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ØU - Landsbyudvalg: Præsentation af oplæg til spor 1 og 2
Sagsnr.: 18/12216

Resumé: 
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. maj 2019 kommissorium for det kommende 
§ 17, stk. 4-udvalg, Landsbyudvalget. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Administrationen har på den baggrund konkretiseret indholdet i det videre forløb med henblik 
på at sikre et relativt operationelt afsæt for Landsbyudvalget, hvor udvalget hurtigt kan 
opstarte sit samarbejde med landsbyerne. Dette forelægges til godkendelse og m.h.p. 
frigivelse af midler til arbejdet. 

Søren Møller Christensen og Emmy Laura Perez Fjalland fra firmaet carlberg/christensen 
deltager under punktet.

Indstilling: 
Direktionen indstiller:

1. at forslag til konkretisering af kommissorie for Landsbyudvalget godkendes, 
2. at der meddeles rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2019 og 350.000 kr. i 2020 til 

Landsbyudvalgets arbejde. Beløbet i 2019 frigives,
3. at rådighedsbeløbene på 350.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb 

på 500.000 kr. i 2019 som nedskrives tilsvarende.

Beslutningskompetence: 
Økonomiudvalget

Sagsfremstilling: 
Af kommissoriet for Landsbyudvalget fremgår, at arbejdet tilrettelægges i tre spor, og at 
Landsbyudvalget arbejder frem til udgangen af 2020. De tre spor som fremgår af kommissoriet 
er: 

Spor 1 retter sig mod alle landsbyer, der ønsker videndeling og inspiration.

Formålet med dette spor er at fremme vidensdeling mellem landsbyerne ved at tilrettelægge 
og afvikle byudviklingsdag(e) med henblik på at inspirere til landsbyudvikling, dele viden m.v. 

Spor 2 retter sig mod landsbyer, der aktivt vælger at deltage i et fælles seminarforløb. 

Formålet med dette spor er at understøtte de landsbyer og landsbysamarbejder, som ønsker 
at arbejde systematisk og langsigtet med deres egen udvikling. 

Spor 3 retter sig mod landsbyer, der vil gennemføre strategiske pilotprojekter eller prototyper, 
med henblik på mulighed for udbredelse. 

Formålet med dette spor er at gennemføre konkrete pilotforsøg, som rummer et særligt 
strategisk potentiale for udvikling af moderne landsbyer i Lejre Kommune, jf. Vores Sted. 

Administrationen har i samarbejdet med carlberg/christensen arbejdet med at operationalisere 
spor 1 og 2 med henblik på at sikre, at Landsbyudvalget – som arbejder frem til udgangen af 
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2020 – hurtigt kan ”rykke” ud i landsbyerne og starte et systematisk samarbejde om 
landsbyudvikling.

Forslaget til operationalisering fokuserer på spor 1 og 2 og er vedlagt som bilag. I 
operationaliseringen er følgende vægtet: 

 At aktiviteterne i spor 1 og 2 finder sted forskellige steder i kommunen, og hvor 
deltagelse i en aktivitet ikke udelukker deltagelse i andre aktiviteter men heller ikke 
forpligter til det. Dvs. en stor grad af fleksibilitet, der kan motivere til, at mange fra 
mange landsbyerne deltager i en eller flere aktiviteter i det, som vi samlet set ser som 
et Landsbyakademi. 

 At de aktiviteter som iværksættes i spor 1 og 2 understøtter, at deltagerne igennem 
forløbet får handlekraft, og at de bliver motiverede og klædt på til at kunne handle på 
deres idéer og planer. 

 At landsbyakademiet bliver et forum for samskabelse i praksis. Det vil sige, at 
aktiviteterne - eksempelvis stormøderne, fællesmøderne og kompetencekorps – bliver 
en platform for, at borgere, politikere, kommunale medarbejdere, eksperter o.a. 
bidrager med kompetencer, erfaringer, ønsker og viden i en fælles indsats for at skabe 
endnu mere Vores Sted i praksis. 

Landsbyudvalget vil i løbet af foråret / sommeren 2020 planlægge det nærmere indhold af 
spor 3, herunder kriterierne for deltagelse i dette spor.

Tidsplan for 2. halvår 2019

Hvad Hvornår Hvem 

Informationsmøde om 
Landsbyudvalget

22. august kl. 19-20.30 i 

Kr. Såby Forsamlingshus

Alle interesserede 

Udpegning af medlemmer til 
Landsbyudvalget 

Forventeligt ØU den 18. 
september og KB den 24. 
september 2019

Kommunalbestyrelsen

Første møder i Landsudvalget Oktober- november hvor 
udvalget dannes og får 
kendskab til planlagt 
arbejdsplan, møderække, 
rammer m.v. samt nøjere 
planlægger spor 1 og 2 

Landsbyudvalget

Mobilisering til at deltage i 
spor 1-3

Januar-februar Landsbyudvalget

Spor 1 -3 2.-4. kvartal 2019 Landsbyudvalget
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Forslag til møder i Landsbyudvalget i oktober og november 2019

Det foreslås, at de første to møder i Landsbyudvalget besluttes nu og de finder sted: 

 Den 8. oktober kl. 16.30-18.30
 Den 12. november kl. 16.30-18.30

Formålet med at fastlægge møderne nu er at fremme de kommende udvalgsmedlemmers 
deltagelse.

Handicappolitik: 
Sagen har for nuværende ingen handicappolitisk relevans. 

Økonomi og finansiering: 
På sit møde den 28. maj 2019 meddelte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 500.000 
kr., som skal anvendes til afvikling af aktiviteter, herunder møder og kick-off, konsulentbistand 
m.v. Der er behov for et rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2019 og 350.000 kr. i 2020.

Nedenstående viser de forventede udgifter i 2019 og 2020 (2021)

Aktivitet 2019
2020 
(2021) I alt

Udarbejdelse af oplæg til Landsbyudvalgets 
arbejde 45.000  45.000

Planlægning af forløb i 2020 og 2021,  herunder 
programlægning af 4 stormøder 50.000  50.000

Generel sparring og møder 35.000  35.000

Afholdelse af stormøde og fællesmøder  200.000 200.000

Pulje til at sparre med enkelte landsbyer  100.000 100.000

Projektledelse (inkl. transport) 20.000 50.000 70.000

I alt 150.000 350.000 500.000


