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Fra politik til handling
1. Lokale udviklingsplaner og styrket samarbejde på tværs
Konkret initiativ

Hvem har bolden?

Hvornår?

Hvad koster det?

Lokalområderne beslutter, hvilken lokal organisation, der
fremadrettet skal fungere som samarbejdsorgan og repræsentere
lokalområdet i dialogen med kommunen.
Der skal udarbejdes en operationel model, der beskriver, hvordan
processen for lokale udviklingsplaner igangsættes og gennemføres.
Modellen skal også beskrive, hvilke temaer, der altid skal være
indeholdt i en lokal udviklingsplan, hvilke temaer, der kan medtages,
hvilke roller og opgaver henholdsvis kommunen og lokalområdet
har og hvordan implementeringen af en lokal udviklingsplan
efterfølgende skal håndteres.
Der skal udarbejdes en tidsplan for igangsætning af lokale
udviklingsplaner. Tidsplanen skal tage højde for hvilke lokalområder,
der kan dækkes af samme udviklingsplan, og tidsplanen skal
udarbejdes i tæt dialog med lokalområdernes samarbejdsorgan og
Landdistriktsrådet. Tidsplanen skal tages op til revision årligt.
Der igangsættes to lokale udviklingsplansprocesser i 2021. Fra 2022
igangsættes fire lokale udviklingsplansprocesser pr. år.

Landdistriktskoordinator i samarbejde
med Landdistriktsrådet.

2020

Kan gennemføres indenfor eksisterende
økonomi.

Landdistriktskoordinatoren udvikler
modellen i tæt samarbejde med alle
relevante afdelinger, der ventes at få
en rolle i LUP-processerne. Modellen
testes i 2021 på de to første LUPprocesser, evalueres og justeres i
slutningen af 2021.
Landdistriktskoordinator i samarbejde
med landdistriktsteamet samt
Landdistriktsrådet.

Udarbejdes i
2020
Testes og
evalueres i 2021

Kan gennemføres indenfor den eksisterende
økonomi.

2020

Kan gennemføres indenfor eksisterende
økonomi.

Landdistriktskoordinator i samarbejde
med landdistriktsteam og
Landdistriktsrådet.

2021: To planer
2022 ff.: Fire
årlige planer

Kan ikke gennemføres inden for eksisterende
rammer: Forudsætter at der fra 2021 afsættes
ekstra midler til medarbejderressourcer til at
igangsætte og koordinere processerne:
Landdistriktskoordinatorfunktionen bør
opnormeres til fuld tid i årene 2021-2023.
Estimat: 100.000 kr. pr. udviklingsplan til
facilitering/medarbejderressourcer.
Forslag til budget:
2021: 500.000 kr.
2022: 1.000.000 kr.
2023 ff.: 1.500.000 kr.
Kan gennemføres indenfor eksisterende
økonomi.

Evt. tilkøb af eksterne ressourcer.

Der skal etableres en central pulje/konto, som kan medfinansiere
projekter, der beskrives i de lokale udviklingsplaner.

Byrådet afsætter en fællesbevilling,
der evt. kan suppleres af midler i de
respektive fagudvalg.

Budget 2021 ff.

Der udarbejdes en ”lokal aftale om differentieret drift” mellem
kommunen og lokalområderne. Aftalen beskriver roller og ansvar
ift. drift. Samproduktionsaftalerne indgås ifm. udarbejdelsen af de
lokale udviklingsplaner.

Driftsafdeling på det tekniske område.

Udarbejdes
synkront med
udviklingsplaner
(2021 ff.)
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2. Kommunalt fokus på tydelig rollefordeling og ressourcer til landdistriktsområderne
Konkret initiativ

Hvem har bolden?

Hvornår?

Hvad koster det?

Der organiseres et synligt kommunalt landdistriktsteam med
repræsentanter fra relevante fagområder. Teamet har
ansvaret for at koordinere indsatser og tiltag på
landdistriktsområdet, som går på tværs af forvaltninger og
afdelinger og skal fungere som indgang til afdelingerne for
lokalområderne. Landdistriktskoordinatoren står i spidsen for
teamet.

