
     Viborg den 25. juni 2018  

 

Invitation til deltagelse i et pilotprojekt: 

Vær med til at præge udviklingen i din by  

- og andre mindre byer i Viborg Kommune 

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

bosætning i hele Viborg Kommune. Derfor vil vi gerne invitere borgerne i Løvel, Løvskal, Mønsted og Ørum 

til at deltage i et pilotprojekt, hvor vi afprøver og skaber en proces, som efterfølgende skal kunne 

gennemføres i alle kommunens mindre byer og landsbyer. 

Hvad drejer det sig om? 

Byrådet har et ønske om at sikre et højt ejerskab til den lokale planlægning og udvikling, hvor det er 

lokalsamfundets kendskab til områdets styrker og udviklingsbehov, der skal udgøre grundlaget her for. 

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, samarbejder, aktiviteter, erhvervsliv og kommunikation. 

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. 

I øjeblikket er forberedelserne til dette arbejde i fuld gang, men vi har brug for jeres hjælp! 

 

Hvad kræver det at være med? 

For det første skal I have lyst og energi til at deltage i et forløb, som ikke kun vil være til gavn for jer selv men 

for alle lokalområder i Viborg Kommune. I skal desuden have ressourcerne til at kunne deltage i og selv stå i 

spidsen på de møder, som projektet er bygget op omkring (se næste side). Og I skal være parate til at 

hjælpe os med at justere på forløbet, inden det gennemføres i kommunens øvrige lokalsamfund. 

Tilbagemelding 

Vi vil gerne have en tilbagemelding fra jer, om I har interesse i at deltage i pilotprojektet senest onsdag den 

15. august til chef for landdistriktsudvikling Hanne Nissen Toksvig på mail hant@viborg.dk eller telefon 41 

71 95 66.  

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


Sådan forløber pilotprojektet: 

 Etablering af en lokal udviklingsgruppe: Senest onsdag den 15. august 

Det første I skal gøre, er at etablere en lokal udviklingsgruppe.  

 

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

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

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

Kommune.  

 

Navne og kontaktoplysninger på kontaktpersonen og de øvrige medlemmer af udviklingsgruppen 

oplyses ved tilmelding.  

 

Den lokale udviklingsgruppe skal være klar til at trække i arbejdstøjet inden forløbets næste skridt, 

som er en opstartsworkshop.  

 

 Opstartsworkshop: Onsdag den 29. august kl. 17.00-20.00  

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.  

 

I vil i august modtage nærmere program for mødet. 

 

 Lokale udviklingsworkshops: Afholdes inden udgangen af uge 42! 

Inden udgangen af uge 42 skal I afholde en lokal udviklingsworkshop. Vi hjælper med 

tilrettelæggelsen, men det er vigtigt, at I selv står i spidsen for workshoppen, når den afholdes.  

 

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. 

 

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

forvente at afsætte 2½ timer til jeres udviklingsworkshop – evt. mere, hvis I har andre emner I 

ønsker at udvide mødet med. 

 

 Udviklingsdialog: Uge 43-46 

I løbet af uge 43-46 inviteres I til individuelle møder med medarbejdere fra den kommunale 

forvaltning. I får mulighed for at drøfte resultatet af de lokale udviklingsworkshops, og vi drøfter, hvad 

der videre skal ske med det indsamlede materiale.  

 

 Evalueringsmøde: Tirsdag den 8. januar kl. 17 

Som afslutning på pilotprojektet afholdes et afsluttende evalueringsmøde i januar. Herefter vil der 

ske en evt. tilpasning af forløbet, inden det gennemføres i kommunens øvrige lokalsamfund.  

 

 Landsbykonference: Afholdes i marts 2019 

Der afholdes en konference for alle kommunens mindre byer og lokalsamfund. For de lokalområder 

som ikke har været med i pilotprojektet, bliver det startskuddet til, at de får mulighed for at gå i gang 

med 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 


