
Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

 

Vi har brug for at høre din mening!

Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder 
aktivt med at udvikle nærdemokratiet i kommunen, også efter den 1. januar 
2007. Demokrati og dialog er grundlæggende værdier for det nye Silkeborg. 
Et særligt udvalg med politikere er nedsat til at sikre de bedste betingelser for 
nærdemokratiet.  Det  er  dette  udvalg,  Nærdemokratiudvalget,  der  står  bag 
denne invitation til dig.

Vi vil nemlig gerne høre dine og andre medborgeres forslag og idéer til hvor 
og hvornår borgere kan inddrages i de kommunale beslutningsprocesser. Og 
forslag til hvordan det kan ske. Du inviteres derfor til at deltage i en

Borgerhøring:
”Nærdemokrati i den nye Silkeborg Kommune - hvordan?”

Politikerne håber, at borgernes resultater på høringen kan lægge fundamentet 
for den kommende strategi for demokrati for den nye Silkeborg Kommune. 
En strategi som politikerne står overfor at skulle lave ligesom landets andre 
kommuner. Hvilken udvikling ønsker vi os i det nye Silkeborg? Giv nogle 
gode råd til politikerne og vær med til at præge udviklingen. Borgerhøringen 
finder sted 

Lørdag den 16. september 2006 kl. 9.00 – 17.00
i Medborgerhuset Lunden, Vestergade 74, Silkeborg

Et pressemøde med et panel af politikere fra Sammenlægningsudvalget af
slutter høringen kl. 16-17. Her vil der også være en udstilling med borgernes 
resultater fra høringen.

På dagen ønsker politikerne i din kommune at høre, hvilke udfordringer du 
som medborger ser for at sikre demokrati,  medindflydelse og medansvar i 
den nye Silkeborg Kommune. Og hvordan vi konkret kan tackle disse udfor
dringer. Du og 199 andre udvalgte medborgere fra den nye Silkeborg Kom
mune får mulighed for at deltage i høringen, hvor det er borgerne, der har or
det og spiller hovedrollen – uden indblanding fra politikere, eksperter eller 
andre. 

Sammenlægningssekretariatet
Søvej 1
8600 Silkeborg

Sagsbehandler:
Flemming Poulsen

Direkte telefon:  8797 3310

E-post:
Flemming.Poulsen@Silkeborg.dk

www.nysilkeborgkommune.dk



VEND►
Deltagelse i borgerhøringen er gratis. Der vil være forplejning undervejs. Du 
behøver ikke at have nogen særlige forudsætninger eller særlig viden om em
net for at være med. Inden høringen udsender vi et debatoplæg, som deltager
ne kan orientere sig i på forhånd.

Du kan læse mere om borgerhøringen, og om hvordan du tilmelder dig, på de 
næste sider. Får du lyst til at deltage, så brug ”tast selv”- tilmeldingen på .... 
eller vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt. Vi skal have din tilmelding senest 
onsdag den 30. august 2006. 

Blandt de, der tilmelder sig, sammensætter vi borgerhøringens op imod 200 
deltagere så blandet som muligt på baggrund af oplysningerne i tilmeldingen. 
Vi besvarer skriftligt alle tilmeldinger senest  fredag den 1. september.

Vi håber at rigtig mange af den nye kommunes borgere har lyst til at deltage 
og er spændte på hvad I har af gode forslag og idéer til os politikere i Silke
borg. Vi glæder os til at kunne arbejde videre med dem i tiden efter borgerhø
ringen.

Med venlig hilsen

Torben Hansen
Formand for Nærdemokratiudvalget
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Om borgerhøringen  10. august 2006 

 

D u er blevet udvalgt tilfældigt blandt borgerne i den nye Silkeborg Kommune. 

Kommunen har  udtrukket oplysning om navn og adresse på ca. 3.000 borgere i al
deren 20 - 65 år i CPR registeret1. Udtrækket er foretaget blandt borgerne i de fire 
nuværende kommuner, Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them kommuner. Dette er 
sket forholdsmæssigt i forhold til indbyggerantal. 

Du er anonym, indtil du måske tilmelder dig og bliver én af de op imod 200 borge
re, som vi udvælger til at deltage i borgerhøringen. Du vil kun modtage dette ene 
brev fra os, herefter annulleres alle oplysninger. 

