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Landsbyudvalget - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Landsbyudvalget den 08-10-2019
Godkendt.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)
Line Jacobsen (V)
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Side 2

Landsbyudvalget - Orienteringspunkt
00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé
Kommunalbestyrelsen har nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, Landsbyudvalget.
Landsbyudvalget består af medlemmerne af Økonomiudvalget samt 11 borgere. På
Landsbyudvalgets ordinære møder deltager endvidere repræsentanter fra
administrationen. I dette punkt præsenterer deltagerne sig for hinanden, og giver for
borgernes vedkommende en kort motivation for at deltage i udvalgets arbejde.

Beslutning Landsbyudvalget den 08-10-2019
Taget til orientering.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)
Line Jacobsen (V)
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Landsbyudvalget - Valg af næstformand
00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé
Landsbyudvalget skal i denne sag vælge en næstformand blandt
landsbyrepræsentanterne i udvalget jf. styrelseslovens § 22, stk. 1.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget vælger en næstformand

Beslutningskompetence
Landsbyudvalget

Beslutning Landsbyudvalget den 08-10-2019
Lotte Ruegaard Petersen (Kisserup) blev valgt som næstformand.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)
Line Jacobsen (V)

Sagsfremstilling
Formanden for Økonomiudvalget, borgmester Carsten Rasmussen, er også formand for §
17, stk. 4-udvalget, Landsbyudvalget.
Udvalget er organisatorisk forankret under Økonomiudvalget. Økonomiudvalget
repræsenterer Kommunalbestyrelsen i § 17, stk. 4-udvalget.
Ud over Økonomiudvalgets medlemmer er udvalget sammensat med følgende
repræsentanter:
 Lisbeth Overgaard Nielsen, Gl. Lejre
 Jette Jensen, Vester Såby
 Geert Aagaard Andersen, Mannerup
 Inga Steffensen, Sæby
 Lotte Ruegaard Petersen, Kisserup
 Arne Stentoft, Gershøj
 Karsten Jeppesen, Gevninge
 Morten Lindhardt, Højby
 Rita Allerup, Ejby
 Jon Lorentsfeldt, Kattinge
 Jesper Reumert, Kirke Såby
Landsbyudvalget skal i denne sag vælge en næstformand blandt
landsbyrepræsentanterne i udvalget. Valget sker ved flertalsvalg, medmindre der i
udvalget er enighed om andet. Næstformanden varetager i formandens midlertidige
fravær dennes opgaver.
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Økonomi og finansiering
Intet at bemærke.
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Landsbyudvalget - Præsentation af kommissorium og oplæg til
proces
00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé
Under dette punkt gennemgås kommissorium og nærmere procesplan for
Landsbyudvalgets arbejde.
Søren Ganer fra firmaet Hele Landet deltager under punktet.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes

Beslutningskompetence
Landsbyudvalget

Beslutning Landsbyudvalget den 08-10-2019
Drøftet.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)
Line Jacobsen (V)

Sagsfremstilling
Af kommissoriet for Landsbyudvalget fremgår, at arbejdet tilrettelægges i tre spor, og at
Landsbyudvalget arbejder frem til udgangen af 2020. De tre spor er:
Spor 1: som 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: som 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: som 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.
Økonomiudvalget har på sit møde den 21. august 2019 truffet politisk beslutning om en
nærmere operationalisering af spor 1 og 2. 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
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ikke forpligter til det. Dvs. en stor grad af fleksibilitet, der kan motivere til, at
mange fra 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 bliver motiverede og klædt på til at kunne handle på deres
idéer og planer.



At aktiviteterne styrker samarbejdet på tværs af kommunen.

Landsbyudvalget vil i løbet af foråret/sommeren 2020 planlægge det nærmere indhold af
spor 3.
Under punktet vil administrationen i samarbejde med Søren Ganer gennemgå
procesplanen og overvejelserne bag m.h.p. at få udvalgets input og indledende
bemærkninger til bl.a.:




Temaer og ”format” for stormøderne ?
Hvilke former kan ”ølkassemøderne” tage?
Hvordan kan udvalget få mange fra landsbyerne, f.eks. også unge, i tale?

