Temperaturen på landdistrikterne, d. 18. sept., Oue Idræt og Kultur
Deltagere – ca. 50, inkl. panel, politikere, embedsfolk
Opsamling fra mødet d. 18. sept. 2018
Redegørelse for nuværende landdistriktspolitik, klassisk landkommune, halvdelen af indbyggere bor i
landdistrikt. Mange pendlere, 5 bosætningsbyer, 4 hovedbyer og resten landsbyer, åbent land.

Hovedpointer fra mødet:







Bredbånd, infrastruktur
Stor forskel i status på lokalområder
Klynger
Retorik
Kommunal service
Information/kommunikation/bosætning

-

stor forskellighed i status på landsbyerne. Godt samarbejde mellem foreninger, dygtige frivillige,
stærke fællesskaber er vigtige for at skabe gode landsbyer. Foreninger, der står sammen.
Forvaltning er god til at facilitere og god til at understøtte foreninger/landsbyer.
Nogle er mere driftige og hurtigere end andre, mens andre skal understøttes mere. LDR har fokus
på at understøtte udvikling, der hvor der er udfordringer.

-

Befolkningsprognoser viser nedgang i landsbyer med mindre end 1000 indbyggere., men det
kan/skal/bør vi som kommune ikke gøre noget ved. Global tendens, men vi kan sørge for, at de der
bor der, har det godt og at de har de faciliteter, der er brug for. De skal ikke nødvendigvis vokse.
Klynger - ser perspektiver i klyngesamarbejdet. Små sikre skridt: hvad kan lade sig gøre og så måske
samle sig om større aktiviteter og projekter.
Bredbånd – udfordringer. Billigt at etablere virksomhed i det åbne land, men den største
udfordring er bredbåndsproblemer. De skal faktisk stå på en bakketop for at få signal.
Internetdækning er ligeså vital som vand og elforsyning. Det skal være på plads. Og det går
simpelthen for langsomt. Hvem skal gøre hvad? Kommune bør intensivere presset på staten, via KL,
til at der sker noget og at det sker hurtigt. Kommune medspiller i lokale projekter, men det kræver
at lokale tager teten, og der sker ikke alle steder lokalt. Steder uden ildsjæle får fx ikke dette.

-

-

-

Ungdomsklub er et godt sted at mødes men ellers mangler der udendørs mødesteder for unge.
Samarbejde - fordel med samarbejde. Det kan være svært at starte op, men det er nødvendigt at
samarbejde for at overleve, for at få et aktivt lokalområde/landsby og støtte til arrangementer.
Dialog og åbenhed og ved at finde samlet fælles retning, være villig til at give og tage.
Kommunen skal lade være med at stå i vejen, politikere bør hellere støtte op om lokale idéer. Der
er ingen hemmelighed bag, men hårdt arbejde, en tro på den idé man har/projektet og lokal
opbakning i form af arbejdskraft og økonomi. Projektet i Astrup har egentlig ikke oplevet noget
positivt fra kommunens side af. Det mest positive de kunne gøre er at lade være med at stå i vejen.
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Først tog de skolen og så står de i vejen, fx ved lange sagsbehandlingstider vedr. tilladelser, når man
lokalt forsøger, at etablere noget og blive herre i eget hus.
Retorik, bosætning, informationer
Centralisering af administration, decentralisering af borgernær service

Åbent spørgsmål om processen i tilblivelse af ny landdistriktspolitik. Kan den kvalificeres på andre måder?
Fx ved at vi kommer ud til de enkelte lokalområder.
Rigtig god idé, mulighed for at græsrødderne skal kunne blande sig. Samle op mere end blot her i aften.
Landsbyråd – områderåd - landdistriktsråd
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