
Langsigtet udvikling af Aabenraa 
Kommunes lokalsamfund. 

Aabenraa Kommune har en mission 
om at skabe det gode liv sammen 
med kommunens lokalsamfund. 
I denne beskrivelse kan du læse om 
en af de metoder Aabenraa Kom-
mune bruger til at opnå dette mål, 
nemlig udviklingsperspektiver for 
lokalsamfundet.

Et lokalsamfund kan både være et 
område, en by eller en bydel, det 
afhænger af stedet. 

For at blive klogere på lokalsamfun-
dene arbejder Aabenraa Kommune 
sammen med de lokale om at finde 
og synliggøre de lokale kvaliteter. 
Resultatet af processen er et do-
kument som kaldes et udviklings-
perspektiv. Dokumentet beskriver  
overordnet lokalsamfundet og 
udpeger en retning for udviklingen af 
området.

Dokumentet er ikke juridisk binden-
de planlægning men udtryk for en 
ønsket retning der viser både lokale 
og kommunale interesser.   

Frem til 2017 har Aabenraa Kom-
mune omtalt dokumenterne som 
udviklingsplaner. Erfaringer har dog 
vist at ordet -’plan’ giver anledning 
til forveksling med juridisk bindende 
planlægning, og navnet er derfor 
ændret. 

Udviklingsperspektiver for lokalsamfundet 

Formål

Mål

 » At Aabenraa Kommune og 
lokale aktører arbejder i 
samme retning med udviklin-
gen af lokalsamfundet og at 
fremme det lokale engage-
ment i udviklingsarbejdet.

 » At Aabenraa Kommune og 
lokale aktører bruger ud-
viklingsperspektivet som et 
fælles referencepunkt for 
udviklingsarbejde.

 » At lokale aktører engagerer 
sig i områdets udvikling.

 » At Aabenraa Kommune og 
lokale aktører tager hensyn 
til hinandens interesser i 
udviklingsarbejde.

LokaleKommunale

Et fælles grundlag 
for udvikling

Indsatsområder

Fremtidige beslutninger 
og initiativer 10-15 år

Aabenraa 
kommune

Lokalsamfund
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Hvert udviklingsperspektiv inde-
holder en analyse som beskriver 
områdets kvaliteter og muligheder. 
Analysens resultater bruges i udvik-
lingsprocessen til at finde en over-
ordnet retning for områdets udvik-
ling ca. 15 år frem i tiden. Konkret 
laves der en vision og en strategi 

For at omsætte den overordnede 
retning til handling skal den gøres 
mere konkret. Derfor beskrives en 
række emner der kan opfylde visio-
nen og strategiens betingelser. Disse 
emner kaldes for indsatsområder.  

Et indsatsområde kan fx være 
at ændre tomme bygninger og 
områder til nye funktioner, fordi 
der ikke længere er behov for den 
nuværende funktion. 

Indsatsområderne er ikke nødven-
digvis undersøgt til bunds, men 
beskriver et emne der forventes at 
have potentiale. Nogle foreslåede 
indsatsområder skal derfor under-
søges nærmere for, at se om de kan 
blive til virkelighed. 

I nogle tilfælde uddybes indsatsom-
råderne med konkrete forslag. Disse 
kaldes indsatser. Ved indsatsområdet 
ovenfor kan en konkret indsats være 
at pege på en bestemt tom bygning, 
der kan ændres eller nedrives.  

Hvad indeholder 
udviklingsperspektivet

Hvordan laves det?

Udviklingsperspektiverne bliver til i 
samarbejde mellem lokalsamfundet, 
Aabenraa Kommune og eventuelle 
eksterne konsulenter. Samarbejdet 
med borgerne varierer fra sted til 
sted. Ofte sker det i form af åbne 
arbejdsmøder for alle interesserede, 
og ved at lave mindre arbejdsgrup-
per med frivillige borgere. Repræ-
sentanter fra lokalsamfundet er med 
til at samle viden, og til at finde den 
fremtidige retning. De har dermed 

indflydelse på vision, strategi og i 
udpegning af indsatsområder og 
eventuelle indsatser. 

Alle har mulighed for at deltage i 
samarbejdsprocessen. Det kræver, 
kun interesse for at gøre en forskel 
for lokalområdet. De lokale bidrag 
kan være alt fra at fortælle om sit 
yndlingssted til at komme med 
bud på en vision. Der vil altid være 
fagfolk til stede som kan hjælpe med 
at omsætte ideer og viden til fx en 
vision.   

