BYMIDTEGRUPPERNES KOMMISSORIUM 2022-2025

Kompetenceramme
Det er bymidtegruppernes kommissorium at arbejde for levende bymidter i henholdsvis Korsør, Skælskør
og Slagelse. Bymidtegrupperne har udtaleret over for relevante fagudvalg – men ingen beslutningsret.

Fysisk afgrænsning
Bymidtegruppernes geografiske interessefelt begrænser sig til den enkelte bymidte samt de områder, der
er udlagt til fremtidig bymidte i kommuneplanen. Desuden kan bymidtegrupperne arbejde med projekter
uden for bymidterne, hvis de skønnes at have betydning for bymidternes udvikling.

Særligt fokus (tilføjet jf. politisk beslutning 28. februar 2022), overført fra kommissorium 2018-2021:
Bymidtegrupperne (2018-2021) har hver især selv formuleret, hvad de selv ser som deres interessefelt, der
beskrives således:
Korsør:
- Korsør Bymidtegruppe arbejder ud fra en helhedsplanlægning for Korsør.
- Bymidtegruppen har fokus på bymidtens bevaringsværdige fortrin.
- Bymidtegruppen har fokus på udvikling af rammerne for detailhandel og turisme omkring gågader og havn
samt fokus på udviklingen af rammerne for kulturtilbud, f.eks. at skabe kunst i bymidten.
Skælskør:
Bymidtegruppen forholder sig til Skælskør i et bredt perspektiv og ud fra en helhedsplanlægning. Særligt
fokus er bymidtespecifikke udfordringer – f.eks. handelslivet, byforskønnelse af bymidten og udvikling af
havnen som rekreativt omdrejningspunkt i byen. Der arbejdes med fastholdelse af arkitektoniske og
bevaringsmæssige kvaliteter og en helstøbt oplevelse med adgang for alle, hvor indkøb kan kombineres
med mad, musik, kunst, kultur og ophold. Bymidtegruppen har en målsætning om at blive inddraget tidligt i
lokale projekter for at kunne bidrage til kvalificerede beslutninger.
- Havneområder herunder højvandssikring, parkering og oplevelser.
- Renovering af torvene på Nytorv, Svanetorvet, Havnepladsen og Gammeltorv.
- Sammenhængende sti- og trafikplaner.
- Generel masterplan for Skælskør By.
- Ny anvendelse af Skælskør Rådhus.
Slagelse:
- Afgrænsning. Bymidtegruppens fokus går ud over den fysiske afgrænsning af bymidten. Der kigges
bredere på projekter, tiltag og indsatser, der kan påvirke byen som helhed.
- Masterplan for de 12 torve.
- Campus i byen og byen i Campus.
- Trafiksikkerhed, trafikafvikling og parkering i bymidten.

Involvering
I det omfang, der er lokalplan eller private og offentlige projekter under udførelse i bymidten, høres
bymidtegruppen angående disse planer. Bymidtegruppen inddrages desuden i offentlige projekter som
f.eks. gadeomlægning og forskønnelse af byrum.

Sammensætning
Bymidtegruppernes politiske medlemmer udpeges af Byrådet. Der udpeges 2 Byrådsmedlemmer til hver
bymidtegruppe. Den ene af disse udpeges som formand for bymidtegruppen.
Derudover består bymidtegrupperne af et passende antal medlemmer fra erhvervslivet og andre relevante
foreninger som lokalråd, handicapråd etc. Det er bymidtegrupperne selv, der træffer beslutning om
gruppens sammensætning.
Bymidtegrupperne kan desuden invitere andre til at deltage i gruppen ad hoc, hvis det har relevans i
forhold til et specifikt projekt eller emne, der arbejdes med.

Ophør
Bymidtegruppen opløses automatisk ved en byrådsperiodes ophør. Det efterfølgende byråd tager fornyet
stilling til, om der ønskes nedsat bymidtegrupper.

Kommissoriet
Kommissoriet skal vedtages af Slagelse Byråd og revideres for hver enkel byrådsperiode.

