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Landdistriktspolitikken er udarbejdet i samarbejde mellem Landsbyrådet
i Brønderslev-Dronninglund Kommune og Brønderslev-Dronninglund
Kommune i 2006. Politikken har været i offentlig høring i perioden 1. til
30. november 2006.
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Jesper Schultz, 9945 4632
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Forord
Landsbyrådet i Dronninglund Kommune og Borgerforeningerne i Brønderslev Kommune (BIBKO), har som forberedelse af kommunalreformen, selvstændigt udarbejdet et forslag til landdistriktspolitik for den nye
Brønderslev-Dronninglund Kommune.
Arbejdet vidner om, at der i Brønderslev-Dronninglund Kommunes
landdistrikter er en særlig lyst til at sætte præg på udviklingen – og en evne
til at organisere dette arbejde.
I Sammenlægningsudvalgets idegrundlag for den nye kommune indgår
’levende landdistrikter’. Derfor bakkes der op om initiativet ved at give det
nye landsbyråd en pulje penge til initiativer i landdistrikterne. Sammenlægningsudvalget ser meget gerne, at puljen understøttes med midler fra andre
støtteordninger, fonde og så videre.
Dette hæfte er et forslag til en landdistriktspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Forslaget er grundlæggende udarbejdet af de to gamle landsbyråd i fællesskab – og derefter justeret af Sammenlægningsudvalget i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Forslaget bygger i meget høj
grad på de gamle politikker fra Brønderslev og Dronninglund Kommuner.
Forslaget har været i offentlig høring i november måned 2006, og forventes derfor endeligt godkendt i februar 2007.
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Sammenlægningsudvalgets ønsker for
landdistrikterne
Halvdelen af kommunens borgere bor i landdistrikterne. Det er vort ønske at
fastholde den landsbystruktur vi har i kommunen og videreudvikle landsbyerne, med afsæt i byernes forskelligheder.
Landsbyrådet skal være et redskab til udvikling af kommunens landdistrikter
og sikre disse områders beståen og udvikling i en større kommunal enhed.
Landsbyrådet skal inspirere beboerne i landdistrikterne til at tage medansvar
for områdernes udvikling i en positiv ånd.
Lokalcenterbyerne Agersted, Asaa, Flauenskjold, Jerslev, Klokkerholm, Manna-Thise, Serritslev, Stenum og Øster Brønderslev, indgår i kommuneplanens centerstruktur, og det er naturligvis i landdistrikternes interesse, at der
fortsat vil være grundlag for at udbyde de basale kommunale servicefunktioner, for eksempel børnepasning, skolegang, kollektiv trafikforsyning, velfungerende infrastruktur, ældreservice og Sund By med mere.
I de øvrige landsbyer er man naturligvis i højere grad afhængig af tilbudene
i lokalcenterbyerne. Det betyder at der så vidt muligt skal sikres transportmuligheder for borgere i alle aldersgrupper. For eksempel sikre cykelruter og
teletaxi-løsninger.
Ud over de basale funktioner i landdistrikterne har alle områder nogle særlige
tilbud, der kendetegner hvert enkelt område. Disse særlige tilbud udgør også
potentialer i forhold til at styrke hvert enkelt samfund yderligere og skal dyrkes som sådan. Typisk findes de særlige kvaliteter inden for kategorierne: Kultur, natur, historie og traditioner. Disse områder ønskes styrket og bevaret.
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Den gensidige dialog mellem landsbyerne og mellem Landsbyrådet og
kommunen skal medvirke til at sikre kvalitet og forankre beslutningerne
i landdistriktsarbejdet.
Administrationen af Byrådets landdistriktspulje overdrages til Landsbyrådet for at skabe nærhed i prioritering og administration.
Nogle steder i landdistrikterne ser man huse der udlejes, men ikke vedligeholdes. Gennem huslejenævnet skal kommunen sikre at lejeniveauet
på boliger i landdistrikterne er i overensstemmelse med det lejedes værdi.
Nogle steder kan det lejedes værdi være så lavt at det ikke reelt kan betale
sig at udleje disse boliger. Dermed forsvinder baggrunden for at fastholde
forfaldne huse til beboelse - konsekvensen vil på sigt dermed enten blive
nedrivning eller istandsættelse.
I de enkelte landsbyer bør være et fælles samlingssted. Det kan være et
forsamlingshus, et medborgerhus eller lignende. De allermindste landsbyer
må dog udnytte de større landsbyers udbud.
Landdistrikterne markedsføres som en væsentlig del af kommunen for eksempel
• Hjemmeside med link fra kommunens hjemmeside(er).
• Markedsføring over for tilflyttere.
I landdistrikterne er det primære transportmiddel bilen. Men børn og
ældre medborgere har også behov for at købe ind, tage på besøg og deltage
i fritids- og kulturtilbud i andre dele af kommunen. Busruterne - og på de
mindst benyttede afgange, teletaxierne skal fortsat sikre dette. Samtidigt
sikres skolevejene, efter en overordnet prioriteret indsats, med hastighedsdæmpning og cykelstier, så børnene selv kan cykle til skole.
Decentrale løsninger styrker landdistrikterne, men kan svække kvaliteten. Derfor vil Byrådet altid nøje, og på baggrund af helhedsbetragtninger,
overveje hvilke institutioner eller funktioner, der med fordel kan placeres i
landdistrikterne.
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Opgavefordeling
• Kommunen tilbyder, i forbindelse med større projekter,
administrativ hjælp til belysning af og opstilling af konkrete
projekter og problemstillinger,
herunder den offentlige medfinansiering.
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• Landsbyrådet medvirker i udarbejdelsen af synspunkter og
ideer omkring den fremtidige
udvikling i områderne.

