
Program 9. juni 2018

7.00 - 8.45 Morgenmad og check-ud

9.00 - 10.00 Landsbyudvalgets anbefalinger og 
Landdistriktsredegørelsen, v. Sigmund Lubanski, 
Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen

10.00 – 12.00 Workshop med udgangspunkt i oplæg

12.00 – 13.00 Frokost

Nye bestyr. medl. Erfarne bestyr. medl.

13.00 – 14.30 Principper bag LEADER
Krav til LAG bestyrelse
Habilitet i bestyrelse
PROMIS

LEADER 2020 +

14.30 Kaffepause Kaffepause

14.30 – 15.30 Reserveret til LAG/FLAG interne drøftelser



Fra kl. 9.00 – 10.00

▪ Regional og landdistriktspolitisk redegørelse 2018

▪ Regeringens politiske initiativer

▪ Udviklingstendenser i landdistrikterne

▪ Folketingsdebatten



Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse

▪ En årlig redegørelse til 
folketinget

▪ Orienterer om 
regeringens initiativer på 
landdistriktsområdet

▪ Og et indblik i 
udviklingstendenser i 
landdistrikterne

▪ Et oplæg til debat i 
folketinget



Regeringens arbejde med landdistrikterne

▪ Redegørelsen fastslår at landdistrikterne er en vigtig 
politisk prioritet for regeringen

▪ Under den nuværende regering har der været et fokus 
på udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark fra 
2015.



Vækst og udvikling i hele Danmark (2015)

▪ Udspillet indeholdt over 
120 initiativer rettet 
mod landdistrikterne 

▪ Over 110 er nu 
gennemførte.

▪ I år har der været vægt 
på regeringens arbejde 
og nye initiativer efter 
udspillet.



Nye politiske initiativer

▪ Redegørelsen indeholder en række initiativer, 
lanceret efter Vækst og udvikling i hele Danmark.

▪ Det seneste år er der kommet initiativer inden for 
bl.a. turisme, bredbånd og en ny runde af udflyttede 
statslige arbejdspladser.



Udviklingstendenser i landdistrikterne

▪ Redegørelsen viser en række udviklingstendenser på 
emnerne beskæftigelse, demografi, boligmarkedet og 
bredbåndsadgang.

▪ Der har de senere år været en tendens til at 
landdistrikterne går frem på mange parametre, og de 
sidste par års redegørelser viser, at tendenserne har 
bidt sig fast.

▪ Redegørelsen lægger vægt på at landdistrikternes 
udfordringer er forskellige på tværs af landet.



Beskæftigelsen

• Arbejdsmarkedet går 
fremad over hele landet

• 91 ud af 98 kommuner 
har flere beskæftigede 
end for 3 år siden.

• De større byer og bynære 
kommuner kører i et 
højere tempo.



Befolknings-
udvikling i 
kommuner

• De fleste kommuner 
oplever 
befolkningsfremgang

• Men der er kommuner, 
der mister befolkning

• Befolkningstilbagegang 
skyldes primært 
fødselsunderskud og 
fraflytning af unge



Befolknings-
udvikling i 
landdistrikterne

• Det er kun på Sjælland 
og tæt på de større byer, 
at kommuner, oplever 
flere personer i det åbne 
land og byer under 1000 
indbyggere.

• Resten af kommunerne 
oplever færre personer.



Boligmarkedet

• Antallet af bolighandler 
stiger i alle landets 
kommuner.



På de danske 
småøer

• De fleste mister stadig 
beboere, men i et langt 
lavere tempo og enkelte 
er vokset de senere år.

• Befolkningen er stadig 
ældre end i resten af 
landet

• Der er fremgang i 
beskæftigelsesfrekvensen 
og ledigheden er lav.

90

92

94

96

98

100

102

104

106

90

92

94

96

98

100

102

104

106

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hele landet Landdistrikter Øer

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hele landet Småøer



Debatten i folketinget



Spørgsmål?



Udvalget for levedygtige landsbyer

▪ Udvalget for levedygtige landsbyer blev nedsat i juli 2017 som en del af den 
politiske aftale mellem regeringen, S og DF om ”Danmark i balance” og 
modernisering af planloven.

▪ Udvalget skulle sætte fornyet fokus på landsbyernes fremtid med fokus på 
nye muligheder for at drive virksomhed, arbejde og bo i 
landsbyerne.

▪ Erhvervsministeren udpegede de 10 medlemmer af udvalget, der har 
kompetencer inden for flere områder, bl.a. erhvervsudvikling, fysisk 
planlægning, foreningsliv og offentlig service. 



