
Landsbylivet skal på dagsordenen i Skanderborg Kommune

En sammenslutning på tværs af Skanderborg Kommunens 42 landsbyer skal sikre, at
landdistrikterne bliver opprioriteret og inviteret med som part i faste samråd med
politikere og administrationen om alt fra natur, bosætning, infrastruktur og erhverv.
Nedenfor beskriver vi, hvem LandsbyForum er, hvordan vores samarbejde med
kommunen skal udformes, og hvilke mærkesager vi vil beskæftige os med i vores
fremtidige arbejde:

Vi er:
En tredjedel af kommunens borgere. Vi har valgt at bosætte os på landet i og imellem små
landsbyer, fordi vi elsker naturen, fællesskabet og nærheden. Vi har vores familieliv, fritidsliv
og for en dels vedkommende også vores arbejdsliv her. Vi tror på, at aktive og attraktive
landdistrikter er grunden til, at nye familier flytter til, at der investeres og bygges nyt, og at de
ældre bliver boende og har et aktivt og godt seniorliv.

Vi vil gerne bidrage til den fortsatte udvikling af Skanderborg Kommunens landdistrikter.
Derfor har vi nedsat et forum kaldet LandsbyForum bestående af medlemmer fra
landsbylaug, borgerforeninger og beboerråd i kommunens 42 landsbyer. Vi mødes et antal
gange årligt for at drøfte aktuelle, kollektive udfordringer og inspirere hinanden på tværs.
Herudover vælger LandsbyForummet et repræsentantskab, der løbende har kontakt med
politikerne og de forskellige politiske udvalg for at varetage landsbyernes interesser. Det er
vigtigt at slå fast, at der her udelukkende er tale om overordnede kollektive interesser, mens
alle lokale sager fortsat varetages af den enkelte landsby eller borgerforening. På den måde
bliver LandsbyForum en paraplyorganisation for landsbyernes egnes foreninger, der taler ind
i de overordnede politiske dagsordener på vegne af alle Skanderborg Kommunes landsbyer.

LandsbyForums rolle sammenlignet med Landsbysamvirket adskiller sig ved, at
LandsbyForum er bredt forankret i de lokale foreninger. Vi vil derfor udgøre landsbyernes
samlede kontaktled til Skanderborg Kommune, mens Landsbysamvirket fortsat administrere
ordninger som uddeling af midler fra Landdistriktspuljen og udpegning af Årets Landsby.
Arbejdsdelingen kræver en omskrivning af Landsbysamvirkets vedtægter samt yderligere
dialog med kommunen om, hvem der deltager og varetager hvilke opgaver fremover.

Sådan vil vi samarbejde med kommunen:
Overordnet set ønsker vi, at LandsbyForum vil optræde som part i samråd om overordnet
emner og sørge for, at alle lovforslag/planer bliver vurderet i forhold til den fremtidige
landdistriktspolitik. Ambitionen med landdistriktspolitikken er, at den skal indeholde en
budgetramme for landsbyudvikling og samtidig fortsætte puljerne til specifikke projekter for
den enkelte landsby efter krone-til-krone princippet. Vi skal skabe fleksibilitet omkring
udviklingen af landsbyerne, så den tilgodeser den enkelte landsbys ønsker. Overordnet set
vil vi arbejde for, at:

● Alle børn på landet kan cykle i skole
● Ældre skal kunne blive boende på landet - og mangfoldigheden skal generelt styrkes.

Det kræver investering i almennyttige boliger samt leje-, andels- og mindre
ejerboliger.



● Sikre og fremme stier, natur og kulturarv i landskabet - gennem f.eks. partnerskaber,
skovrejsning og naturpleje

● Trafiksikkerheden i landsbyerne skal styrkes
● Synliggøre og udvikle landdistrikternes potentiale på erhvervs- og turismeområdet
● Større synlighed og fleksibilitet i de kommunale planer og administrationer med

løbende dialog og samråd med kommunen, under hensyn til den enkelte landsbys
ønsker og behov

● Der skal afsættes en ramme på budgettet til landsbyudvikling til en mere
helhedsorienteret indsats, fælles for hele kommunen, f.eks. til cykelstier og
“pedel-ordning“ (løbende vedligehold og hjælp med forbedringsprojekter)

For at sikre og fremskynde de gode projekter og initiativer samt dele erfaringer på tværs af
kommunens landsbyer indsættes en landsbykoordinator i administrationen. Hvert år vil
repræsentantskabet for LandsbyForum desuden afholde statusmøde med kommunen
(politikerne og embedsværket), hvor det seneste års projekter samt nye evalueres.


