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Stor borgerhøring  
i Lunden
Hvordan skal borgerne få indflydelse på beslutnin-
ger i den nye kommune? En stor borgerhøring om 
nærdemokrati skal give gode ideer til politikerne. 

200 borgere skal gennem en hel dag diskutere, hvordan 
den nye Silkeborg Kommune får det bedst mulige demo-
krati. Uden indblanding fra hverken politikere, eksperter 
eller andre. Borgerne deltager i en borgerhøring, som 
skal give politikerne gode ideer til, hvornår kommunen 
skal inddrage borgere i beslutningsprocesser, og hvordan 
det kan ske.

Det er den nye kommunes Nærdemokratiudvalg, der står 
bag arrangementet, der foregår i Lunden i Silkeborg 16. 
september. Udvalget arbejder på at skabe en strategi for 
den nye kommunes demokrati, og i den proces er input 
fra borgerne vigtig.

- Vi har i udvalget haft en god dialog med bl.a. lokalråde-
ne – både de eksisterende og dem der er på vej – men vi 
har også brug for at høre de borgere, som ikke har blan-
det sig i debatten endnu. Det er vigtigt for os at komme så 
langt og dybt ud i den nye kommune, at vi er sikre på vo-
res nærdemokrati bliver bredt funderet, siger formanden 
for Nærdemokratiudvalget, borgmester Torben Hansen.

Diskussioner i workshops
De 200 borgere er tilfældigt udvalgt blandt borgerne i 
Them, Gjern, Kjellerup og Silkeborg kommuner. I alt har 
Nærdemokratiudvalget sendt 3000 invitationer ud, og de 
første 200 borgere, som takkede ja, har fået en plads i 
borgerhøringen i Lunden.

Arrangementet starter fra morgenstunden, hvor de frem-
mødte vil blive præsenteret for dagens program, og der-
efter vil alle deltagere finde sammen i mindre og skiftende 
workshops, hvor ordet er frit, og dialogen kan få frit løb. 

- Vi i Nærdemokratiudvalget glæder os meget til at høre, 
hvad borgerne mener, at der skal til, for at de har lyst og 
vilje til at engagere sig i et samarbejde, og som samtidig 
giver plads til forskellige grader af deltagelse, siger Torben 
Hansen.

Dialog med politikere
Dialogen i dagens workshops skal bl.a. munde ud i bor-
gernes forslag til, hvad der er brug for af handling fra 
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Silkeborg inspirerer  
resten af landet
Borgere er ofte mere kompetente, end de selv tror, siger 
Teknologirådet, der står for at planlægge og gennem-
føre borgerhøring.

Borgerhøringen i Lunden gennemføres i et samarbejde mel-
lem Nærdemokratiudvalget og Teknologirådet, som vil bruge 
Silkeborg-borgernes ideer om nærdemokrati som inspiration 
for politikere i landets øvrige kommuner. Teknologirådet har 
selv udviklet konceptet bag høringen, og medarbejdere fra 
rådet vil være til stede i Lunden den 16. september og guide 
deltagerne igennem dagen.

- Af og til støder vi på politikere, der ikke er meget for at spørge 
borgerne, om hvad de ønsker, fordi ”borgerne vil jo vil have alting 
på alle hylder”. Men her har vi faktisk udviklet en metode, hvor 
borgerne selv formulerer ideer, prioriterer dem og kommer med 
forslag til, hvordan de vigtigste kan sættes i søen efterfølgende, 
fortæller projektleder Anne Funch Rohmann fra Teknologirådet. 

Teknologirådet har tidligere brugt konceptet sammen med an-
dre kommuner. F.eks. Gentofte Kommune, der ønskede at høre 
borgernes holdning til, hvad en børne- og ungepolitik bør in-
deholde. Høringen i Silkeborg er den første rådet gennemfører 
om nærdemokrati, og derfor kan erfaringerne herfra bruges 
af andre politikere og kommuner i arbejdet med at formulere 
demokrati-strategier.