Udvalgets medlemmer

▪ Jens Kr. A. Møller, Adm. direktør, DLR Kredit A/S (udvalgsformand)

▪ Steffen Damsgaard, Formand, Landdistrikternes Fællesråd

▪ Susanne Hovmand-Simonsen, Tidl. godsejer, Knuthenlund Gods

▪ Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium

▪ Bent Jensen, CEO & Ejer, LINAK

▪ Laila Kildesgaard, Direktør, KL

▪ Søren Møller, Landsformand, DGI

▪ John Wagner, Adm. direktør, De Samvirkende Købmænd

▪ Dorthe Winther, Formand, Sammenslutningen af Danske Småøer

▪ Thorkild Ærø, Direktør, Prodekan, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg 
Universitet

Udvalget blev sekretariatsbetjent af Erhvervsministeriet.



Rammerne for udvalgsarbejdet

▪ Formålet med udvalgsarbejdet var – med konkrete anbefalinger til 
omstilling og fornyelse i retning af levedygtige landsbyer – at bidrage til 
regeringens ambition om vækst og udvikling i hele Danmark.

▪ Udvalget skulle identificere og perspektivere udfordringer og muligheder og 
belyse, hvad der karakteriserer landsbyer, som har vist sig levedygtige, 
herunder landsbyernes indbyggere, tilflyttere, foreningsliv, virksomheder 
osv.

Udvalgets arbejde skulle efter kommissoriet munde ud i konkrete anbefalinger 
til, hvordan landsbyer kan være levedygtige og løbende omstille sig, herunder:

▪ Hvad skal der til, for at en landsby er levedygtig?

▪ Hvordan kan landsbyer blive attraktive bosteder?

▪ Hvordan kan fysisk planlægning understøtte udviklingen af levedygtige 
landsbyer som attraktive bosteder?

▪ Hvordan kan landsbyer dele offentlige og private servicefunktioner?



Afrapportering fra Landsbyudvalget

▪ Udvalget offentliggjorde sin rapport den 9. maj 2018

▪ Rapport til erhvervsministeren og en publikation med bredere sigte

https://em.dk/nyheder/2018/04-09-flere-landsbyer-skal-gores-staerke-og-levedygtige


Kriterier for levedygtige landsbyer

På baggrund af de udfordringer, som mange kommuner oplever i landsbyerne, 
er det udvalgets opfattelse, at det er afgørende, at kommunerne foretager en 
strategisk afvejning og planlægning for landsbyerne og deres udvikling. Der 
skal her lægges vægt på følgende: 

▪ Et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, en tilpasset bygningsmasse 
samt adgang til landskab og natur

▪ Nærhed til offentlig og privat service

▪ Tilgængelighed til beskæftigelse og gode muligheder for etablering af 
virksomhed

▪ Social og kulturel sammenhængskraft



Tværgående  anbefalinger

1. Strategisk planlægning af kommunens landområder og landsbyer 

▪ Udvalget anbefaler, at der i planloven indarbejdes en forpligtelse for 
kommunerne til i kommuneplanlægningen at foretage en strategisk plan-
lægning for kommunens landsbyer og landområder. 

2. Vurdering af de enkelte landsbyer og landområder med henblik på at 
sikre en differentieret og målrettet udvikling 

▪ Udvalget anbefaler, at kommunerne forpligtes til i dialog med lokalsam-
fundet at foretage en vurdering af de enkelte landområder eller landsbyers 
tilstand, udfordringer og muligheder med henblik på at sikre en differenti-
eret og målrettet udvikling af de enkelte landsbyer og landområder. 

3. Særlig indsats i udpegede rekonstruktionsområder 

▪ Udvalget anbefaler, at der i områder med betydelige udfordringer (kom-
munalt udpegede rekonstruktionsområder) skal være adgang til et katalog 
af særlige indsatser, der skal understøtte den løbende omstilling til et om-
råde med andre kvaliteter end bosætning og erhvervsvirksomheder, når der 
foreligger en rekonstruktionsplan med målsætninger for områdets udvikling. 



Et attraktivt nærmiljø

4. Styrket indsats til nedrivning og istandsættelse af boligmassen 

▪ Udvalget anbefaler, at Pulje til landsbyfornyelse forlænges og forøges fra 
2019 til minimum 330 mio. kr. årligt i en ti-årig periode, og at der i første 
halvdel af denne periode foretages en ny behovsvurdering med henblik på 
eventuel yderligere finansiering og tilpasset anvendelse af puljen. 

5. BoligJobordningen udvides til at omfatte nedrivning i landzone 

▪ Udvalget anbefaler, at regeringen udvider BoligJobordningen til også at 
omfatte lønomkostninger til nedrivning af boliger beliggende i landzone. 

6. Nye finansieringsformer til at tilpasse bygningsmassen 

▪ Udvalget anbefaler, at der nedsættes et ekspertudvalg med kendskab til 
finansiering og landsbyernes særlige behov for modernisering af bolig-
massen med henblik på at udvikle en model for privat finansiering i kom-
bination med offentlig og/eller filantropisk tilskud til renoverings-, sane-
rings- og ombygningsopgaver samt eventuel nedrivning i landsbyer og 
landdistrikter. 