På baggrund af drøftelsen vil administrationen forberede dagsordenerne til mødet i
november.

Bilag:
1 Åben Landsbyudvalg_Kommissorium
2 Åben Notat - Landsbyakademiets spor 1 og 2.PDF

40964/19
63383/19

Handicappolitik
Sagen har for nuværende ingen handicappolitisk relevans.

Økonomi og finansiering
På sit møde den 28. maj 2019 meddelte Kommunalbestyrelsen en bevilling på 500.000
kr., som skal anvendes til afvikling af aktiviteter, herunder møder og kick-off,
konsulentbistand m.v. Administrationen har indgået aftale med Søren Ganer fra firmaet
Hele Landet om at bistå Landsbyudvalget i den nærmere planlægning og gennemførelse
af Landsbyakademiet, herunder professionelt rådgive de landsbyer, der deltager i
forløbet. Udgiften hertil er 300.000 kr.
De resterende 200.000 kr. vil skulle anvendes til at understøtte Landsbyudvalgets
arbejde, herunder kommunikationsaktiviteter, finansiering af oplægsholdere på
stormøder m.v.

Lejre Kommune
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Landsbyudvalget - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Landsbyudvalget den 08-10-2019
Intet.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)
Line Jacobsen (V)

Side 7

Landsbyudvalget
Udkast til kommissorium

1. Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af styrelsesvedtægten i januar
2018, at der skal nedsættes et ad hoc udvalg – Landsbyudvalget. Heraf fremgik, at Landsbyudvalget
får til formål at fremme innovation og nytænkning af landsbyudviklingen med afsæt i Vores Sted,
herunder:



Tiltag der vil fremme fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne og nytænke organisering og
finansiering m.h.p. at styrke de enkelte landsbyers og lokalsamfunds handlekraft.
Konkrete projekter som kan fremme livskvalitet, erhverv og fællesskaber skal afprøves og
realiseres, jf. bl.a. kommuneplanen og Landsbyvisionariet.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at den nærmere sammensætning af udvalget samt udvalgets
opgave- og arbejdsformer vedtages i forbindelse med vedtagelse af kommissorie for udvalget.
2. Afsættet fra landsbydagen
I januar 2019 inviterede Kommunalbestyrelsen borgere fra alle landsbyer til at deltage i en
landsbydag. Formålet var at få input til kommissoriet for Landsbyudvalget, jf. vedlagte
dokumentation fra landsbydagen. På baggrund heraf foreslår administrationen, at følgende bliver et
bestemmende afsæt for Landsbyudvalgets opgaver og arbejdsformer:







Landsbyudviklingen hviler på – forudsætter – borgernes aktive deltagelse, hvor mange
arbejder i en fælles retning, og hvor der er et godt samarbejde mellem landsby og
kommune.
Et effektivt samarbejde forudsætter en eller anden grad af organisering af landsbyerne, hvor
nogle vælges til at repræsentere andre på demokratisk vis.
Men der kan ikke lægges en ”one size fit all” organiseringsmodel/geografisk organisering
ned over landsbyerne. Organiseringen må opstå nedefra, men med inspiration fra
eksisterende landsbysamarbejder i og uden for Lejre Kommune.
Landsbyerne og lokalsamfundene har forskellige stedbundne kvaliteter og potentialer. F.eks.
i form af særlige naturmæssige, fysiske, erhvervsmæssige, kulturelle og menneskelige
potentialer og behov, der knytter sig de enkelte steder. Landsbyudvalgets arbejde og
arbejdsformer skal sikre plads til denne forskellighed.
Der skal være plads for borgerne til at deltage på forskellige måder – nogle borgere er
interesserede i den mere strategiske dimension, mens andre borgere er mere interesserede
i det helt nære og konkrete.

