Lokale udviklingsstrategier
Hvad er en lokal udviklingsstrategi
Et lokalråd kan udarbejde en lokal udviklingsstrategi, som er en fælles plan for et
lokalområdes udviklingsønsker, drømme og idéer for, hvordan lokalområdet skal
udvikle sig i de kommende år.
Udviklingsstrategien kan bruges til at skabe en fælles forståelse af, hvilke muligheder
og udfordringer der er for lokalområdets udvikling – og hvilke initiativer der er
nødvendige for at sikre en fortsat positiv udvikling.
Målgruppen er de af områdets borgere, som ønsker at være med til at udvikle – ikke
kun deres lokale område – men også hele Silkeborg Kommune ved at være en aktiv
medspiller i udviklingen. Det er almindelige borgere, borgere som er medlemmer af
diverse lokale foreninger, fx borgerforeninger, lokalråd, idrætsforeninger, kulturelle
foreninger, erhvervsrettede foreninger, forsamlingshuse og institutioner.
De borgere, som er med til at lave udviklingsstrategien, får en masse ny viden om
byen/egnen – og lærer måske også sine naboer og andre aktive beboere i området
bedre at kende.

Hvad indeholder en lokal udviklingsstrategi
En lokal udviklingsstrategi indeholder et lokalområdes ønsker, drømme og idéer til
udviklingen for området. Ønskerne m.v. kan være aktuelle og langsigtede.
Udviklingsstrategien kan indeholde en forventningsafstemning og en koordinering
mellem lokale ønsker og den kommunale planlægning, herunder kommuneplanen
og den kommunale udviklingsstrategi og budgetlægning.
Punkterne i en lokal udviklingsstrategi kan være:
•

Præsentation af området, byerne, forretninger, foreningslivet m.v.

•

Den historiske udvikling i byggeri og ”liggetider” for ejendomme til salg samt
udvikling i salgspriser i området

•

Den historiske udvikling i befolkningstal og –prognoser. Oplysningerne kan fås
ved henvendelse til Silkeborg Kommune

•

Ønsker, drømme og idéer for området

•

Konkretisering af nogle af ønskerne, drømmene, idéerne og evt. hvilken rolle
lokalområdet skal satse på
Konkretiseringen kan fx ske ud fra følgende skabelon: Baggrund, Formål,
Beskrivelse, Målgruppe og Ansvarlig aktør, således at planen også har en
handlingsdimension

•

En prioritering af ønskerne, drømmene og idéerne

Hvordan behandles en lokal udviklingsstrategi
Da en lokal udviklingsstrategi er et lokalområdes egen plan, skal den ikke godkendes
af Silkeborg Kommune. Men det er betydningsfuldt for samarbejdet mellem
lokalrådene og Silkeborg Kommune, at kommunens politikere og administration har
kendskab til de lokale udviklingsstrategier.
I god tid inden kommuneplanrevisionen sender lokalrådene den endelige lokale
udviklingsstrategi digitalt til byrådsmedlemmerne, den byplanansvarlige og
nærdemokratikoordinatoren til orientering. Nærdemokratikoordinatoren sikrer, at
udviklingsstrategien videresendes til relevante afdelinger til orientering.
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Hvordan behandles indholdet i en lokal udviklingsstrategi
Ved indsendelse af lokal udviklingsstrategi til nærdemokratikoordinatoren kan lokal
rådene bede om dialog om, hvordan den videre procedure kan være for de enkelte
kommunalt rettede ønsker i planen. Nærdemokratikoordinatoren sætter det kommu
nale hold til mødet, alt efter udviklingsstrategiens særlige indhold.
Lokalrådene kan også vælge at fremsende ønskerne i udviklingsstrategien direkte til
relevante kommunale afdelinger uden en forudgående dialog. Ligesom lokalrådene
altid kan henvende sig direkte i den del af den kommunale administration, hvor et
spørgsmål er naturligt hjemmehørende.
•

•

Konkrete aktuelle ønsker i udviklingsstrategien vil blive behandlet således:
•

Henvendelser om ønsker eller problemer, der er klart afgrænsede
i forhold til en afdeling/politisk udvalg, vil blive behandlet og
besvaret af den pågældende afdeling.
Formanden for det pågældende udvalg vil blive orienteret om
alle henvendelser, der ikke umiddelbart kan tilgodeses af admin
istrationen. Formanden vil tage stilling til evt. behov for politisk
behandling

•

Henvendelser om ønsker eller problemer, der i administrationen
berører flere sektorer, vil blive behandlet helhedsorienteret ved
en koordineret intern indsats i sagsbehandlingen. Den sags
behandler, som modtager en henvendelse om et tværsektorielt
spørgsmål, tager straks kontakt til den byplanansvarlige og/
eller nærdemokratikoordinatoren. Sammen sikrer disse, at
spørgsmålet undergår den helhedsorienterede behandling, der
er hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde. Formændene for
de pågældende udvalg bliver orienteret om alle henvendelser,
der ikke umiddelbart kan tilgodeses af administrationen.
Formændene vil tage stilling til evt. politisk behandling.

Langsigtede ønsker i udviklingsstrategien bliver behandlet således:
•

Henvendelser, som er omfattet at kommunens langsigtede
fysiske planer og sektorplaner, behandles i forbindelse med
førstkommende revision af pågældende plan, fx trafikplan.

Den byplanansvarlige og nærdemokratikoordinatoren sikrer i øvrigt, at de lokale
udviklingsstrategier indgår som baggrundsmateriale i den kommunale planlægning.

Nuværende lokale udviklingsstrategier
Der er en række lokalområder, som allerede har en lokal udviklingsstrategi. Lokalråd
med en allerede eksisterende lokal udviklingsstrategi er velkomne til at kontakte
Silkeborg Kommune for at indgå i en dialog om, hvordan den videre procedure kan
være for de enkelte ønsker i planen.

Revidering af lokale udviklingsstrategier
Når lokalområderne har revideret deres lokale udviklingsstrategi er de igen velkomne
til at kontakte Silkeborg Kommune med henblik på dialog om, hvordan den videre
procedure kan være for evt. nye ønsker i planen.
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