Borgere er kompetente
- Det er vores erfaring at borgere er meget kompetente, når 
det gælder dialog og stillingtagen til samfundsspørgsmål. Ofte 

er de selv skeptiske med, hvad de kan bidrage med, men det 
viser sig faktisk altid, at de har velunderbyggede meninger og 
kan levere noget værdifuldt med afsæt i deres egne erfarin-
ger. Nogle gange overrasker det helt dem selv, fortæller Anne 
Funch Rohmann

Hun tilføjer, at de tilmeldte borgere får mulighed for at tænke 
over emnet, inden de deltager. Bl.a. vil de borgere, som takker 
ja til invitationen, få tilsendt et materiale om nærdemokrati, så 
de kan læse om emnet inden dagen. Desuden vil der inden 
dialogen  går i gang i Lunden blive varmet op med et par 
mundtlige indlæg.

- De fleste borgere vil opleve, at de danner sig holdninger 
til emnet gennem dialogen med andre borgere i de enkelte 
workshops, siger Anne Funch Rohmann og understreger, at 
det absolut ikke kræver særlige forudsætninger at deltage 
i borgerhøringen. Det er den helt almindelige borgers syns-
punkter, som politikerne gerne vil høre og arbejde videre med 
i en demokrati-strategi.

Der er ikke fri adgang til høringen, men interesserede kan 
ringe til Flemming Poulsen (tlf. 8797 3310), Sammenlægnings-
sekretariatet, for at høre, om der er ledige pladser. 

Fakta
Teknologirådet har bl.a. til opgave at vurdere teknologiens mu-
ligheder og konsekvenser for den enkelte og samfundet. Rådet 
skal rådgive Folketinget og andre politikere.
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politikernes side, fra andres side og eventuelt fra borgerne selv. 
Handleforslagene vil løbende blive skrevet på store plancher 
og hængt op på væggene, så alle kan følge med i dagens 
konklusioner. Inden dagen slutter, vil deltagerne få mulighed 
for en dialog med politikerne fra Sammenlægningsudvalget ud 

fra pointerne på plancherne. Desuden vil deltagerne også få et 
foreløbigt udskrift af ”Borgernes idékatalog”, med sig hjem.

Idékataloget vil efterfølgende indgå som et væsentligt input 
i Nærdemokratiudvalgets videre arbejde med at udforme en 
demokrati-strategi for den nye kommune. 

Teknologirådet har tidligere gennemført borgerhøringer.  
Her i Farum Kommune. Foto/Teknologirådet.

Ja tak til invitationen
Der var ingen tvivl hos Dott Ovesen, da hun fik Nærde-
mokratiudvalgets invitation til at komme til borgerhø-
ring den 16. september. Det skal hun bare med til. 

- Jeg har i mange år sagt til mig selv, at nu skulle jeg 
altså også sætte mig mere ind i politik, derfor kunne jeg 
ikke lade være med at grine lidt, da jeg fik invitationen, 
fortæller Dott Ovesen, der bor i Løndal.

Hun mener, at borgerhøringen er et fint initiativ, og 
hun vil gerne slå et slag for mere positiv tænkning.

- Der er mange mennesker som bidrager med noget godt 
i samfundet, og det vil jeg gerne bakke op, siger hun.

Også John Fisker fra Linå har sagt ja tak til invitationen. 
Uden tøven.

- Jeg er nysgerrig efter, hvordan man kan lukke tre råd-
huse, og så komme tættere på menigmand alligevel, si-
ger han og tilføjer, at han ikke er helt sikker på, hvilken 
effekt borgerhøringen vil få.

- Nærdemokratiet har jo noget med os alle sammen at 
gøre, som om ikke andet, så kan jeg måske blive lidt 
klogere på, hvad der foregår, siger han.



Politikere og unge  
rejser til Norge
Ungdomsdemokratiet i Norge kan inspirere den nye Sil-
keborg Kommune til at udnytte ressourcerne i børn og 
unge.

