Ti gode råd til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, den 4. marts 2014
Kl. 13.25 Indlæg v/Helle Præsius Busk, formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd:
Præsentation af Sejs-Svejbæk Lokalråd – og lokalråd mere generelt
 Lokalråd siden 2006 – et nyere lokalråd, men ikke det nyeste.
 Direkte valg i forbindelse med kommunalvalget, stemmeprocent ca. 41,8 % af 3.047
borgere over 18 år.
 Sejs-Svejbæk er kommunens 2. største by udenfor Silkeborg.
 Lokalrådets medlemmer vælges ikke ud fra politiske tilhørsforhold, men ud fra mærkesager
og engagement.
 Lokalrådet har nedsat flere arbejdsgrupper, pt. natur, klima og trafiksikkerhed.
Arbejdsgrupperne aktiverer borgere med særlige interesser, alle indenfor PMK’s
ansvarsområde.
 Kommunens lokalråd vælges på forskellig vis, både direkte valg, valgmøder og
repræsentativt, ligesom de dækker områder af meget forskellig areal- og
befolkningsstørrelse. Repræsenterer alle borgere, også de ikke-foreningsaktive.
 Alle lokalråd er tilknyttet en byansvarlig.
 Mange lokalråd har udarbejdet præsentationsfilm, som kan ses på kommuneplan-siden.
Hvad skal PMKU gøre endnu bedre for at varetage lokalrådenes interesser?
1. Brug lokalrådene aktivt
2. Brug de byansvarlige aktivt i samarbejdet med lokalrådene, både i forhold til borgermøder
vedr. kommuneplanarbejdet, men også i alle andre plansammenhænge.
3. Jo tidligere dialog, jo større tilfredshed, jo mindre modstand! Optimer kommunikationen.
4. Lokalrådenes medlemmer er frivillige, så der skal rimelige tidshorisonter på høringer
5. Høringsprocesser, der ikke fører til enten ændringer eller som minimum dialog, opfattes
som skinprocesser (og hvor mange, der præsenteres af et høringssvar)
6. Husk, at ikke alle borgere i et lokalområde har samme interesser – lokalrådene forsøger i
høringssvar mv. at skabe konsensus og ramme det kompromis, som har størst mulig
opbakning, både blandt det tavse flertal og det aktive mindretal
7. Respekter de planer, der er udarbejdet i dialog, som afsæt til fremtidige ændringer, de er
kendte og accepterede af flertallet i lokalområderne
8. Det skal ikke være nemmere at få tilgivelse end tilladelse
Hvordan ville lokalrådet gribe opgaverne an?
9. Udmeldinger i pressen uden kontakt lokalt skaber modstand og frustration – giv
enkeltsager mindre fokus, hold fokus på det overordnede
10. Lad være med at honorere personlige interessenters pres
Når vi taler planlægning, miljø og klima, så vær opmærksom på, at Silkeborg Kommune er en
naturskøn kommune med mange værdifulde naturområder. Det betyder, at når en højere
instans har erklæret en lokalitet for et ”særligt landskabeligt interesseområde”, så skal det
respekteres, og så må udbygningen rykke til de områder, hvor naturen ikke ødelægges.
Udbygning skal ske i respekt for natur og mennesker, og ikke kun tage hensyn til
økonomi.
Den aktuelle sag om grønne tage i Langdalsparken har medført store frustrationer hos både
lokalråd og borgere. Eventuelle dispensationer vil gøre dialogen med lokalråd og borgere mere
anspændt end nødvendigt, og tilliden til fremtidige planlægningsprocesser vil blive minimal.
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