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Resume
Gjern Lokalråd ønsker at styrke udviklingen i Gjern og omegn, og arbejder derfor for at etablere et
borgerdrevet almennyttigt udviklingsselskab. Målet er at skabe en organisatorisk, økonomisk og juridisk
ramme for borgernes og det lokale erhvervslivs arbejde med udvikling af området.

Gjern Lokalråd har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om projektstøtte fra
Landdistriktspuljen 2015. Det samlede budget for udvikling og opstart af selskabet er opgjort til 415.000 kr.
Lokalrådet anmoder nu Silkeborg Kommune om medfinansiering på op til 50 % af det ansøgte beløb, det vil
sige 207.500 kr. samt en udtalelse om projektet fra Silkeborg Kommune.

Indstilling
Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,


at drøfte ansøgningen og tage stilling til evt. medfinansiering af projektet og
udtalelse om projektet

Sagen
Beskrivelse af sagen
Gjern lokalråd har i 2012 udarbejdet Gjerns Udviklingsplan 2012-2020, men må
konstatere, at der på trods af et stort behov for tiltag omkring udvikling og flere gode
projektforslag, kun i begrænset omfang er fulgt op på planen. Vurderingen er, at Gjern
ikke har tilstrækkelig med organisatorisk sammenhængskraft og økonomiske muligheder
for at komme fra ideer til handling.
Derfor ønsker Gjern Lokalråd at etablere et almennyttigt udviklingsselskab for at afprøve,
om det kan være et effektivt økonomisk, juridisk og organisatorisk værktøj for lokal
udvikling, baseret på lokal partnerskabsfinansiering mellem borgere, erhvervsliv og frivillig
arbejdskraft.
Når selskabet er på plads, skal det varetage borgernes ønsker til udvikling af byrummet,
rekreative arealer, tomme bygninger, byfornyelse, sociale og kulturelle mødesteder m.v.,
som gør Gjern til et attraktivt lokalområde, hvor også nye borgere bosætter sig.

Første skridt er etablering af selskabet. Forhåbningen er, at denne udviklingsproces kan
styrke den organisatoriske sammenhængskraft i Gjern og skabe overblik over selskabets
første vigtige opgaver. Lokalrådet har en forventning om, at erfaringerne med selskabet
kan bruges i andre lokalområder og således bidrage til en model for organisering af lokalt
udviklingsarbejde og samskabelse.
Gjern Lokalråd har i december 2014 ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
(MBBL) om projektstøtte fra Landdistriktspuljen 2015. Det samlede budget for udvikling og
opstart af selskabet er opgjort til 415.000 kr., hvoraf ca. 350.000 kr. er til projektstyring,
juridisk rådgivning og revision.
Lokalrådet søger endvidere medfinansiering fra Silkeborg Kommune på op til 50 %, det vil
sige 207.500 kr. Samtidig anmodes Silkeborg Kommune om en udtalelse om projektet.
I Udviklingsstrategi 2028 er et af temaerne ”Lokale fællesskaber med kant”, da attraktive
lokalsamfund er en vigtig forudsætning for vækst og tiltrækning af nye borgere. Det
kræver handling og nye bud på hvordan vi styrker, synliggør og udnytter lokalområdernes
mangfoldighed af egenart, kultur og traditioner.
Gjern Lokalråds ambitioner og intentioner om at komme fra planer til projekter harmonerer
således med Silkeborg Byråds overordnede udviklingsstrategi. Det bemærkes imidlertid, at
det ansøgte projekt med et samlet budget på mere end 400.000 kr. ikke indeholder
konkrete handlinger eller anlæg.
På den baggrund kan det overvejes, at Silkeborg Kommune fremsender en udtalelse, der
bakker op om Gjern lokalråds ambitioner om at etablere en handlingsorienteret og
sammenhængende ramme for borgernes og erhvervslivets engagement i at deltage aktivt i
lokale udviklingsprojekter.

Borgerinddragelse
Gjern Udviklingsselskab er et samarbejde mellem bl.a. Gjern Lokalråd, Gjern
Borgerforening, Arbejdsgruppe for Gjerningsstedet (et skitseret kulturhus), Gjern Kulturog Idrætscenter, Gjern Idrætsforening, Gjern LokalTV og Gjern Natur.

Økonomi
Evt. medfinansiering fra Silkeborg Kommune kan ske fra bevilling 16, tværgående
aktiviteter, hvor der er afsat en pulje på 5 mio. kr. til medfinansiering af lokalt initierede
projekter.
Eventuel medfinansiering fra Silkeborg Kommune bør være betinget af, at der opnås
bevilling fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
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