. At vi indsender et høringssvar betyder imid-

lertid ikke, at vi automatisk får medhold i sagen.  

 I vores høringssvar forsøger vi at tage hensyn til helheden i vores lokalområde. 

 Alle borgere over 16 år med bopæl i lokalområdet kan stille op til lokalrådsvalget. 

Dog kan man ikke samtidig stille op til byrådet.  
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Hjemmeside-problemer 

Lokalrådets nye hjemmeside er desværre stødt ind tekniske problemer som betyder, 

at den er blevet forsinket endnu en gang. Vi beklager selvfølgelig – og krydser fingre 

for at projektet snart lykkes. Indtil da kan I følge os på Facebook, og som altid kan I 

naturligvis også kontakt os direkte. 

 

 

Nyt, opdateret vandrestikort (2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirke-

gaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard 

og Eske Eskesen. Suppleant Ole Graaberg. 

 

På www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk kan du læse nyheder, hørings-

svar og referater fra lokalrådets og arbejdsgruppernes møder. 

Mød os også på www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad - klik ”synes godt om” 

vores side, så får du aktuelt nyt om vores aktiviteter. Vær i øvrigt opmærksom på at 

siden er offentlig – du behøver altså ikke have en personlig Facebook-profil for at 

kunne kigge med på siden. 
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