Efter færdiggørelsen præsenteres 
Udviklingsperspektiverne på et åbent 
borgermøde og offentliggøres på 
aabenraa.dk. 

Den lokale paraplyorganisation er 
altid med til at organisere processen. 
En paraplyorganisation er en lokal 
overordnet forening der repræsen-
tere byen på tværs af forskellige 
interesser. Medlemmer kan fx være 
foreninger, erhvervsliv, institutioner 
eller private borgere der ikke er 
medlem af en forening.  
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Fra idé til virkelighed

Giv din mening til kende Præsentation for ByrådetMin ejendom er vist i en indsats, 
hvad betyder det?

Når Udviklingsperspektivet er fær-
digt, starter en langsigtet opgave 
med at omsætte ideerne til virkelig-
hed. 

Der følger ikke projektpenge med et 
udviklingsperspektiv. Hvis ideerne 
skal blive til virkelighed skal både 
lokalsamfundet og Aabenraa Kom-
mune finde arbejdskraft og penge til 
projekter. 

Indsatsområder kan dermed blive 
til virkelighed på mange forskellige 
måder. Fremgangsmåden afhænger 
altid af indsatsområdets størrelse og 
af hvor kompliceret det er.  Nogle 
indsatser kan løses lokalt med det 
samme, mens andre kræver samar-
bejde med kommunen eller større 
kommunale initiativer. 

Økonomien i indsatsområderne 
varierer meget. Nogle indsatsområ-
der behøver kun frivillig arbejdskraft, 
mens andre kræver penge. Det er 
målet at både kommunen og lokal-
samfundet kan bruge udviklingsper-
spektivet til at søge penge. Der kan 
både søges penge lokalt, kommunalt 
eller hos eksterne fonde og puljer. 

Aabenraa Kommunes landdi-
striktscoach assisterer gerne den 
lokale paraplyorganisation med 
arbejdet. Fx med vejledning i at 
søge fondsmidler.

Efter præsentation af udviklingsper-
spektivet afholder Aabenraa Kommu-
ne en offentlig høring om udviklings-
perspektivets indhold. Her kan alle 
interesserede sende kommentarer, 
rettelsesforslag mm. 
Alle høringssvar besvares i et hø-
ringsnotat, som indeholder resume 
og besvarelser. 

Udviklingsperspektivet og høringsno-
tatet godkendes af Byrådet. Byrådet 
godkender dermed den overordnede 
retning for lokalsamfundet. Godken-
delsen, er ikke en beslutning om at 
igangsætte gennemførsel af indsats-
områderne eller om finansiering af 
dem. Ved godkendelsen sikres by-
rådets kendskab til lokalsamfundets 
retning og muligheder. På den måde 
kan politikerne finde inspiration i 
ideerne, når de skal fordele budget-
midler. 

Nogle indsatser kan vise fremtids- 
ideer for private ejendomme. Det 
kan fx være, et forslag om, at et hus 
engang kan rives ned for at skabe 
en ny stiforbindelse. Det vil dog 
altid være op til grundejeren, om 
vedkommende ønsker at sælge eller 
på anden måde medvirke til at gøre 
en ide til virkelighed. Udviklingsper-
spektivet danner som udgangspunkt 
ikke grundlag for ekspropriation. 

Eksempler: Fra ide til virkelighed

Aabenraa Kommune Lokalsamfundet

 » Etablering af offentligt tilgæn-
gelig trampesti på privat ejen-
dom, med tilskud fra Aabenraa 
Kommunes materialepulje. 

 » Lave en lokal hjemmeside der 
viser alle byens fritidstilbud så 
de kan koordinere aktiviteter

 » Søge projektpenge ved kom-
munale puljer. Fx til at rive en 
bygning ned.

 » Søge projektpenge hos fonde 
og puljer. Fx LAG-midler.

 » Søge om kommunalt samar-
bejde til komplicerede projek-
ter.

 » Igangsætte undersøgelser. Fx 
om tryghed for skolecyklister. 

 » Søge om statsstøtte til projek-
ter.

 » Opdatering af gældende 
regler, fx. ved at lave en ny 
lokalplan.

 » Afsætte penge til projekter 
eller puljer. Fx materialepuljen 
som kan støtte frivilligt arbej-
de. 

 » Lave lokalaftaler om vedli-
gehold. Fx en aftale om, at 
en lokal forening må lave og 
passe et bed på kommunens 
område. Efter

Før
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