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Handlingsplan
Byrådet vedtog Rebild Kommunes Landdistriktspolitik 2017-2020 på byrådsmødet d. 27. april 2017.
Landdistriktspolitikken har den overordnede målsætning, at

”Livet på landet
eller i en landsby i
Rebild Kommune
er et aktivt tilvalg!”
Landdistriktspolitikken gør ikke en forskel i sig selv. Forskellen opstår, når politikken omsættes til praksis
og bliver medbestemmende for, hvordan der handles og prioriteres. Derfor har forvaltningen og
landsbyrådet i samarbejde lavet en handlingsplan, der skal være med til at sikre, at målene i
landdistriktspolitikken føres ud i livet.
Handlingsplanen følger landdistriktspolitikkens opdeling i fem fokusområder:

•
•
•
•
•

Udvikling eller afvikling
Attraktive boliger
Natur og friluftsliv
Sammenhold og fællesskab
Positiv omtale

Handlingsplanen skal afspejle politikkens intentioner om at landdistriktsudviklingen sker i et samarbejde
mellem alle relevante aktører ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Status
I foråret 2019 gøres status over fremdriften.
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Udvikling eller afvikling
Lokal identitet og stedbundne ressourcer
• Vi skal bygge videre på eksisterende lokale fortællinger og særlige kendetegn.
• Vi skal hjælpe hinanden med at identificere og formidle hvad der er specielt for den enkelte
landsby.
Nytænkning
• Vi skal være åbne for nye anvendelser af eksisterende bygninger og være gode til at udnytte
planlovens rammer under hensyntagen til de lokale forhold.
• Vi skal anvende de resterende midler i nedrivningspuljen strategisk og fortsat prioritere at rydde op
i de forfaldne huse.
Iværksætterstøtte og strategisk anvendelse af midler
• Vi skal bakke op om lokale iværksættere og hjælpe dem til at udnytte de rammer og muligheder,
der er til stede.
• Vi skal bruge vores projektpuljer til at understøtte foreninger og enkeltpersoner, der kommer med
gode initiativer og idéer som skaber udvikling og aktivitet i landsbyerne.

Landsbyklynger og andre former for samarbejde
• Sammen står vi stærkere. Derfor skal vi væk fra tanken om, at alle landsbyer skal rumme alt og i
stedet bygge nye fællesskaber baseret på de forskellige landsbyers styrker. Vi vil understøtte
samarbejdsprocesser, der er til gavn for udviklingen i lokalområderne.

Handlinger

Ansvar

Tidshorisont

Landsbygennemgange

Center Sundhed,
Kultur og Fritid,
Center Plan, Byg og
Vej, Center Natur og
Miljø i samarbejde
med landsbyerne

Projektstart
forår/sommer 2018
med udarbejdelse af
model for indhold og
proces.

Der udarbejdes landsbygennemgange, som bl.a. kan
fungere som et idékatalog for hver landsby og være
vejledende for fremtidige forandringer og projekter.
Første skridt er at udarbejde en model for indhold og
proces.
Det forventes at landsbygennemgangene kommer til
at indeholde:
•

Status på de nuværende forhold; landsbyens
struktur, infrastruktur, bynær natur, faciliteter
og servicefunktioner etc.

•

Lokalisering af nye byggemuligheder og
eksisterende bygninger med potentiale til at
blive omdannet eller nedrevet.

•

Beskrivelse fremtidige udviklingspotentialer
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Det forventes, at
man kan nå 4 pr. år,
men gerne flere.

Lokale stednavne

Alle

Løbende

Center Plan, Byg og
Vej og Center
Sundhed, Kultur og
Fritid

Inden udgangen af
2018

Center Plan, Byg og
Vej

Løbende

Business Rebild

Løbende

Center Sundhed,
Kultur og Fritid og
Landsbyrådets
bestyrelse

Når handlingsplan er
vedtaget

Center Sundhed,
Kultur og Fritid

Rebild Øst Klyngen –
projekt afsluttes
sommeren 2018,
evalueringsrapport
forventes i december
2018. Mariagerfjord
Vest Klyngen –
projekt afsluttes
primo 2019. Løbende
udbredelse af
erfaringer.

