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LANDSBYER
LØFTER
LEJRE I FLOK
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Lejre er måske Danmarks mest decentrale kommune. Et stort landsbyudvalg skal arbejde på
at gøre de små samfund endnu bedre og ruste
dem til fremtiden. I Lejre har landsbyerne reel
indﬂydelse til at løfte livet i kommunen.
tekst TOM EKEROTH

Lejre Havkajak & Friluftforening på
tur. Lejre Kommune har engageret de
mange aktive borgere i landsbyudvalg,
der styrker den decentrale strategi.

M

ellem fem bykommuner ligger Lejre, den
nærmeste landkommune til København
og måske Danmarks
mest decentrale kommune. Sådan er den født ved sammenlægningen mellem Lejre, Bramsnæs og Hvalsø
kommuner. Her er masser af herlighedsværdi og 49 landsbyer, men ingen centerby
eller dominerende klynger.
Borgerne er stolte af at bo i den decentrale
kommune, hvor visionen ”Vores sted” fortæller, hvordan borgerne oplever Lejre. I eftersommeren nedsatte byrådet et paragraf
17 stk. 4-udvalg med deltagelse af engagerede borgere. Ifølge borgmester Carsten Rasmussen (S) betød det noget for resultatet, at
Lejre havde et andet udgangspunkt end de
fleste andre kommuner.
– Der er andre kommuner, der arbejder
med landsbyudvalg, men vores udgangspunkt er et andet. Det er et logisk følge af en
kommunedannelse, hvor vi aktivt valgte, at
vi ville være den decentrale landkommune.
Så fik vi lavet ”Vores sted”, visionen om den
kommune borgerne ønskede sig og kunne
se sig selv i, siger Carsten Rasmussen.
Han mener, at forskellen mellem Lejres og
de fleste andre landsbyudvalg er, at der her
ikke handler om en redningsaktion.
– De fleste kommuner gør det, fordi man
har nogle landsbyer, der ligger døde hen eller har problemer, fordi man har dominerende centre. Når vi laver landsbyudvalg,
så er det nærmest det modsatte. Dels en
fortsættelse af vores strategi, dels sker der
rigtig meget derude, som vi gerne vil håndtere. Det er for at favne alt det, der sker, siFOTOS: LEJRE KOMMUNE
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ger Carsten Rasmussen.
Ifølge kommunaldirektør Inger Marie
Vynne handler det for kommunen om at
opbygge et godt samarbejde med de aktive
landsbyboere.
– Det handler om at skabe nogle samarbejdsprocesser mellem politikere, kommunalt ansatte og nogle aktive borgere ude i
landsbyerne om at skabe mere af det, som
allerede værdsættes, men som man gerne
vil skabe mere af. Det er samskabelse i
praksis, siger Inger Marie Vynne.

Landsbyer med egne fødevarer
Landsbyudvalget har 11 medlemmer. En af
dem er Arne Stentoft, selvstændig facilitator og coach. Han bor i Gershøj, en by med
600 beboere og en lille havn.
– Vores opgave er at give input fra de forskellige små landsbyer for at gøre de små
landsbyer endnu mere attraktive at bo i.
Og hjælpe hinanden til at udvikle landsbyerne, siger Arne Stentoft.
Han synes, at ”det virker oprigtigt som
noget, kommunen gerne vil”, og tror på,
at borgerne får reel indflydelse. Han ser
landsbyudvalget som en mulighed for at
skabe nogle rammer for samarbejde mellem landsbyerne.
Arne Stentofts store personlige mærkesag
er at nedbringe belastningen af det globale
klima, og han ser også landsbyudvalget som
en mulighed for at arbejde for det lokalt.
– Min vision er, at vi på sigt skaber landsbyer, som selv producerer sine fødevarer
og energi, som er bæredygtige, siger han.
Godt fra start
I Kisserup bor Lotte Ruegaard Petersen,
der er videnskabelig assistent på Køben-

Det er meget mere effektivt at
levere service, hvis folk bor det
samme sted, men i Lejre har man
vendt det politisk på hovedet og gjort det
decentrale til en kvalitet.
Kommunaldirektør Inger Marie Vynne

havns Universitet. Vejen til Lejre gik gennem hendes kæreste.
– Min kæreste er født og opvokset på den
gård, hvor vi bor. Min svigerfar syntes, at
stedet var blevet for stort til, at han kunne
bo der alene. Så han har lejet den ene længe
af gården ud. Jeg er selv fra landet, så det
minder mig om min egen opvækst, så da vi
fik vores søn, der snart er to år, tænkte jeg:
Så er det nu, vi rykker ud.
Hun synes, at borgernes rolle i landsbyudvalget er meget vigtig.
– Allerede fra første møde fik jeg en klar
opfattelse af, at både forvaltningen og kommunalpolitikerne opfatter vores rolle på
samme måde. Det er ikke bare et udvalg,
hvor vi skal sidde og snakke om tingene.
Formålet er at komme ud i de enkelte
landsbysamfund og understøtte og give
dem nogle værktøjer til at skabe lokal
handling. Vi er kommet godt fra start, siger
Lotte Ruegaard Petersen.
Hegnsholt Hønserier er ikke kun
leverandør til Københavns gourmetrestauranter. Det er også rammen om
et kyllingelaug, hvor borgerne ejer
hønsene sammen.

