
     Viborg den 6. juni 2019  

 

Invitation til deltagelse i udarbejdelse af en borgerdreven lokal udviklingsplan: 

Lad os planlægge vores landsbyer sammen 
 

Byrådet i Viborg Kommune har besluttet at sætte ekstra fokus på mulighederne for udvikling og øget 

bosætning i hele Viborg Kommune. En række byer er derfor i gang med at udarbejde borgerdrevne lokale 

udviklingsplaner – og nu inviteres til 3. runde. De inviterede til 3. runde er Sparkær, Låstrup, Rødding, 

Vammen og Ravnstrup 

 

Hvad drejer det sig om? 

Byrådet har et ønske om at sikre, at det er lokalsamfundets kendskab til områdets styrker og 

udviklingsbehov, der skal udgøre grundlaget for den lokale planlægning og udvikling. 

Hensigten er, i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen, at formulere ønskerne til den 

fremtidige udvikling, samtidig med at vi – helt konkret – kan få identificeret eventuelle forhindringer for 

udvikling og bosætning, som den kommunale planlægning kan være årsag til.  

Udviklingen i et lokalområde kan ses i to spor:  

 Byens fysik som handler om bygninger, byrum, omgivelser og trafikale forhold, og  

 Byens liv som handler om aktører og aktiviteter. 

Mange lokalområder har arbejdet med borgerplaner, men målet er at udvikle en ny type borgerdrevne 

udviklingsplaner som i højere grad er aftalebaserede, kommune og lokalsamfund i mellem.  

 

På næste side kan I se lidt mere om et typisk forløb, og hvad det vil kræve af jer. I kan som lokalsamfund 

være mange steder i forhold til en proces, der leder frem mod en borgerdreven lokal udviklingsplan, også i 

forhold til hvilke emner, det er relevant at arbejde med. Det vil vi så vidt muligt tage højde for og aftale et 

tilpasset forløb. Opstarten er en fælles workshop onsdag den 14. august 2019 kl. 17.00 – 20.00 (incl. 

sandwich). 

Vi vil gerne have en tilbagemelding fra jer, om I har interesse i at deltage i forløbet senest mandag den 24. 

juni 2019 til chef for landdistriktsudvikling Hanne Nissen Toksvig på mail hant@viborg.dk eller telefon 41 71 

95 66. Endeligt antal deltagere i opstartsworkshoppen og oplysninger om kontaktperson fremsendes også til 

ovenstående senest den 7. august. Vær opmærksom på, at der er et par hjemmeopgaver inden 

opstartsworkshoppen.  

Vi håber, I har lyst til at deltage, og ser frem til samarbejdet! 

Med venlig hilsen  

Mette Nielsen  

Formand for Landdistriktsudvalget 

mailto:hant@viborg.dk


Typisk forløb for udarbejdelse af en borgerdreven lokal udviklingsplan: 

 Etablering af en lokal udviklingsgruppe: 

Det første I skal gøre, er at etablere en lokal udviklingsgruppe – snarest muligt. Gruppen skal være 

på plads inden opstartsworkshoppen. 

 

Vi anbefaler en gruppe på en overskuelig størrelse som repræsenterer flere forskellige kredse, 

eksempelvis den lokale borger-/kulturforening, idrætsforening og skolebestyrelse.  

Gruppen skal kunne tale på vegne af byen på det overordnede plan (konkrete ændringer i lokalplan 

m.v. vil naturligvis komme i høring efter de sædvanlige procedurer herfor).  

Blandt udviklingsgruppens medlemmer udpeges en kontaktperson, som er det primære bindeled til 

Viborg Kommune.  

 

 Opstartsworkshop: Onsdag den 14. august kl. 17-20  

Den lokale udviklingsgruppe deltager i en workshop sammen med lokale udviklingsgrupper fra de 

andre lokalsamfund der deltager i pilotprojektet.  Her får I mere information om forløbet, og I får 

detaljerede procesbeskrivelser og materialer med hjem. På opstartsworkshoppen deltager 

medarbejdere fra kommunen.  

Inden opstartsworkshoppen kan I med fordel have fastlagt forslag til datoer for den lokale 

udviklingsworkshop (nedenfor) - gerne i september/primo oktober. 

 

 Lokal udviklingsworkshop/borgermøde 

Vi afviklinger workshoppen. I byder selv velkommen og sørger for invitation hertil.  

 

Til workshoppen skal alle byens borgere have mulighed for at give deres input til den fysiske 

planlægning og byens udvikling i øvrigt. Ved hjælp af markering på kort og skriftlige beskrivelser, 

indsamles borgernes vurdering af landsbyen indenfor temaerne byens bebyggede områder, byens 

rum, byens omgivelser, byens trafikale forhold og byens liv.  

 

Som afslutning på dagen, prioriteres de indsamlede udsagn, så udviklingsgruppen ved, hvad der er 

størst opbakning til at arbejde videre med. 

Kommunen laver en opsamling på disse input, som deles med udviklingsgruppen. 

 

Vi anbefaler, at I så snart som muligt finder en dato og reklamerer for den i jeres lokalområde! Afklar 

gerne datoen med os, senest på opstartsworkshoppen.  

I skal forvente at afsætte 2½ time til workshoppen, en hverdagsaften/sidst på eftermiddagen. Alt 

efter jeres lokale traditioner og muligheder.  

 

 Møde i Udviklingsgruppen 

 

 Udviklingsdialog 

Når I - og vi i forvaltningen – har arbejdet med inputs fra borgermødet mødes vi og drøfter, hvad der 

skal arbejdes videre med, på hvilken måde og af hvem. Inden vi mødes, er det således 

forventningen, at I har holdt et møde i den lokale udviklingsgruppe.  

 

 Det videre forløb 

Efter udarbejdelse af en borgerdreven lokal udviklingsplan skal denne bearbejdes, der skal tegnes 

kort, eventuelle projekter skal konkretiseres, og der skal politiske behandling til. Det vil være 

forskelligt fra lokalområde til lokalområde, og noget vi i fællesskab finder ud af i processen.  

 

Har I spørgsmål til forløbet, er I velkomne til at kontakte: 

 Sporet Byens fysik – Helle Lorentsen, Teknik & Miljø, Viborg Kommune, tlf.: 87 87 52 10 

 Sporet Byens liv – Hanne Nissen Toksvig, Kultur & Udvikling, Viborg Kommune, tlf.: 41 71 95 66 