Holde fast i den lokale identitet ved at sikre brugen af
stednavne, fx på kommunale skrivelser.
Strategi for nedrivning af forfaldne huse
Udarbejde strategi for anvendelse af Pulje til
Landsbyfornyelse/kommunal nedrivningspulje.
Formidling af strategi, muligheder og
kontaktinformationer via www.rebild.dk og
www.landsby-rebild.dk
Kommunal nedrivningspulje
Der afsættes midler til en kommunal nedrivningspulje,
så der fortsat kan nedrives bygninger, når Pulje til
landsbyfornyelse er tom.
Iværksætter-/virksomhedsrådgivning
Fokus på iværksætter-/virksomhedsrådgivning, der
kan understøtte udviklingen af virksomheder i hele
kommunen.
Målrettet anvendelse af puljemidler
Retningslinjer for tilskud fra Projektpulje til Landsbyer
med Opland tilpasses mål i politik og handleplaner.
Klyngesamarbejder
Deltagelse i fx landsbyklyngeprojekt med henblik på
udbredelse at gode erfaringer til øvrige områder i
kommunen.
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Attraktive boliger
Vi tager afsæt i den lokale identitet
• Landsbyernes stedbundne ressourcer skal være velkendte og understøtte markedsføringen af den
enkelte landsby.
• Vi skal udnytte, at der er gode muligheder for at kombinere bolig og erhverv, og vi skal finde steder,
hvor der er plads til at eksperimentere med alternative boformer, byggematerialer og
byggemetoder.
Cykelstier og kollektiv transport
• Et sammenhængende net af cykelstier vil være til gavn for både turister og kommunens borgere.
Det er økonomisk en stor opgave, som vi løfter en bid ad gangen over en længere årrække.
• Den kollektive transport er udfordret af et dalende kundegrundlag. Vi skal så vidt muligt bevare
eller finde alternative løsninger, så det ikke er en manglende busforbindelse der affolker en
landsby.
Internet og mobildækning
• I områder hvor der er langt mellem husene er det ikke rentabelt for udbyderne at sikre internet- og
mobildækning. Vi skal derfor arbejde på at få del i tilgængelige puljemidler og være åbne for
alternative løsninger
Spark døren ind og fortæl de gode historier
• Vi fortæller de gode historier igen og igen. Landsbyerne, kommunen og politikerne skal udnytte
enhver lejlighed til at fortælle, hvorfor landsbyerne er attraktive og værd at investere i, så banker,
kreditforeninger og medier får øje på landsbyernes potentiale.
• Vi bakker op om de interesseorganisationer, der også arbejder for at fremme landdistrikternes
muligheder.
Handlinger

Ansvar

Tidshorisont

Center Plan, Byg og Vej

Løbende

Center Plan, Byg og Vej

Løbende

Center Arbejdsmarked og
Borgerservice,
Kommunikation

Løbende

Center IT og Digitalisering,
Center Plan, Byg og Vej

2018-2020

Landsbygennemgange
Se side 3.
Prioriteret plan for etablering af cykelstier
Løbende opdatering af eksisterende plan, prioritering
ud fra objektive kriterier.
Forbedring af kollektiv transport
Nye løsninger findes fx ved at større geografiske
områder samarbejder med NT og kommune om en
sammenhængende løsning.
Markedsføring af NT Flextur og Plustur
Med henblik på at sikre at alle kender mulighederne.
Internet- og mobildækning i hele kommunen
Afdækning af handlemuligheder ift. at sikre internetog mobildækning i hele kommunen.
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Lige lånemuligheder i by og på land
Understøttes af positiv omtale af livet på landet og i
landsbyerne. Se side 10.
Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd
For at understøtte Landdistrikternes Fællesråds
arbejde for at sikre lige vilkår i hele landet.
Deltagelse i konferencer og netværk lokalt,
regionalt og nationalt

Center Sundhed, Kultur og
Fritid

Løbende

Center Sundhed, Kultur og
Fritid, Landsbyrådet

Løbende

Politikere, medarbejdere,
landsbyer/landsbyråd

Løbende

For at være opdateret med viden og inspiration og for
at sikre, at Rebild Kommune er synlig både lokalt,
regionalt og nationalt.
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Natur og Friluftsliv
Nye natur- og opholdsarealer i nærområdet
• Etablering af ny natur ved landsbyer kan være i form af skovrejsning. Ny skov kan anlægges med
lysninger, der både øger den landskabelige variation og giver skoven et mere alsidigt plante- og
dyreliv.
• Skovlysninger og andre åbne naturarealer kan bruges til mange former for friluftsaktiviteter,
motion, leg, bålhygge, overnatning og naturoplevelser – til gavn for den enkeltes trivsel og det
lokale fællesskab.
• Etablering af stier i det åbne land
Handlinger

Ansvar

Tidshorisont

Center Natur og Miljø

Der indkaldes forslag
til
skovrejsningsområder
i perioden fra 7/3-4/4
2018. Herefter
udarbejdes plan.