Hun tror, at landsbyudvalget kan få stor
indflydelse på udviklingen i kommunen:
– Vi skal ud og møde borgerne – og det, tror
jeg, kommer til at sætte gang i en positiv
udvikling. Det, at vi selv er borgere i kommunen og selv er en del af landsbysamfundene, kan være med til at bryde med nogle
af de fordomme, der kan være mellem borgere og kommune. Borgerinddragelse er
besværligt, dyrt og tidskrævende for kommunen. Jeg synes, at Lejre prioriterer det
højt og gør, hvad de kan, men jeg synes, det
er et rigtig godt greb med at inddrage os via
udvalget, siger Lotte Ruegaard Petersen.

Velfærd i landsbyen
Formålet med landsbyudvalget er at give de
49 små bysamfund mulighed for at udvikle
sig endnu mere. Det handler blandt andet
om at skabe bæredygtighed, grobund for
vækst og nye samarbejder. Og det handler
også om velfærd i fremtiden.
– Landsbyudvalget er helt ind i kernen af
den vision, vi arbejder efter, men samtidig
benhård business. Der bliver næppe råd til
den form for velfærd, som borgerne oplever
i dag, hvis vi ikke finder nogle nye måder at
skabe den på, skabe noget bedre effekt af
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Visionen for Lejre hedder ”Vores sted”.
Den kommer til udtryk i en række billeder,
som kan ses på kommunens hjemmeside.
Og i en billedbog af samme navn.

de skattekroner, vi bruger, og det er jo, hvor
fællesskaberne er, at man faktisk også kan
løse eller forebygge nogle af problemerne,
siger Inger Marie Vynne.
Mange kommuner centraliserer for at skabe bedre økonomi, og centralisering er en
megatrend.
– Det er meget mere effektivt at levere service, hvis folk bor det samme sted, men i
Lejre har man vendt det politisk på hovedet
og gjort det decentrale til en kvalitet, siger
Inger Marie Vynne.

Sådan gør vi
Borgmester Carsten Rasmussen har store
forhåbninger til det decentrale.
–Er det gennem den decentrale kommune
med de nære fællesskaber, at vi kan få løst
nogle af de opgaver, som vi i virkeligheden
ikke har råd til i de kommende år? Hvorfor skal der køre en kommunal bil ud for at
sørge for indkøb til de ældre, og når vi om
få år er dobbelt så mange ældre, skal vi så
have dobbelt så mange biler til at køre ud

og levere noget helt almindelig service, som
naboerne lige så godt kunne tage sig af?
Hvis jeg tager ud og ringer på og spørger, om
de ikke vil passe naboen, kan det godt være,
at de vil stejle. Men hvis det kommer som en
selvfølge, fordi ”det er sådan, vi gør det her”,
er det noget andet, og det er forhåbentlig
den vej, vi er på vej ad, siger borgmesteren.
Inger Marie Vynne er også optimist på det
punkt.
– Der sker enormt meget, i hvert fald de steder hvor fællesskabet eksisterer, men man
tænker bare ikke på det, som om man løser
en opgave for kommunen, man handler jo
for sin nabo. Vi har masser af eksempler, siger kommunaldirektøren.
Arne Stentoft fra Gershøj er enig:
– Jeg kan godt se, at i og med at der bliver
skabt et tættere bånd mellem de beboere,
der er i de små landsbyer, kommer vi indirekte til at hjælpe og støtte hinanden med
de små ting som indkøb, måske gennem
nogle fælles indkøbsordninger. Små dagligdags ting, siger han. • tek@kl.dk

”VORES STED”-UDVALGET

Landsbyudvalget er et paragraf 17 stk.
4-udvalg, et såkaldt opgaveudvalg. Det skal
understøtte udviklingen af de 49 landsbyer i
tråd med kommunens vision om ”Vores Sted”.
Udvalget arbejder i perioden oktober 20192020, og det består af 11 borgere samt 7
medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Borgere og politikere skal sammen finde bud
på, hvordan det gode liv på landet skal forme
sig både nu og for fremtidige generationer.
Ambitionen er at udvikle nye og bæredygtige
løsninger, som også kan inspirere andre kommuner. Derfor skal udvalget:
• Fremme tiltag, der fremmer fællesskaber, erhverv, liv og livskvalitet i landsbyerne, og som
nytænker organisering og finansiering.
• Give input til den forestående Kommunestrategi baseret på viden om, hvad der er vigtigt for landsbyerne og Lejre Kommune.
• Skabe mere af det, som er Lejre Kommunes
særlige kendetegn, og som er beskrevet i visionen om ”Vores Sted”: Natur, fællesskaber
og lokal handlekraft.