Direktør/Fagchefer.

2020

Landdistriktsrådet sikres en årlig økonomisk ramme, der kan
understøtte mindre projekter samt grundbeløb til
lokalområderne. Landdistriktsrådet er forpligtet til at
understøtte initiativer og projekter, der matcher
Landdistriktspolitikkens indsatsområder.
Der skal etableres en central pulje/konto, som kan
medfinansiere projekter, der beskrives i de lokale
udviklingsplaner.

Udvalget for Kultur og Fritid.

2020

Landdistriktskoordinatorfunktion i Kultur og
Fritid, svarende til 50% årsværk, er afsat inden
for den eksisterende ramme.
I forbindelse med budget 2021 og overslagsår,
vil der til planafdelingen skulle søges tilført
yderligere 200.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i
overslagsår, til arbejdet med
udviklingsplanerne (se indsatsområde 1).
Ressourcer fra planafdelingerne vil sammen
med landdistriktskoordinatorfunktionen udgøre
et synligt kommunalt tværgående
landdistriktsteam.
Den nuværende bevilling til Landdistriktsrådet
fastholdes.

Byrådet afsætter en fællesbevilling, der evt.
kan suppleres af midler i de respektive
fagudvalg.

Budget 2021 ff.

Forslag:
2021: 500.000 kr.
2022: 1.000.000 kr.
2023 ff.: 1.500.000 kr.

Hvad koster det?

3. Adgang til natur og landskaber
Konkret initiativ

Hvem har bolden?

Hvornår?

Lokalområdets naturkvaliteter, adgangen til naturen og
biodiversitet skal være obligatoriske temaer, når den lokale
udviklingsplan udarbejdes.
Metoder til inddragelse af alle typer interessenter skal altid
være en del af overvejelserne, når naturprojekter
igangsættes.

Landdistriktskoordinatoren.

2021 og fremad

Natur- og miljøafdeling.

3

Oplæg til Landdistriktsstrategi 2020
De lokale foreninger og aktører skal sikre, at udvikling af
naturprojekter og den lokale drift af eksisterende stier,
naturområdet, kulturhistorie m.v. kan bidrage til at styrke det
lokale fællesskab.
Der sikres fortsat ressourcer til etablering af lokale
stiprojekter.

Landdistriktskoordinator i samarbejde med
tværfaglig netværksgruppe.

Udvalget for Teknik og Miljø.

Pt. afsat 200.000 kr. til årlig pulje.

4. Hurtigt bredbånd og sikkert mobilsignal
Konkret initiativ

Hvem har bolden?

Hvornår?

Hvad koster det?

En medarbejder – en bredbåndskoordinator – skal fortsat
sikre et stærkt fokus på udviklingen af den digitale
infrastruktur i kommunen. Koordinatoren skal følge
udviklingen tæt, bistå borgerne ift. dialog med teleudbydere
og ift. projektansøgninger m.v.
Projekter, der kan opnå støtte i den nationale
bredbåndspulje, skal fortsat kunne opnå kommunal
medfinansiering. Bredbåndspuljen er foreløbig fastlagt for
2020. Fremadrettet er det uafklaret.
Hurtig og smidig sagsbehandling i forhold til nye
mastetilladelser m.v. iht. regional indgået aftale.

Økonomiudvalget.

Implementeret i
2019–2021

Ca. 250.000 kr. pr. år (midlerne er foreløbig
afsat frem til medio 2021).

Bredbåndskoordinator/Udvalget for Kultur
og Fritid.

2020

Teknisk afdeling.

2020

Estimeret 2.000 kr. pr. hustand i kommunal
medfinansiering. Forventet ca. 60 husstande (i
alt 120.000 kr. i 2020). Afsættes i rammen til
udvikling af landsbyer.
Ingen specifik udgift.

Hvad koster det?