En bus fuld af unge og politikere fra den nye Silkeborg Kom-
mune kører fredag den 10. november med retning mod Nor-
ge. Målet er Porsgrunn Kommune, som ligger på vestkysten af 
Oslo Fjord.

Nordmændene i Porsgrunn kan nemlig noget helt særligt, som 
den nye Silkeborg Kommune kan lære noget af. De er kendt 
langt uden for Norges grænser for deres gode resultater med 
at inddrage børn og unge i det nærdemokratiske arbejde.

Faktisk har kommunen så gode resultater, at den har fået op-
kaldt en model efter sig, Porsgrunn-modellen.

En af pointerne i Porsgrunn-modellen går ud på at se børn og 
unge som ressourcer, og ikke som problemer. Desuden arbej-
der nordmændene med at give børn og unge succes-oplevel-
ser i hverdagen og give dem oplevelsen af, at de bliver set og 
hørt. Filosofien er bl.a., at børn og unge er specialister i deres 
egen situation, og derfor kan de bidrage med et værdifuldt 
input i kommunens arbejde.

Bliver godt rustet
På turen skal unge borgere og politikere sammen danne sig 
et indtryk af Porsgrunn-modellen. Både det konkrete indhold, 
erfaringerne og udviklingsmulighederne. 

- Jeg synes, at turen er en rigtig god idé, siger Kristina Nielsen, 
der er medlem af Ungdomsrådet i Silkeborg. Hun har ikke selv 
mulighed for at deltage, men bakker initiativet op.

- De unge, som kommer med, bliver virkelig godt rustet til at bi-
drage til den kommende proces med at udvikle et ungdomsde-
mokrati i Silkeborg. Og så er det alle tiders mulighed for unge 
fra alle fire kommuner til at lære hinanden at kende og blive 
rystet sammen, siger hun.

Flydende workshop
Ud over selve besøget i Porsgrunn har turen endnu et formål. 
Tiden på færgen skal bruges aktivt, og Nærdemokratiudvalget 
har planlagt en slags ”flydende” workshop. Tanken er, at når 
politikere og unge stiger af bussen igen i Silkeborg søndag den 
12. november, så har de i fællesskab udarbejdet en slagplan 
for, hvordan ungdomsdemokratiet kan rulle sig ud i Silkeborg.

- De unge kommer også til at lære politikerne godt at kende på 
turen. De kommer til at opleve dem som mennesker og ikke bare 
politikere, og det tror jeg kommer godt igen senere. Det bliver 
lettere efterfølgende at tale sammen, siger Kristina Nielsen.

Fakta
Hvem skal med?

Nærdemokratiudvalget har inviteret unge fra Gjern, Them, 
Kjellerup og Silkeborg kommuner. Invitationerne er sendt 
til Ungdomsrådet, elevråd på folkeskoler, ungdomsklubber, 
spejdere, politiske ungdomsorganisationer og repræsentanter 
for uddannelsesinstitutioner. Derudover er formændene for 
Sammenlægningsudvalget og den nye kommunes Børn- og 
Ungeudvalg inviteret samt selvfølgelig politikerne i Nærdemo-
kratiudvalget.

Unge i alderen 14-20 år skal sammen med politikerne lægge en slagplan 
for et ungdomsdemokrati i den nye Silkeborg Kommune.



Stiler efter øget  
borgerinddragelse
Den nye kommune vil invitere borgerne med i flere be-
slutninger.

Nærdemokratiudvalget arbejder på at inddrage borgerne i den 
nye kommune i langt flere kommunale beslutninger, end planlo-
ven kræver. Alt fra ændringer af busruter til byfornyelse eller ud-
arbejdelse af affaldsplan eller skolepolitik kan politikerne med for-
dele involverer borgerne i, mener medlemmerne af udvalget. 