”God udvikling handler om koblede handlinger - mange forandringer med en fællesretning!
Fremtiden indhenter os, hvis vi ikke aktivt skaber den.” Fra landsbydagen i Ejby: Søren Møller,
formand for det åbne land som dobbelt ressource.
Med dette som afsæt foreslås Landsbyudvalget at arbejde i tre spor.
3. Tre spor i Landsbyudvalgets arbejde
Landsbyudvalgets arbejde tilrettelægges i tre spor, som føder ind i hinanden.
Alle landsbyer kan deltage i et eller flere spor – ingen er på forhånd udelukket. Dog stiller deltagelse
i spor 2 krav om, at landsbyen er organiseret på en måde, hvor landsbyen vælger nogle af
landsbyens beboere til at repræsentere sig i det seminarforløb, som er kernen i spor 2.


Spor 1 retter sig mod alle landsbyer.

Formålet med dette spor er at fremme vidensdeling mellem landsbyerne ved at:
-

tilrettelægge og afvikle byudviklingsdag(e) m.h.p. at inspirere til landsbyudvikling, dele viden
m.v.
skabe én indgang for byudviklingens aktører f.eks. med hjemmeside eller app, hvor
aktørerne kan komme i kontakt med hinanden, se hinandens projekter og gode eksempler,
få information om fonde, puljer m.v.

Spor 1 fungerer i forbindelse med opstarten af Landsbyudvalgets arbejde som mobilisering og
kickstart til spor 2 og 3. Det sker ved, at Landsbyudvalget inviterer til møder forskellige steder i
kommunen for at informere om sit arbejde og mobilisere til deltagelse, herunder formidle hvad der
kommer til at ske i spor 2, og hvilke kriterier der er for at deltage i dette spor. Formålet er bl.a. at
mobilisere forskellige målgrupper af borgere, f.eks. både ældre og yngre med forskellige baggrunde
og kompetencer til at tage del i arbejdet.

Efter den indledende mobilisering fortsætter spor 1 som vidensopbygning, videndeling og
historiefortælling.


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 2 følger op på mobiliseringen i
spor 1 med et seminarforløb – et Landsbyakademi.
I seminarforløbet får deltagerne bl.a. stillet metoder og viden til rådighed, der sætter fokus på
landsbyens særlige styrker og muligheder (DNA) - også set med de unges og mulige tilflytteres
perspektiv; og på hvordan landsbyen kan udvikle styrkesiderne yderligere de kommende år,
herunder muligheder for tilpasning af det byggede miljø, bolig- og erhvervsudvikling med afsæt i
kommuneplanen m.v. Målet er at hjælpe de enkelte grupper igennem en proces, som leder frem til
konkrete projektideer og ruste dem til i fremtiden at kunne gemmeføre lignende processer på egen
hånd.
Til grund for arbejdet ligger bl.a. Landsbyvisionariet udarbejdet i samarbejde med Realdania.
Deltagelse i spor 2 forudsætter som nævnt, at landsbyen er organiseret på en måde, hvor nogle
vælges demokratisk til at repræsentere andre. Landsbyudvalget vil som en af sine første opgaver
skulle tage stilling til kriterierne for deltagelse i spor 2.
Der tilknyttes ekstern bistand til udvikling og afvikling af Landsbyakademiet.


Spor 3 er strategiske pilotprojekter eller prototyper, der afprøves et sted i kommunen med
henblik på mulighed for udbredelse. Spor 1 og 2 vil løbende kunne give input til spor 3 og
vice versa.

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. Der afsættes midler
til pilotprojekterne, som både kan gå til projektudvikling og konkrete investeringer i teknologiske
løsninger m.v. Eksempler på emner for pilotforsøg og ”prototyper” kan være:
-

