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Norddjurs Kommune i udvikling kræver aktiv inddragelse af borgere, og samarbejde mellem kommune,
landsbysamfund og investorer. Det er derfor afgørende, at der skabes en ny og aktiv landsbypolitik, hvor der
er fokus på samskabelse og samarbejde mellem frivillige kræfter i foreninger, landsbyer og landsbyklynger,
fonde og kommunens forvaltninger.
Super godt- det kan vi kun bakke op om. Samtidig vil vi gerne understrege vigtigheden af at denne politik
også udarbejdes i et tæt samarbejde med borgere og lokalsamfund. En idé kan være at nedsætte et 17§ stk
4. udvalg, som sammen med forvaltningen kommer med oplæg til en sådan politik.
Der tilføres samtidig 0,6 mio. kr. til medarbejderressourcer til at sikre en nødvendig og forstærket indsats
omkring landsbyudvikling, samskabelse og samarbejde, relationen til civilsamfund samt understøttelse af
frivillige, fondsansøgninger mv. Bevillingen placeres som udgangspunkt i Kultur og fritid og med et bredt virke
for øje med et tværgående perspektiv til beslægtede faglige områder.
Super godt! Det er også Landsbyklyngen Midt i Norddjurs´ vurdering, at der er brug for ekstra ressourcer på
dette område, og at det vil kunne bidrage til at skabe stor værdi for den lokale udvikling.
Landsbyklyngen anbefaler dog at en ansat i sådan stilling gives gode muligheder og beføjelser til at navigere
på tværs af forvaltningen og den politiske organisation, samt betydeligt handlings- beslutningskompetence.
Det er både vigtigt med bredt og velforankret tværgående samarbejde med høj grad af vidensdeling, og det
er vigtigt at kunne manøvrere forholdsvis hurtigt på de muligheder, der opstår i samarbejdet med
lokalsamfundets aktører. En idé kunne være at oprette en tværgående projektgruppe/team med, hvor
denne nye tovholder får tæt kontakt til og hvor der afsættes ressourcer til at vedkommende kan trække
på/samarbejde med forskellige fagpersoner i de forskellige afdelinger
Der er en stor bredde i de områder der skal samarbejdes om, hvorfor det kan give god mening med en
meget tæt kobling mellem de forskellige forvaltningsområder. Se til inspiration Landsbyklyngens model fra
klyngens strategiplan her:
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Til medfinansiering af landsbyfornyelse afsættes 6 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i hvert af årene 2023-25 under
anlæg. De 4 mio. kr. i 2022 og de 3 mio. kr. årligt i overslagsårene er prioriteret til nedrivning, heraf
kompenseres kommunen med 2,4 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. De øvrige 2 mio.
kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene er prioriteret til øvrig landsbyudvikling.
Partierne er enige om, at områdefornyelse af Trustrup samt klima- og områdefornyelsesprojekter i Trustrup
og Allingåbro kan indeholde medfinansiering fra denne pulje. Citat fra budgetoplægget.
Vi har tidligere i Landsbyklyngen Midt i Norddjurs ved flere lejligheder givet klart udtryk for at ”nedrivning”
ikke nødvendigvis er den oplagte løsning i arbejdet med forskønnelse af landsbyer og landområder.
Nedrivning kan være en del af løsningen, men der er også mange andre vigtige greb, og nedrivning kan i visse
tilfælde være til mere skade end gavn, lyder det fra både de fonde og arkitekter vi taler med. Det er stadig
muligt at få kompensation fra staten selvom midlerne bruges mere bredt
Kommunerne har efter de nugældende regler mulighed for at benytte deres tildelte landsbyfornyelsesramme i
byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger,
nedrivning af udtjente private erhvervsbygninger, istandsættelse af forsamlingshuse, genhusning og
kondemnering. Endvidere kan rammen anvendes til indretning af byrum efter nedrivning, til fjernelse af skrot
og affald samt til gennemførelse af områdefornyelse. Link til citat:
https://boligstat.dk/SASStoredProcess/guest?&_PROGRAM=/Boligstat/OutputFrontEnd&menu=13&beskriv=
1
I Landsbyklyngen Midt i Norddjurs vil vi derfor gerne i opfordre til:
1) at der skabes rum for, at de sammenlagte 18 mio. der er afsat landsbyfornyelse fra 2022 – 2025 kan
bruges mere bredt. Og at prioritering sker i samarbejde med lokale aktører
2) at der inden prioritering af midlerne laves en samlet strategi for de landsbyer der skal arbejdes med
fornyelse af. På denne måde sikres det at skabe mest muligværdi for de afsatte midler.
Vedr. valg af landsbyer der mellem 2022 - 2025 kan få gavn af byfornyelsesmidler:
Landsbyklyngen støtter områdefornyelse i Trustrup og Allingåbro under hensyntagen til ovennævnte
anbefalinger.
DERUDOVER mener vi, at det er meget vigtigt, at der også afsættes 1,5 – 2 mio. til hver af de to
”Omdannelses- landsbyer”.
Øster Alling og Stenvad er valgt som de 2 første omdannelseslandsbyer i det lovpligtige arbejde med
strategisk udvikling af landsbyer. Det er muligt at udvælge 2 landsbyer, hvert 4. år. Det fremgår af
kommuneplanen. Vi mener, det er vigtigt at vise andre landsbyer, hvad det at være udvalgt som
”omdannelseslandsby kan føre til, hvis man lokalt engagerer sig”. Derfor er det vigtigt at der afsattes midler
til at igangsætte konkrete tiltag, med udgangspunkt i de planer, der bliver udarbejdet for at skabe bedre
bosætningsvilkår i de enkelte landsbyer, sammen med borgerne.
Omdannelseslandsbyer:
I en omdannelseslandsby kan der gives videre rammer for dels en ny og udvidet afgrænsning af landsbyen dels
rammer for et begrænset antal byggemuligheder. Omdannelseslandsbyer er særligt tiltænkt de landsbyer, der har

omkringliggende stedbundne kvaliteter, som eksempelvis udsigt over marker, adgang til skov, en ådal eller andre
naturområder. Citat: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-planlaegning-omdannelseslandsbyer-1

Udvalget for levedygtige landsbyer peger i forlængelse heraf bl.a. på,( samarbejde og borgerinddragelse) at
kommunerne i inddragelsesprocessen, i samarbejde med landsbysamfundene, kan overveje, hvilke redskaber
der kan tages i anvendelse for at skabe forudsætninger for en positiv udvikling. Det kan for eksempel være
forbedringer af natur- og kulturværdier, brug af landsby- og byfornyelsespuljer, indsatser for det lokale
foreningsliv og forbedringer af trafikale forhold. Citat side
16:https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/vejledning_for_omdannelsesl
andsbyer.pdf