5. Klog mobilitet og fleksible transportløsninger
Konkret initiativ

Hvem har bolden?

Hvornår?

Forsøgsordninger, der kan bane vej for smarte, fleksible og
bæredygtige mobilitetsløsninger for særligt udfordrede
målgrupper, skal undersøges og gerne testes. Dette skal altid
ske i et tæt samarbejde mellem borgere, kommune og
trafikselskaber eller andre relevante aktører.
Mobilitetsløsninger for særligt udfordrede grupper skal indgå
som muligt tema, når den lokale udviklingsplan udarbejdes.
Flextur og Plustursordninger skal markedsføres og synliggøres
over for de relevante målgrupper. Særligt fokus på unge som
målgruppe.

Udvalget for Teknik og Miljø i samarbejde
med Nordjyllands Trafikselskab.

2020 og fremad

Landdistriktskoordinator m.v.

2021 ff.

Udvalget for Teknik og Miljø.

Estimeret ca. 200.000 kr. pr. år.
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6. Den gode visuelle oplevelse i lokalområdet
Konkret initiativ

Hvem har bolden?

Hvornår?

Hvad koster det?

Nedrivning og oprydning skal prioriteres, der hvor behovet er
størst og altid i dialog med lokalområderne.
Nedrivning og oprydning kan være et tema, når den lokale
udviklingsplan udarbejdes. Mulighed for at etablere et
rekreativt område eller at styrke biodiversiteten på arealet
bør overvejes.
Der udarbejdes ”lokal aftale om differentieret drift” mellem
kommunen og de enkelte lokalområder i relation til de
udarbejdede lokale udviklingsplaner. Aftalen skal sikre en
optimal opgaveløsning og opgavefordeling i forhold til service
og vedligeholdelse af arealer og bygninger i landsbyer og
lokalområder samt fokus på biodiversitet.

Udvalget for Teknik og Miljø.

Igangværende

Eksisterende kommunalt budget på området
fastholdes.

Landdistriktskoordinator m.v.

2021 ff.

Driftsafdeling på det tekniske område,
VAKS-teamet indgår i opgaveløsning.

2021 ff.

7. Det gode levende mødested og de lokale fællesskaber
Konkret initiativ

Hvem har bolden?

Hvornår?

Lokale mødesteder, fællesskab og frivillighed skal være et
obligatorisk tema, når den lokale udviklingsplan udarbejdes –
prioritering, anvendelsesmuligheder, udvikling,
istandsættelse, drift og vedligeholdelse skal drøftes i den
forbindelse.
Kommunen kan tilbyde ressourcer i forhold til
vedligeholdelsesopgaver ifm. lokale mødesteder.

Landdistriktskoordinator.

2021 ff.

Udvalget for Arbejdsmarked og
Uddannelse/Udvalget for Teknik og
Miljø.
Udvalget for Kultur og Fritid.

Igangværende

Ressource fra VAKS-teamet.

Igangværende

Eksisterende midler (ca. 250.000 kr. pr. år).

Økonomisk støtte til lokale mødesteder, bl.a. gennem
målrettet pulje til forsamlingshuse.

Hvad koster det?
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Decentrale sundhedstilbud i lokale rammer etableres i
samarbejde med lokalområderne.

Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Igangværende

Konkret initiativ

Hvem har bolden?

Hvornår?

Hvad koster det?

Landdistriktsrådet skal sikre, at der prioriteres ressourcer på
formidling af lokale succeshistorier. Formidlingen skal ske på
relevante platforme. De lokale i lokalområderne har et
medansvar for at udvælge og pege på de relevante historier
og fortællinger.
Storytelling og formidling kan være et tema, når den lokale
udviklingsplan udarbejdes. Lokalområderne bør arbejde med
en tydelig kommunikationsstrategi.

Landdistriktsrådet.

Igangværende

Indenfor eksisterende budget.

Landdistriktskoordinator m.v.

2021 ff.

8. Branding og storytelling
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