-

-

-

Naturen og byerne: Viser nye veje til, hvordan tættere koblinger mellem by og natur skaber
mere attraktivitet i lokalsamfundet. Det kan både handle om naturen i byen, mødet mellem
by og natur og ikke mindst om adgangen ud i naturen via stier mv. Her er også tætte
koblinger til friluftsliv, sundhed, bevæg dig for livet mv.
Smart city/village, den moderne landsby: forsøg med ”smart landsby” løsninger. Her er
fokus på, hvordan ny digital teknologi, innovation og platformsløsninger kan styrke den
lokale udvikling til gavn for både borgere, virksomheder og bæredygtig vækst og udvikling.
Mobilitet: Forsøg med nye løsninger, der kvalificerer og øger den lokale mobilitet. Det kan
f.eks. handle om ”transport on demand”, elcykler i landsbyerne, bedre skifte- og
opsamlingssteder, udvikling af flextrafik, kommunebusser, dele- og landsbybiler,
mobilisering til at anvende eksisterende platforme mv.
Deleøkonomi: Nye låne-leje-dele-muligheder, der løfter byernes attraktivitet, demonstreres.
Her er fokus på cirkulær økonomi og kredsløbstænkning gennem konkrete fysiske tiltag som

-

grejbanke, naboskabe, genbrugssteder, upcycling mv. Der er allerede en del eksempler i
kommunen, som kan inspirere og udvikles videre.
Forskønnelse og bevaring af landsbymiljøer: Forsøg med forskønnelse f.eks. i samarbejde
med lokale håndværkere, studerende fra design- eller arkitektskole mv. Fokusområdet kan
kobles til den aktuelle screening af kulturmiljøer i Lejre Kommune, der er finansieret
Realdania og gennemføres af Arkitektskolen i Aarhus i samarbejde med lokale interessenter.

Det vil formentlig falde naturligt, at spor 3 følger op på spor 1 og 2 gennem afprøvning og
realisering af udvalgte projekter.
Som en integreret del af de tre spor vil landsbyerne og Landsbyudvalget arbejde aktivt med
kommunikation både indadtil og udadtil med sigte på at sætte og præge dagsordener i den
nationale debat på en måde der fremmer formålet med Landsbyudvalget.
4. Landsbyudvalgets rolle og sammensætning
Landsbyudvalget får til opgave at tilrettelægge og gennemføre aktiviteterne inden for de tre spor.
Det nedsættes som et § 17,4 udvalg, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning.
Udvalget mødes i formelle udvalgsmøder hver anden til tredje måned, men deltager først og
fremmest aktivt - og efter udvalgets egen nærmere arbejdsdeling og evt. underorganisering - i
aktiviteter i de tre spor beskrevet ovenfor:




I spor 1 er de værter på kickstartmøder rundt om i kommunen.
I spor 2 er de deltagende med fokus på at komme tæt på de diskussioner, der finder sted i
de enkelte landsbysamfund og bidragende ved at sætte de enkelte landsbyers ideer ind i en
bredere kommunal kontekst og strategi.
I spor 3 er de indstillende ved at vurdere og indstille projekter til støtte.

Udvalget sammensættes på baggrund af følgende proces:




Der inviteres til et åbent møde når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommissoriet. På
mødet formidles kommissoriet og vilkår for deltagelse i Landsbyudvalget.
På den baggrund giver interesserede en tilkendegivelse om interesse i at deltage i
landsbyudvalget.
Herefter udvælger Kommunalbestyrelsen deltagerne ud fra hensyn til repræsentation i
forhold til a) geografi b) små og store landsbyer/lokalsamfund c) kompetencesammensætning i udvalget der afspejler opgaven og de tre spor, herunder en vis balance
mellem erhvervs-, borger-, og kommunerepræsentation.

Det anbefales, at der udvælges 10 medlemmer fra Landsbyerne og 7 fra Kommunalbestyrelsen,
herunder borgmesteren som leder udvalget.
Udvalget vil således være på 15-17 medlemmer.
5. Tidsplan og budget
Landsbyudvalget arbejder i perioden oktober 2019 til december 2020. Det videre arbejde med
etablering med udvalget følger tidsplanen nedenfor:







Maj 2019: Godkendelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen.
Juni 2019: Invitation til åbent møde om Landsbyudvalget udsendes.
August 2019: Afholdelse af åbent møde om Landsbyudvalget m.h.p.
interessetilkendegivelse.
September 2019: Udvælgelse af medlemmer til udvalget (politisk beslutning).
Oktober-november 2019: Opstart af spor 1 m.v., jf. ovenfor.