Hvorfor en borgerhøring om nærdemokrati?
Politikerne i den nye Silkeborg Kommune har valgt at give nærdemokrati en særlig 
status ved bl.a. at nedsætte et udvalg af politikere – Nærdemokratiudvalget – der 
skal sikre at nærdemokrati bliver en naturlig og integreret del af det politiske og 
administrative arbejde i den nye kommune.

Et  længere forløb med en lang række forskellige aktiviteter på tværs af de fire 
kommuner resulterede sidste år i en liste med konkrete anbefalinger for nærdemo
kratiet i det nye Silkeborg. Flere af anbefalingerne er i øjeblikket ved at blive gen
nemført med Nærdemokratiudvalget som tovholder. 

Derudover er der i Silkeborg Kommune igangsat et arbejde med at lave en demo
krati-strategi. Udviklingen af en kommunal demokratistrategi er blevet anbefalet af 
Tænketanken for Nærdemokrati,  regeringen og Folketinget i  sammenhæng med 
kommunalreformen, der træder i kraft den 1. januar 2007.

Formålet med en sådan strategi er at alle kommuner aktivt forholder sig til og deri
gennem formulerer en samlet politik for nærdemokrati i kommunen – en politik 
hvor politikerne tager aktiv stilling til rammerne for det lokale demokrati, formule
rer visioner,  spilleregler,  procedurer og ressourcer for  samspillet  med borgerne. 
Kommunernes arbejde med strategien vil blive evalueret af regering og Folketing i 
foråret 2008.

Hvad mener  vi  med nærdemokrati? -  hvordan understøtter  vi  nærdemokrati-ar
bejdet i udvalg og råd? De spørgsmål har lokalråd, initiativgrupper til lokalråd, ar
bejdsgrupper og alle de politiske udvalg i kommunen fået her i forsommeren, stil
let af Nærdemokratiudvalget til brug for det videre arbejde. De indsendte svar kan 
ses på  http://www.nysilkeborgkommune.dk/demokrati 

Nu sætter udvalget spot på at inddrage en stor og bred kreds i debatten, de såkaldte 

 
 Sagsbehandler:
 Flemming Poulsen

Direkte telefon:  8797 3310

E-post:
Flemming.Poulsen@Silke
borg.dk

1 CPR-udtræk foretages jf. ‘2c i lovbekendtgørelse nr. 525 af 30. juni 1998 om bekendtgørelse af lov om folkeregistrering, samt ‘22 
stk. 6 i cirkulære nr. 140 af 10. august 1998 om folkeregistrering, og notat af 11. november 1992 om vilkår for udtræk fra CPR til of
fentlige myndigheders konkrete forskningsprojekter.
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almindelige borgere – medborgerne – i de fire kommuner. Som medborger får du 
på høringen mulighed for at drøfte spørgsmål der har betydning for hele kommu
nen, for større dele af kommunen eller for et lokalområdes udvikling.

Og du får mulighed for at få politikerne i tale og præge det politiske arbejde i din 
nye kommune.

Nærdemokrati – det nære demokrati. Hvordan skaber vi gode rammer så borgerne 
har lyst og vilje til at engagere sig? Hvordan sikrer vi at alle har mulighed for at 
deltage aktivt i nærdemokratiet? Og at der er plads til mange forskellige slags en
gagement? Hvad ligger der egentlig i ordet ’nærdemokrati’?

Ordet er frit
Borgerne får hovedrollen i den nye Silkeborg Kommunes høring. Det er de op 
imod 200 borgere, som via fælles dialog giver deres vurderinger og anbefalinger, 
der samles i et ”Borgernes Idékatalog” for det nye Silkeborg. 

Inden høringen udsender vi et debatoplæg til deltagerne, så der er mulighed for at 
orientere sig på forhånd i nogle af de mulige perspektiver, det kan handle om, når 
det gælder nærdemokrati. Debatoplægget kan inspirere til deltagernes dialog på 
høringen. 

Ordet er frit. Deltagerne på høringen kan naturligvis vælge at tage helt andre ting 
op, at fremhæve noget andet, der er mere vigtigt eller måske at uddybe, hvad det 
konkret vil betyde i praksis. Eller noget helt fjerde.