Et attraktivt nærmiljø

7. Mulighed for at omplacere boliger i det åbne land 

▪ Udvalget anbefaler, at der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe med 
henblik på at udarbejde en model for omplacering af boliger i det åbne land, 
fx med mulighed for oprettelse af nedrivningsfonde på kommuneniveau. 
Hensigten med ordningen skal være, at der på sigt 

▪ bliver færre men bedre boliger i det åbne land. 

8. Et tilpasset og mere varieret boligudbud 

▪ Udvalget anbefaler, at kommunerne i dialog med lokalsamfundet vurderer 
boligbehovet i kommunens landsbyer og understøtter en tilpasning af ud-
buddet til den aktuelle efterspørgsel, herunder ved at understøtte etable-
ring af et varieret udbud af leje- og andelsboliger for bl.a. familier og ældre 
i landsbyerne. 

9. Øget tilgængelighed til landskab og natur 

▪ Udvalget anbefaler, at kommunerne i deres fysiske planlægning er op-
mærksomme på i dialog med lodsejerne at fastholde og om muligt øge 
tilgængeligheden til landskab og natur som en særlig attraktion og bosæt-
ningsmotiv i landsbyerne. 



Nærhed til offentlig og privat service

10. En mere langsigtet planlægning af de nære offentlige servicetil-bud

▪ Udvalget anbefaler, at kommunerne i højere grad planlægger for en lang-
sigtet udvikling i de nære offentlige servicetilbud, så der skabes forudsi-
gelighed og sikkerhed om det fremtidige serviceniveau hos beboere og 
tilflyttere. 

11. Nye kollektive trafikløsninger 

▪ Udvalget anbefaler, at stat og kommuner arbejder for en kollektiv trafik-
planlægning, der sikrer tilfredsstillende forbindelser i landsbyerne og for 
fremtiden arbejder med at inddrage private og offentlige aktører i trans-
portløsningerne. 

12. Samlokalisering af faciliteter og aktiviteter 

▪ Udvalget anbefaler, at de enkelte lokalsamfund i højere grad udnytter 
fordele ved at sammentænke og dele fælles faciliteter, forenings- og fri-
tidsaktiviteter, offentlig og privat service, forsyning mv. 



Tilgængelighed til beskæftigelse og gode 
muligheder for etablering af virksomhed
13. Bedre digital infrastruktur 

▪ Udvalget anbefaler, at staten fortsat arbejder for at sikre mobildækning og 
udrulle bredbånd for at fremtidssikre erhverv og bosætning i landdistrik-
terne. 

14. Erhvervsudvikling med fokus på stedbundne 

▪ Udvalget anbefaler, at kommunernes erhvervsfremme og erhvervsudvikling 
i særlig grad har fokus på landsbyernes eksisterende faciliteter og 
stedbundne potentialer. 

15. Bedre tilgængelighed til arbejdsmarkedet 

▪ Udvalget anbefaler, at det forhøjede befordringsfradrag i yderkommunerne 
videreføres fra 2019, men at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal 
fremlægge forslag til en mere målrettet ordning. potentialer 



Social og kulturel sammenhængskraft

16. Tættere dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund 

▪ Udvalget anbefaler, at udvikling af landsbyerne sker i samråd mellem 
kommunen og lokalbefolkningen med henblik på at sikre en bredt forankret 
udvikling med en fælles retning, både når det handler om fysisk plan-
lægning og velfærdsløsninger. 

17. Mere fokus på faciliteter og aktiviteter, der samler landbysam-
fundene 

▪ Udvalget anbefaler, at staten via midler fra Landdistriktspuljen samt 
Landdistriktsprogrammet og kommunerne understøtter fastholdelse og 
etablering af fælles faciliteter til forenings- og fritidsliv, fælles mødesteder, 
begivenheder samt mulighed for deleøkonomiske løsninger i landsbyerne. 



Proces for behandling af anbefalingerne

▪ Ministeren har politiske drøftelser om udvalgets anbefalinger, herunder med 
forligskredsen bag aftalen om modernisering af planloven

▪ Landdistrikternes Fællesråd og Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ) 
holdt en folketingshøring om rapporten den 16. maj 2018



Fra kl. 10.00 – 12.00

Arbejdsgruppe spørgsmål

▪ Hvordan kan I arbejde med anbefalingen i jeres 
lokale aktionsgruppe?

▪ Er anbefalingen relevant ift. jeres udviklingsstrategi 
– hvorfor eller hvorfor ikke?

▪ Kan anbefalingen tages med i den næste 
programperiode – og hvordan kan man indtænke den 
i jeres udviklingsstrategi?

▪ Kan anbefalingen bidrage til næste programperiode, 
og er der i den forbindelse noget, Erhvervsstyrelsen 
skal være opmærksom på.?


