Den 10. januar 2018

Kommissorium for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Baggrund for
projektudvalget

Alle lokalområder er vigtige og har deres forskellige styrker, svagheder og særkender.
Disse skal håndteres, så der skabes grundlag for, at lokalområderne kan udvikle sig
hver især og som en væsentlig del af den samlede kommunes udvikling.
Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem lokale kræfter i form af ildsjæle,
foreninger, erhvervsvirksomheder og de kommunale lokale tilbud.
Målet er at gøre områderne endnu mere attraktive for de nuværende borgere og de
kommende tilflyttere.
Udvalgets arbejde vil blandt andet basere sig på erfaringerne fra
Demokratieksperimentariet, Projektudvalget for Lokal Udvikling samt Projektudvalget
for Vækst.

Projektudvalgets
overordnede formål

Udvalget skal arbejde for at styrke udviklingen i kommunens lokalområder og
sammenhængskraften i kommunen for derigennem at skabe stærkere fællesskaber,
mere tryghed og øget selvforståelse i lokalområder og i kommunen som helhed.

Projektudvalgets konkrete
opgave

Der skal skabes et tæt og forpligtende samarbejde i det enkelte lokalområde og
mellem lokalområder og kommunen om konkrete projekter, der fremmer grundlaget
for de kommunale tilbud såsom dagpleje, daginstitutioner, skoler og styrker lokale
ildsjæle, foreninger og virksomheder. Der kan også skabes samarbejde mellem flere
lokalområder.
Indsatsen skal blandt andet ske igennem udarbejdelsen af udviklingsplaner for
lokalområder inklusiv en bosætningsstrategi.

Organisering

Projektudvalget består af 5 medlemmer af kommunalbestyrelsen og kan suppleres
med 2-5 eksterne aktører.
Projektudvalgets sammensætning er som følger:
•
•
•
•
•

Lars Qvist (formand) (L)
Peter Nilsson (V)
John Harpøth (O)
Christina Hvass Hansen (A)
Solvej Pedersen (B)

Udvalget kan suppleres med 2-5 lokale aktører, der kan bidrage med indsigt i
forholdene i lokalområderne.
De eksterne aktører tilknyttes for en nærmere bestemt periode. Den første periode
starter fra det ordinære møde i kommunalbestyrelsen i marts 2018.
Tidshorisont

Udvalget er nedsat for hele perioden. Det forventes, at der løbende udarbejdes
udviklingsplaner for lokalområder og realiseres konkrete projekter, der understøtter
formålet.

Kompetence

Projektudvalget har kompetence til at indstille til Økonomiudvalget.
Projektudvalget inddrager de stående udvalg i projekter og tiltag, der fremmer
udviklingen i et lokalområde.
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Økonomi

De årlige udgifter forventes at beløbe sig til:
Møder mv.: I alt 86.000 kr., heraf forplejning ca. 6.000 kr. og deltagelse i konferencer
og studieture o.lign. ca. 80.000 kr.
Vederlag: I alt 275.577 kr. årligt (formand: 152.577 kr. årligt, øvrige politikere: 30.750
kr. årligt x 4, øvrige deltagere: 0 kr.)
Administrative ressourcer: ca. 2 årsværk samt tillige i nogen udstrækning træk på
ressourcer de steder i organisationen, der skal medvirke til at realisere
udviklingsplaner og projekter, særligt fælles-skabere.
Der er i budgettet for 2018-2021 afsat i alt 10 mio. kr. til arbejdet med lokal udvikling.
Af de 10 mio. kr. i 2018 er der afsat 0,1 mio. kr. til Naturpark Åmosen. Der tages stilling
til finansieringen heraf i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022.
Af de afsatte midler er de 2 mio. kr. årligt afsat til anlæg, der blandt andet kan
anvendes til medfinansiering af landsbyfornyelse, hvortil staten yder medfinansiering.
Midlerne til drift frigives af Økonomiudvalget, og midlerne til anlæg frigives af
kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i Økonomiudvalget.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet inddrager projektudvalget relevante interessenter, som kan
bidrage til realiseringen af formålet. Relevante interessenter er bl.a.:
• Lokale ildsjæle
• Foreninger
• Kommunale tilbud
• Virksomheder
• Lokalfora

Arbejdsform

Projektudvalget afholder møder i lokalområderne.
Udvalget kan både tage emner op af egen drift, involvere sig i særlige
problemstillinger i lokalområder samt indgå i samarbejde om konkrete projekter med
lokalområder, der anmoder herom.

Konsekvenser af forslag
Økonomi

Det er formålet, at udviklingen i lokalområder og kommunens sammenhængskraft skal
styrkes for derigennem at forbedre grundlaget for velfærd og vækst.
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