27/9 2019
/AMH
Forslag til temadrøftelser for Landsbyudvalgets strategiske arbejde i forbindelse med
revidering af nuværende Landdistriktspolitik.
Med udgangspunkt i Byrådets Plan- og Bæredygtighedsstrategi (godkendes endeligt ?)
Skal Landsbyudvalget drøfte hvordan Landsbyudvalgets arbejde kan understøtte målopfyldelse
via deres arbejde.
Det betyder konkret, at Byrådets mål skal understøttes af Landsbyudvalgets mål og indsatser
– set i sammenhæng med øvrige aktører på tværs af Vesthimmerland Kommunes organisation,
herunder ikke mindst via fokus på borgerinvolvering.
Hvordan vil Landsbyudvalget arbejde med disse opgaver i form af forslag til handleplan, proces
og indsatsområder?
Et godt spørgsmål kunne være: skal udvalgets indsatsområder fortsat være 1 årige eller bør vi
tænke i flerårige indsatser? Fungerer måden hvorpå vi inddrager borgerforeningerne som den
skal? Følger vi op på de mål vi sætter os? Og har vores indsatser den effekt vi kunne ønske og
som der er brug for?
Har vi brug for inspiration til at ”drømme” os ud i fremtiden? Hvor vil vi gerne være om 2 – 5
og 10 år? Hvad er vigtigt for en kommune som Vesthimmerland – og dens borgere? Hvordan
kan vi understøtte en befolkningstilvækst der er faldende?
Et andet spørgsmål kan være hvordan vi samarbejder på tværs af og ind i egen organisation –
kender vi ex. De kommende udviklingsplaner inden for planloven godt nok? Hvordan får vi en
mere reel indflydelse på dette arbejde?
Internt for udvalgets egen ramme er der også spørgsmål der bør drøftes, ex. Er vores
sammensætning og valgperiode – og valghandlinger stadig den rigtige måde at gøre det på?
Skal geografien og de nye trends for klyngesamarbejde have mere opmærksomhed – hvordan
spiller vi fra administrationens side jer som politikere bedre? Kan/skal vi gøre noget på en
anden måde?
Et tredje spørgsmål: I er valgt som repræsentanter for alle borgerforeninger – hvor stor
inddragelse skal vi have fra dem i den videre proces?
Og det sidste spørgsmål: bruger vi vores midler hensigtsmæssigt? Er projektpuljen stadig et
must – kan nye kriterier være en ide? Ex. Giver ”borgerbudgetter” i andre kommuner omkring
andre muligheder for det lokale arbejde ude i landdistriktsområderne. Der kan også være
mange andre muligheder for nytænkning.
Forslag til tidsplan:
Indledende temadrøftelse

februar/marts 2020

Inspiration udefra?
Deltagere - hvem og hvornår?

Forår/efterår 2020

Borgerinvolverende proces

forår/efterår 2020

Intern proces og skrivearbejde
for forslag til ny politik

efterår/vinter 2020-21

fredag 15 – 21 el.
lørdag 9.30 – 15.00

lørdag 9.30 – 15.00