Der søges om frigivelse af 500.000 kr. som skal anvendes til afvikling af aktiviteter, herunder møder
og kick-off, konsulentbistand m.v. Pengene er afsat i budget 2019-22 til byudvikling og prioriteres
inden for denne ramme til Landsbyudvalget.
Der vil i takt med at planen for udvalgets arbejde konkretiseres blive forelagt nærmere oplæg om
disponering af de 500.000 kr. for Økonomiudvalget.
Udvalget kan herudover indstille projekter og tiltag til Kommunalbestyrelsen, som vil tage stilling til
disse i takt med, at de foreligger.
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Opdateret 13. august 2019

Landsbyudvikling i Lejre Kommune
Opdateret beskrivelse af Landsbyakademiet (Spor 1 og 2)

BAGGRUND OG RESUME
Landsbyudvalget nedsættes af Lejre Kommune i efteråret 2019 som et §17, stk. 4udvalg, der vil have til formål at fremme innovation og nytænkning af
landsbyudviklingen i Lejre Kommune. Herunder tiltag, der vil fremme
fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne og nytænke organisering og
finansiering, samt konkrete fysiske indsatser med henblik på forskønnelse og
realisering af landsbyernes potentialer.
I samarbejde med Lejre Kommune udarbejder carlberg/christensen et oplæg til
en plan for Landsbyudvalgets arbejde. Oplægget har fokus på spor 1 og 2, og vil
blive forelagt Økonomiudvalget på dets møde den 21. august 2019.

OPLÆG TIL SPOR 1 OG 2 (LANDSBYAKADEMIET)
Med det overordnede formål in mente foreslår vi et samlet overordnet format for
spor 1 og 2 under titlen Landsbyakademiet. Den nærmere arbejdsdeling mellem
Lejre Kommune og carlberg/christensen skal afklares og planlægges.
Spor 1: Videndeling og mobilisering i åbent spor
Formålet med spor 1 er dobbelt: Det skal sikre den indledende mobilisering af
landsbyer og lokale ildsjæle samt fungere som vidensopbygning og
vidensopsamling for alle, som er interesserede i landsbyudvikling. Under dette
spor foreslås tre indsatser: Stormøder, ølkassemøder / Vores Sted vognen samt
kommunikation / vidensdeling.
Stormøder
Det foreslås, at der afholdes fire stormøder i løbet af foråret 2020. Stormøderne
har til formål at mobilisere aktører og kultivere temaer og ideer. Stormøderne
skal rumme en blanding af oplæg ved Landsbyudvalget, oplæg fra eksterne og
lokale aktører, og afslutningsvist en netværkscafe, hvor deltagere kan få sparring
på tanker om og ideer til arbejde med deres arbejde med deres landsby.
Stormøderne kan med fordel kobles til diskussioner om Lejre Kommunes
udvikling i de kommende år, eksempelvis arbejder med kommuneplanstrategi.
Det er væsentligt, at disse møder både er festlige og substantielle, så deltagerne
både inspireres og fornemmer ambitionerne fra Lejre Kommune. Man kan