Vedtægter for landsbyrådet i BrønderslevDronninglund Kommune
§1

Formål

§2

Medlemmer

§3

Landsbyrådet

§4

Forretningsudvalg

Landsbyrådet i Brønderslev-Dronninglund Kommune har til formål at medvirke
aktivt til at sikre en bevarelse og udvikling i kommunens landsbyer og landdistrikter, dels gennem inspiration og igangsætning af aktiviteter og dels gennem indflydelse ved tildeling af kommunale midler til projekter og aktiviteter.
Der afholdes møder mellem byrådet/de stående udvalg og landsbyrådet omkring tiltag og beslutninger, der berører områderne. Møderne skal sikre en tidlig
dialog omkring emnerne, samt inddrage beboerne i lokalområdet.
Landsbyrådet i Brønderslev-Dronninglund Kommune er en sammenslutning af
foreningerne ’Borgerforeningerne i Brønderslev Kommune (BIBKO) og Landsbyrådet i Dronninglund Kommune. De to foreninger opløses ved dannelsen af
Landsbyrådet i Brønderslev-Dronninglund Kommune.
Landsbyrådet består af ét medlem fra hver af kommunens landsbyer/landdistrikter, for tiden:
Agersted, Aså, Dorf, Flauenskjold, Gerå, Hallund-Hollensted, Hellum, Jerslev, Klokkerholm, Kirkholt-Mylund, Klæstrup, Kraghede, Manna–Thise, Melholt, Ravnstrup, Rørholt, Serritslev, Sterup, Tolstrup-Stenum, Thorup, Try, Ørsø,
Ørum, Øster Brønderslev og Øster Hjermitslev.
Hvert område udpeger sit medlem, som i rådet repræsenterer områdets foreninger, interessegrupper og lignende.
Det enkelte områdes repræsentant fungerer desuden som kommunens kontaktperson i konkrete spørgsmål vedrørende det enkelte lokalområde.
Landsbyrådet består af de i § 2 nævnte repræsentanter og er øverste myndighed.
Landsbyrådet holder stormøde for alle interesserede i januar og derudover holdes der 4 rådsmøder årligt.
Landsbyrådet vælger blandt medlemmerne hvert år i januar måned - og med virkning fra 1. februar til 31. januar - en formand, en næstformand, en sekretær og 4
medlemmer til et forretningsudvalg.
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Forretningsudvalget udarbejder selv sin eventuelle forretningsorden, blandt
andet som grundlag for rådets behandling af aktiviteter og ansøgninger fra de
enkelte landsbyer/landdistrikter om puljemidler.

§5

Økonomi

Hvert år efter budgetlægningen meddeler Byrådet landsbyrådet den økonomiske
ramme, der er afsat til rådets aktiviteter. Byrådet kan i denne forbindelse fastlægge overordnede retningslinier for anvendelsen. Anvendelsen må ikke være i strid
med den øvrige kommunale planlægning.
Landsbyrådet tildeler, efter ansøgning fra landsbyerne, øremærkede midler fra
den kommunale rammebevilling. Tildelingen sker på baggrund af et samlet budget for årets økonomiske ramme. Brønderslev-Dronninglund Kommune tilser
før budgettets frigivelse, at der er overensstemmelse med eventuelle overordnede
retningslinier og den øvrige kommunale planlægning. Ved tvivl vil BrønderslevDronninglund Kommune forelægge sagen til politisk behandling.
Hvis et mindretal på mindst 3 stemmeberettigede er uenige i budgettet, kan de
kræve budgettet behandlet og godkendt i Byrådet – eller det af Byrådet bemyndigede stående udvalg.
Landsbyrådet afgør inden for disse rammer suverænt anvendelsen af de midler,
der er stillet til rådighed. Landsbyrådet kan herudover selv søge midler gennem
nationale og internationale støtteordninger til fremme af landsbyrådets aktiviteter.

§ 6 Øvrige aktiviteter

Rådet skal så vidt muligt være repræsenteret i andre overordnede sammenslutninger, der har til formål, at medvirke til at støtte udviklingen i landdistrikterne, såvel
kommunale som fælleskommunale.

§7

Vedtagelse

Ændringer af vedtægterne kan kun ske med Byrådets godkendelse.
Godkendt på Byrådets møde den 15. februar 2007.

Mikael Klitgaard
Formand for
Sammenlægningsudvalget
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Søren S. Steensen
kommunaldirektør