Center Natur og Miljø,
Center Sundhed,
Kultur og Fritid, Rold
Skov Natur- og
Kulturcenter,
RebildPorten

Er igangsat, der
arbejdes videre i
2018.

Lokalområderne i
samarbejde med
Center Natur og Miljø,
Center Sundhed,
Kultur og Fritid

Kortlægning i
forbindelse med
landsbygennemgange.

Landsbygennemgange
Se side 3
Skovrejsningsplan
Der udarbejdes en skovrejsningsplan, som afdækker
hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere
skov/beplantning

Registrering og formidling af eksisterende stier
og ruter
Registreres og formidles via Stiguide Himmerland–app
og trykte foldere.

Etablering af stier
Kortlægning af mangler/huller i ruter med henblik på
at finde ud af, hvor det vil give mening af skabe
forbindelse.
Prioritere sammenbinding af eksisterende stier, så der
bliver lange sammenhængende forløb med mulighed
for at transportere sig fra (lands)by til (lands)by ad
sti.
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Sammenhold og Fællesskab
Det skal være sjovt at arbejde frivilligt
• Vi ønsker at hjælpe de frivillige, så de føler sig klædt på til at løfte de opgaver, de påtager sig.
• Vi vil gerne byde ind i samarbejdet med vejledning, inspiration og hjælp til selvhjælp, så det er
overkommeligt at føre projekter ud i livet
Dialog mellem alle aktører
• Dialogen er den vigtigste forudsætning for et godt samarbejde. Politikerne er løbende i dialog med
Landsbyrådet og borgerne i landsbyerne og landdistrikterne for at sikre en fælles retning for
udviklingen.
• Der er tæt samarbejde mellem Landsbyrådet og forvaltningen, mellem Landsbyrådet og de enkelte
landsbyer og mellem forvaltningen og landsbyerne og de lokale aktører.
Nyt liv i forsamlingshusene
• Mange af de traditionelle forsamlingshuse er økonomisk trængte på grund af store udgifter til drift.
Der er behov for at tænke kreativt, både når der skal skaffes penge til nødvendig renovering og når
der skal findes nye indtægtskilder.
• Der skal arbejdes for, at samlingsstederne er aktive, attraktive og fleksible. Også her kan det være
hensigtsmæssigt at tænke på tværs af landsbyer
Handlinger

Ansvar

Tidshorisont

Kursustilbud/kompetenceløft til de frivillige

Center Sundhed,
Kultur og Fritid,
Landsbyrådet

Næste konference
finder sted 26.-27.
oktober 2018

Center Kultur og
Fritid i samarbejde
med relevante
fagcentre

Løbende

Center Sundhed,
Kultur og Fritid,
Landsbyrådet

Forvaltningen har
indkøbt adgang til
fondsdatabase i
februar 2018,
annonceres i marts,
foreninger kobles
på løbende.
Introkursus 15.
maj.

Fx rekruttering af frivillige, formidling af de gode
historier, hjemmeside, mødeledelse, projektudvikling,
fundraising.
Center Sundhed, Kultur og Fritid og Landsbyrådet
arrangerer i samarbejde med Mariagerfjord og
Vesthimmerlands kommuner fælles konference/kursus
for anden gang i 2018
Proceshjælp til at igangsætte nye samarbejder
og aktiviteter
Forvaltningen understøtter efter behov.
Fundraising
Tilbud om adgang til fondsdatabase til foreninger og
frivillige, inkl. introkursus.
Landsbyrådet tilbyder to årlige workshops med
sparring ift fundraising første gang i efteråret 2018

Første workshop i
efteråret 2018
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Ukomplicerede ansøgningsprocedurer til div.
kommunale puljer