På borgerhøringen, som åbnes af formanden for Sammenlægningsudvalget, vil del
tagerne blive fordelt i mindre workshops, der er tilrettelagt sådan, at arbejdet ender 
med et resultat, som deltagerne kan få med hjem samme dag. Høringen afsluttes 
med et pressemøde kl. 16 – 17, hvor deltagernes arbejde offentliggøres for pressen 
og for politikere fra kommunen. Høringens deltagere er naturligvis velkomne til at 
være med på pressemødet. Det samme er øvrige interesserede borgere.

Nærdemokratiudvalget afholder borgerhøringen i samarbejde med Teknologirådet, 
der er nedsat af Folketinget til at bistå med rådgivning til politikere. Borgerhørin
gen ser vi som en form for rådgivning. Teknologirådet har mange erfaringer med 
en række forskellige og gode måder at inddrage borgere på, en af dem er borgerhø
ringen, der foreløbig har været brugt i Herning, Randers, Odense, Farum, Glostrup 
og Gentofte kommuner. 

Efter borgerhøringen
Forløbet efter borgerhøringen og dens resultater er planlagt således:

• Borgernes Idékatalog offentliggøres
I ugen efter høringen bliver Idékataloget lagt ud på Nærdemokratiudvalgets 
hjemmeside http://www.nysilkeborgkommune.dk/demokrati og på Teknologi
rådets www.tekno.dk. Deltagerne på borgerhøringen får naturligvis tilsendt det 
trykte katalog. Det samme gør pressen.

• Borgernes Idékatalog til politikerne
Alle politikerne i Sammenlægningsudvalget i den nye Silkeborg Kommune vil 
modtage et eksemplar af Borgernes Idékatalog. 

• Idékataloget  indgår  i  mødematerialet  til  Sammenlægningsudvalgets møde  
den 13. november.

• Nærdemokratiudvalget behandler kataloget på sit møde den 11. oktober.
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Udvalget vil i et materiale kvittere for Idékataloget ved at beskrive hvad udval
get vurderer, at der  videre skal ske med borgernes forslag og idéer. Dette 
materiale udsendes til deltagerne på høringen og vil være at se på http://www.
nysilkeborgkommune.dk/demokrati.

Idékataloget vil indgå i udvalgets oplæg til en temakonference, der finder sted 
i november-december, bl.a. som opfølgning på borgerhøringen.

• Idékataloget vil være bilag til den nye Silkeborg Kommunes fremtidige demo
krati-strategi og det vil indgå i Silkeborgs bidrag til evalueringen af kommu
nernes demokrati-strategiarbejde i foråret 2008.

• Projektmøde i Teknologirådet
Fem dage efter borgerhøringen holder projektgruppen i Teknologirådet et møde, 
der vælger nogle af forslagene ud fra Idékataloget for at finde ud af hvad der kon
kret skal til for at gøre det til virkelighed. Hvis det altså var det man ville som poli
tiker. Eksemplerne trykkes i en ’demokrati-vejviser’ der udgives i januar 2007 til 
inspiration for alle landets kommuner.

Hvordan kommer jeg med på borgerhøringen?
Vi ønsker en bred sammensætning af deltagerne på høringen. Derfor inviterer vi 
borgere både via personlige invitationer som dette brev og gennem annoncer i lo
kalaviserne. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde vedlagte tilmeldingsskema og 
sende det i vedlagte svarkuvert (portoen er betalt) så vi har det senest onsdag den 
30. august. Husk navn og adresse. Du kan også bruge tast-selv på .....  Vi besvarer 
alle henvendelser senest den 1. september.

Hvis der er flere end 200 tilmeldte borgere, vil vi på baggrund af oplysningerne i 
tilmeldingsskemaet  udvælge blandt  de  tilmeldte,  så deltagerne er  blandet mest 
muligt fx med hensyn til køn og alder.

Borgerhøringens tilrettelæggelse
Høringen afholdes af den nye Silkeborg Kommune i samarbejde med Teknologirå
det, der er ansvarlig for at planlægge og gennemføre selve høringen. Den konkrete 
planlægning er sket i samarbejde med Nærdemokratiudvalget.  

Har du spørgsmål om borgerhøringen eller andet, så er du velkommen til at 
kontakte 

Flemming Poulsen, Nærdemokratiudvalgets sekretariat, telefon 87 98 33 10, 
E-post Flemming.Poulsen@silkeborg.dk.
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