Derfor har Nærdemokratiudvalget nedsat en arbejdsgruppen, 
som skal udforme et forslag til, hvordan den nye Silkeborg 
Kommune kan arbejde konsekvent og systematisk med borger-
inddragelse.

Inspirationen kommer bl.a. fra Århus Kommune, som i 2004 
indførte den såkaldte Århus-model. Modellen går ud på, at 
kommunen meget tidligt i en beslutningsproces overvejer og 
fastlægger en konkret strategi for, hvordan de borgere, der har 
interesse i den pågældende sag, kan inddrages. Det kan være 
alt fra en enkel information i form af et brev med mulighed for 
respons til det helt store forløb med borgermøder o.l. 

Formålet er, at borgerne skal have reel mulighed for at deltage 
i processen og opleve, at de bliver godt informeret. Dels kan 
kommunen spare tid og eventuelt undgå klager og konflikter, 
når borgernes viden, interesser og behov kommer frem i lyset 
så tidligt som muligt, og dels giver borgernes input politikerne 
et mere kvalificeret grundlag at beslutte sig på.

Nyhedsbrevet bliver udgivet af den nye Silkeborg 
Kommunes Nærdemokratiudvalg for at informere, 
involvere og engagere borgerne i arbejdet med at 
udbrede et velfungerede nærdemokrati. 

Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal. 
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Lokalråd og initiativgrupper  
til lokalråd i den nye Silkeborg Kommune 

Bryrup Skoledistrikt, Søren Rasmussen,  
hedevang@adslhome.dk

Frederiksdal-Kragelund, Gitte Willumsen,  
gitte-willumsen@mail.tele.dk

Funder-Lysbro, Niels Arent, arent@mail.dk

Fællesnævneren i Ans, Grethe Hjul Mandrup,  
ghm@privat.dk

Fårvang, Ole Frandsen, olef@jbu.dbu.dk

Gjern, Kirsten Secher Andersen,  
kirstensecherandersengjern@post.tele.dk

Gjessø, Kristian Bornemann, kbornemann@events.dk

Grauballe, Kirsten Sørensen,  
kirsten.soerensen@gjernkommune.dk

Kjellerup, Rasmus Viuff, viuff@mail.dk

Kløverbyerne, Peter Stald, hjortgaarden@tdcadsl.dk

Kontaktudvalget for Sjørslev-Demstrup, Lisbeth Dals-
gaard, motionshuset@sol.dk

Resenbro, Vibeke Vogelius, vibeke.vogelius@silkeborg.dk

Sejs-Svejbæk, Helle Præsius Busk, helle.busk@silkeborg.dk

Sinding, Klaus Hansen, teamtandskov@mail.tele.dk

Sorring, Jette Hansen, jette@sorring.dk

Sydbyens Aktivitetsråd, Finn Mosegaard,  
finn_mosegaard@mail.dk

Them-Salten, Erling Birkbak,  
birkbak@kfumscout.dk

Thorning, Hanne Pehrson, pehrson@post8.tele.dk

Virklund, Torben Lauridsen, tll@dmu.dk

Voel, Asger Kristensen, ask@geopartner.

Følg nærdemokratiet på www.nysilkeborgkommune.dk/demokrati

Dato på konference
Den 25. november bliver dagen for den store konference 
om nærdemokrati, hvor Nærdemokratiudvalget vil invitere 
til dialog om bl.a. elementerne til en demokrati-strategi for 
en større kreds af borgere og politikere. Konferencen vil 
blive en fast tilbagevendende begivenhed hvert efterår i 
den nye kommune. 

Lokalråd udskriver konkurrence
Sejs-Svejbæk Lokalråd har udskrevet en logokonkurrence, 
som alle i området kan deltage i. Vinderen vil få en køb-
mandskurv overrakt ved kunstudstillingen i efterårsferien 
på Sejs Skole. Kravene til lokalrådets nye logo er bl.a., at 
det skal være i farver, men også være egnet til sort/hvid-
gengivelse.


