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Hovedpointer fra workshops 

 

Workshop 1: Velfærdsinnovation i yderområder 

Oplæg v/ Anette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning og Troels Andersen, Center for 

Digital Forvaltning. 

Facilitator: Claes Nilas, Departementschef, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

Følgende temaer blev drøftet under workshoppen: 

- Velfærdsinnovation handler om at have åbenhed til at se nye veje, som ikke begrænses af 

konsoliderede interesser fra fx faggrupper og borgere. 

- Nye løsninger handler først og fremmest om organisering – teknologierne er til stede. Der er 

allerede erfaringer med nye teknologier og organiseringer/partnerskaber. 

- Der skal være opmærksomhed på, hvad introduktionen af nye teknologier kan betyde for 

teknologisvage borgere. Og så kræver netværksbaserede løsninger, at der er rullet bredbånd 

ud i alle egne af landet. 

 

Workshop 2: Landdistrikterne 2030 

Oplæg v/ Søren Hermansen, formand for visionsgruppen og Claus Kjeldsen seniorkonsulent ved 

Institut for Fremtidsforskning. 

Facilitator: Christian Lützen, Afdelingschef, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

Følgende temaer blev drøftet under workshoppen: 

- Fremherskende megatrends såsom demografisk udvikling og individualisering. 

- Landdistrikternes fordele i form af konkurrenceevne, foreningsliv og grønne muligheder 

- Prioritering af kommunale og regionale indsatser overfor mulige tilflyttere og turister 

- Periferiproblematikker såsom nærhed til administration, overbureaukratisering, politisk vilje og 

geografisk selvforståelse 

 

Workshop 3:Kommunale landdistriktspolitikker: Hvorfor og hvordan? 

Oplæg v/ Suzanne Eben Ditlevsen, konsulent og stifter af LandLab 

Facilitator: Sarah Klitgaard, Internationalt og Analyse, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

Følgende temaer blev drøftet under workshoppen: 

- Kommunale landdistriktspolitikker: Hvordan man kommer fra værdisæt til konkret 

politikformulering og herefter en klar ansvarsfordeling? Her tænkes indsats, værdier og ansvar 

sammen. 

- En ny værktøjskasse udarbejdet af LandLabDK for MBBL kan give en dynamisk måde at 

udvikle ny eller supplere eksisterende kommunalpolitik på. 

- En god landdistriktspolitik afleder merværdi til flere områder, som ikke kun vedrører 

landdistrikterne.  

- Det er dog vigtigt at inddrage borgerne i denne politikudvikling. Man må investere i processen, 

så der opstår et bedre samspil mellem fx politikere, embedsmænd og ildsjæle. 
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Workshop 4: Udvikling af nedslidte bymiljøer (Fra udsat landsby til blomstrende bymiljø). 

Oplæg v/ Birgitte Lundblad, kontorchef for Kontor for Bypolitik og Mogens Dam Lentz, associeret 

partner i SBS Rådgivning A/S 

Facilitator: Birgitte Lundblad, Kontor for Bypolitik, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

Følgende temaer blev drøftet under workshoppen: 

- Tallene, som viser, at der er et væsentligt ”spin off” ved områdefornyelse, er meget 

inspirerende og bør tages med i en kommunens overvejelser 

- Når der er gennemført en nedrivning og grunden skal have en ny anvendelse, er det vigtigt at 

tænke i, hvordan driften deraf kan forankres lokalt. 

- Mange kommuner har gode erfaringer med på et tidligt tidspunkt at have kortlagt, hvilke 

bygninger der er i spil til nedrivning. Det er helt centralt, at dette sker i tæt samarbejde med de 

lokale beboere. 

- Det er vigtigt at være opmærksom på samspillet mellem områdefornyelse og LAG-midlerne 

- Der er brug for også at tage højde for den sociale indsats, når en bolig nedrives, og den 

pågældende familie skal flyttes. 

 

Workshop 5: Business eller Blomsterkasser – om at skabe udvikling i landdistrikterne. 

Oplæg v/ Rita Munk og René Kusier, Netværkscentret, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  

Facilitator: René Kusier 

Følgende temaer blev drøftet under workshoppen: 

- Skal fokus alene være på vækst og beskæftigelse? Eller skal der også satses på gode 

rammevilkår for at trække tilflyttere og aktiviteter til landdistrikterne? 

- Folk skaber steder! Kan man forbinde business-entreprenører og sociale entreprenører i 

landdistrikterne? 

- Vigtigt med gode rammevilkår for ildsjæle. Færre finansielle og strukturelle hindringer. 

- Kommuner bør understøtte ideer og arbejde ud fra mantraet: ”ingen afgørelse uden dialog”. 

- Kompetenceudvikling: Ildsjæle skal støttes, så de kan bruge deres kræfter på at være 

innovative. Det administrative skal fylde mindre og deres kompetencer skal styrkes. 