Center Sundhed,
Kultur og Fritid,

2019-2020

Center Sundhed,
Kultur og Fritid

Årligt

Center Sundhed,
Kultur og Fritid

Efter behov

Landsbyrådet og
Center Sundhed,
Kultur og Fritid

Årligt
tilbagevendende

Fælles

Løbende

Landsbyrådet og
Center Sundhed,
Kultur og Fritid

Ca. 4 gange årligt,
første gang forår
2018

Center Sundhed,
Kultur og Fritid

2017-2020

Center Sundhed,
Kultur og Fritid

2017-2020

Samråd for
Forsamlingshuse og
Center Sundhed,
Kultur og Fritid

Min. 2 tilbud årligt

Center Kultur og
Fritid og andre
relevante centre
efter behov

Løbende

Forsamlingshusene i
samarbejde med
Samråd for

2018

Der arbejdes løbende med at gøre
ansøgningsprocedurer så brugervenlige som muligt.
Som led i digitaliseringsprojekt på kultur- og
fritidsområdet indføres en digital løsning.

Anerkendelse af de frivilliges indsats
Fx gennem Frivillig fredag.
Dialogmøder
For at sikre gensidig forventningsafstemning afholdes
der dialogmødet mellem relevante fagudvalg og
landsbyrådets bestyrelse
Årlig rundtur til landsbyer/projekter for byråd og
landsbyråd
For at fremme dialog og udbrede kendskabet til de
mange projekter, der gennemføres i landsbyerne
Åbne møder/processer
Ved udarbejdelse visioner, politikker og planer lægges
op til åbne processer, så flest mulige relevante
synspunkter inddrages.
Nyhedsbreve fra Landsbyrådet
For at øge kendskabet til landsbyrådets arbejde, dele
inspirerende historier og praktiske informationer.
Fastholde årligt tilskud til forsamlingshusene
For at understøtte driften af de lokale samlingssteder
Fastholde Pulje til energiinvesteringer i
forsamlingshusene
For at understøtte, at forsamlingshusene renoveres
med et mindre energiforbrug og en mere rentabel drift
for øje.
Fremme samarbejdet mellem forsamlingshusene
Gennem kurser, inspiration og erfaringsudveksling

Proceshjælp til forsamlingshuse, der har brug for
udvikling og nytænkning
Forvaltningen understøtter efter behov
Øge synligheden og forbedre markedsføring af
forsamlingshusene – både enkeltvis og samlet
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•
•
•

Gennem foreningsportalen (online booking)
Beskrivelser af alle huse på www.landsbyrebild.dk
Skema med samlet overblik over husenes
faciliteter på www.landsby-rebild.dk

Understøtte at alle lokalsamfund så vidt muligt
har et mødested

Forsamlingshuse og
Center Sundhed,
Kultur og Fritid

Afhænger af
lokalområdernes
muligheder

Løbende

Positiv omtale
Formidling via alle tilgængelige platforme
• Vi skal arbejde med at identificere og beskrive landsbyernes stedbundne ressourcer.
• Det skal være tydeligt, hvilke faciliteter og tilbud landsbyerne byder på.
• Vi skal bruge alle tilgængelige platforme til formidlingen, vi skal have fokus på både de historiske
fortællinger og de aktuelle gode historier.
Positiv særbehandling til tilflyttere
• Vi har fokus på at gøre en særlig indsats for, at tilflyttere og potentielle tilflyttere føler sig
velkomne.
• Det skal være nemt at finde informationer
• Det skal være nemt at blive en del af det lokale foreningsliv.
Handlinger

Ansvar

Tidshorisont

Landsbyerne med
Center Sundhed,
Kultur og Fritid og
Landsbyrådet som
tovholder.

Opstart i forår 2018.

Center Sundhed,
Kultur og Fritid

2018

Landsbygennemgange
Se side 3.
Identificere og beskrive stedbundne ressourcer
Fx gennem landsbyvandringer, som både rummer
lokalhistoriske fortællinger og viser de nuværende
ressourcer/potentialer.

Kobles evt. til
landsbygennemgange

Den enkelte landsby står for at beskrive "den lokale
ånd" gennem tekst/billeder/video, der kan formidles
via www.landsby-rebild.dk og bruges til
markedsføring.
Opprioritere vedligehold og udbygning af
www.landsby-rebild.dk

•
•

Uddannelse af de lokale webmastere
Sikre at alle landsbyer som minimum har en
præsentabel forside med relevante
kontaktinformationer og henvisning til andre
aktive formidlingskanaler (lokale hjemmesider,
Facebook)
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