carlberg ǀ christensen ApS, Otto Busses Vej 5, 2. sal, 2450 København SV, CVR: 32331211
Telefon: 70 400 440
E-mail: mail@carlbergchristensen.dk
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overveje at afholde et stormøde, når spor 2 afsluttes for at formidle aktiviteterne
mere spektakulært.
Stormøderne påtænkes at blive afholdt som optakt til spor 2 for at sikre, at de
aktører, der har færre erfaringer med landsbyudvikling, også har en mulighed for
at blive udvalgt til spor 2. Stormøderne påtænkes at ske månedsvis fra januarapril 2020 og hvert møde påtænkes at vare 3-4 timer en hverdagsaften (kl. 17-21
med noget mad). Målet vil være 50-80 deltagere pr. møde.
Stormøderne skal både præsentere praktiske erfaringer og konkrete metoder, og
de skal gennemgående handle om, hvordan man kan fremme bæredygtige
landsbysamfund og kultivere lokale handlekræfter. Stormøderne påtænkes at
skifte lokation og vil have fire forskellige temaer. Stormøderne har en tematisk
kronologi, men det forudsættes ikke at man deltager i alle fire møder og man kan
deltage efter interesse og behov. De fire temaer kunne være:
1) Landsbyudvikling: Et introducerende møde om, hvorfor og hvordan
landsbyudvikling er vigtigt og sjovt. På mødet introduceres
Landsbyudvalget og Landsbyakademiet, og der gives inspiration om lokale
handlekræfter, organisering, bæredygtige samfund og lokale projekter,
som har et samfunds- / landsbynyttige formål. Der sættes tillige fokus på,
hvordan den enkelte landsby må ses sig selv i sammenhæng med hele
kommunens udvikling.
2) Stedsans: Et møde om hvordan man kan lære at kende ”sit” sted, område
og miljø. Hvad er stedsans og stedsbundne kvaliteter, hvordan finder man
dem, kortlægger dem, mobiliserer dem. Hvordan kortlægger man sit steds
styrker, svagheder, muligheder og trusler?
3) Fra ideer til udviklingsplan: Et møde om, hvordan man udvikler og
modner ideer, og hvordan man skaber lokalt engagement og opbakning til
de ideer, man vælger at arbejde videre med.
4) Organisering og realisering: Et møde om hvordan man kan organisere sig
og arbejde for realisering af de udviklingsplaner – tillige fokus på
fundraising.
Ølkassemøder
For at sikre en bred geografisk spredning og tilstedeværelse i de landsbymiljøer,
som ikke har tradition for at deltage i denne type indsatser foreslås en række små
ølkassemøder. Disse møder tænkes at være mindre og uformelle, og at ligge i
forlængelse af Lejre Kommunes nuværende Vores Sted vogn. Ølkassemøderne
skal være hyggelige og informere om Landbyudvalgets arbejde,
Landsbyakademiet og mulighederne for at deltage. Det er væsentligt, at
programmet primært centrerer sig om dialog med borgerne og deres ideer.
Ølkassemøderne handler om at mobilisere og inspirere til deltagelse i
stormøderne samt at deltage i Landsbyakademiets spor 2. Antallet af
ølkassemøder vil afhænge af Lejre Kommunes vurdering af ressourcer og behov.
Ølkassemøderne kan finde sted i hele projektperioden (2020).
Kommunikationsplan og platform
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Lejre Kommune og Landsbyudvalget er ansvarlige for at udvikle og lancere en
underside på lejre.dk, hvor der informeres om landsbyudvalgets arbejde, og hvor
viden og inspiration samles. Lejre Kommune er tillige ansvarlige for at udvikle en
kommunikationsplan og for at annoncere og formidle relevante nyheder og
informationer.
Spor 2: Kompetence- og kapacitetsopbygning
Formål med spor 2 er dels at deltagerne får kompetence- og kapacitetsopbygning,
dels at de får udarbejdet en plan for, hvordan de vil arbejde med deres landsby.
Hvor spor 1 er åbent for alle, er spor 2 forbeholdt dem, som lever op til en række
kriterier for at få støtte til at udarbejde en plan for udviklingen af deres landsby.
Landsbyakademiets spor 2 påtænkes at starte omkring april/maj 2020.
Det påtænkes, at fem-syv landsbyer eller sammenslutninger af landsbyer deltager
i spor 2. Landsbyerne kan starte deres deltagelse i spor 2 på forskellige
udviklingsstadier – fra løs men perspektivrig idé til en plan, som er ved at være
lanceringsklar. Det er ønskeligt, at der er en mangfoldighed af landsbyer, og at de
i deres tilgang til arbejdet med deres landsbyer fokuserer på en vifte af forskellige
emner fra nye sociale aktiviteter, skiltning og gadekær til events og festivaler,
samt klimalandsbyer og mobilitetsløsning på tværs af flere landsbyer. Det
overordnede mål er, at deltagerne, ved afslutningen af deres deltagelse i spor 2,
føler sig mere handledygtige, og at de er motiverede til at igangsætte deres
udviklingsplan og /eller er godt i gang med at gennemføre den.
Hver enkelt landsby/sammenslutning af landsbyer skal ansøge Landsbyudvalget
om at deltage i spor 2 og for at kunne deltage i forløbet er det afgørende, at
gruppen beskriver:
1) hvordan gruppen repræsenterer et bredt udsnit af landsbyen,
2) hvad de vil fokusere på i deres arbejde med landsbyen, og hvordan det vil
kunne løfte landsbyen
3) hvordan deres fokus evt. relaterer til andre landsbyer i lejre og kommunens
overordnede fokus
4) at projektdeltagerne har ambition og tid til at indgå aktivt i forløbet.
Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til spor 2, end det er muligt at
imødekomme, vil Landsbyudvalget forestå udvælgelsen. Her kan det indgå i
overvejelserne, at de udvalgte landsbyer har forskelligt fokus i deres arbejde.
Ønsket om en bredde i deltagernes fokus betyder, at de enkelte forløb skal være
målrettet den enkelte projektgruppe og deres konkrete behov i forhold til
kompetencer og ressourcer. Derfor påtænkes det at grupperne 1) arbejder
selvstændigt, 2) at Lejre Kommune og carlberg/christensen assisterer hver
projektgruppe, og 3) at der afholdes en række Fællesmøder, hvor det bl.a. er
muligt at få inspiration fra et Kompetencekorps.
Vi foreslår, at Kompetencekorpset består af en række kommunale
fagmedarbejdere, Landsbyudvalget samt evt. en række eksterne aktører såsom
repræsentanter fra erhvervsliv, socialøkonomiske aktører og
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interesseorganisationer. Gruppen skal samlet set favne forskellige fagligheder
som organisering, fysisk planlægning, arkitektur, fundraising, anlæg, trafik, byliv,
kultur og fritid, miljø / affald, erhverv m.m.. Ideen er, at projektgrupperne på
fællesmøderne kan trække på særlige ressourcepersoner i forhold til et konkret
behov, fokus eller problem.
Fællesmøderne har til formål at videndele udviklingsgrupperne imellem samt
videndele mellem grupperne, Landsbyudvalget og kompetencekorpset. Formatet
er dialogisk, hvor det er deltagerne fra de enkelte landsbyer, som fremlægger
deres problemstillinger og udfordringer, og har dialog med de andre landsbyer,
Landsbyudvalget og kompetencekorpset. Det er mere intime møder, hvor der skal
skabes et fortroligt og trygt rum for udviklingsarbejdet. De forskellige
fællesmøder kan først defineres, når vi kender typen af deltagerne og deres behov.
Det påtænkes, at der kan afholde 3-6 fællesmøder afhængigt af behov og antal
grupper. Det væsentligste er relationen og dialogen mellem de forskellige aktører,
hvilket skal virke kompetenceopbyggende for projektdeltagerne samt modne
arbejdet med tematikker, ideer og udviklings- og realiseringsplaner.
Vores Sted vognen og puljen til støtte af mindre projekter findes allerede og vil
fortsat være en mulighed for at støtte mindre projektideer.

SAMLET OVERBLIK OVER MULIGE AKTIVITETER
På næste side er de forskellige aktiviteter søgt illustreret. Størrelsen på
aktiviteterne er indikeret med størrelsen på de enkelte cirkler. Antallet af fx
ølkasse-møder og kommunikationsaktiviteter er ikke defineret og skal blot
illustrere, at det påtænkes, at der skal gennemføres en del af disse. Der er tegnet
fire fællesmøder ind, men det kan være relevant at afholde flere. De individuelle
gruppeforløb er blot skitseret som tre eksempler på forskellige mødefrekvenser.
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