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Notat til sagen: Landdistriktsstrategi for Odder Kommune

Opsamling på fællesmøde mellem ØKE og MTK, 
den 21. januar 2020

Den 21. januar 2020, kl. 17-19 afholdtes der et fællesmøde mellem ØKE og 
MTK om en kommende landdistriktsstrategi. Mødet blev afholdt da udvalgene 
i forlængelse af Udviklingsplanen og de tværgående politikker er ankerudvalg 
for arbejdet med landdistrikterne.

Program:
• Oplæg ved LDF
• Oplæg ved forvaltningen
• Gruppedrøftelser
• Plenumdrøftelser
• Proces for formuleringen af strategien

Nedenstående følger en opsamling på mødet som blev afholdt i Landdistrik-
ternes Fællesråds (LDF) lokaler på Rådhusgade 100 i Odder.

LDF startede mødet med at fortælle kort om deres bagrund for den nylige 
flytning til Odder. Flytningen bundede i et ønske om en lettere adgang til rek-
ruttering af medarbejdere. Noget som de kan få i Odder med nærheden til 
Aarhus og den lette adgang med Letbane, bus og bil.

LDF er finansieret af erhvervsstyrelsen og resultatkontrakten styrelsen har 
fokus på grøn og bæredygtig omstilling. 
Herudover finansieres aktiviteterne ved medlemskontingenter og projektan-
søgninger til EU, diverse fonde og staten.

Oplæg ved LDF
Der er i det kommunale Danmark en tendens til at samle politikker i få tværgå-
ende politikker. Tendensen til at samle politikker kan, af beboerne i landdi-
strikternes, opfattes som et manglende fokus på området.

Nogle kommuner er begyndt at arbejde med lokalområder, der omfatter både 
land og by. Det fraråder LDF da det i deres optik fjerner fokus fra landdistrik-
ter.

LDF anerkender, at landdistrikter er en diffus størrelse der går på tværs af 
mange områder og politikker og at det derfor kan være svært at adskille ind-
holdet i en landdistriktsstrategi fra for eksempel en skolepolitik.
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Organisatorisk har mange kommuner har et udvalg med lokale indbyggere og 
politisk repræsentation samt en pulje som kan ansøges til projekter og arran-
gementer.

Konkrete tendenser i landdistriktspolitikker/-strategier er borgerinddragelse, 
bosætning, erhvervs- og turismeudvikling.

Niveauet for kommunal og privat service er også en vigtig parameter når det 
handler om tryghed i bosætning og til dels for mulighederne for at låne penge 
til huskøb, iværksætteri og så videre.

Brug og anerkend de lokale udviklingsplaner. Sørg for at lokale inddrages i ar-
bejdet med kommunens planer og rammer for det gode liv.

Kommunens kontaktperson bør være udfarende, opsøge lokalområderne, un-
dersøge deres problemer/udfordringer og bringe dem ind i den kommunale 
organisation.

Kommunen kan med fordel beslutte at medfinansiere projekter både for at 
sikre lokal opbakning og for at åbne mulighederne for finansiering fra andre 
kilder.

En landdistriktspolitik/-strategi kan gøre det lettere at skabe opmærksomhed 
på landdistrikterne og sikre medfinansiering fra både kommune og andre in-
stanser.

Oplægget er i øvrigt vedlagt opsamlingen.

Oplæg ved forvaltningen
Forvaltningen gav en kort introduktion til baggrunden for arbejdet med at for-
mulere en landdistriktsstrategi for Odder Kommune og eksempler på hvad en 
strategi med fordel kan indeholde. 

Oplægget er vedlagt opsamlingen.

Gruppe- plenumdrøftelser 
Efter oplægget blev mødedeltagerne delt op i to grupper, der skulle debattere 
rammer, temaer, organisering og så videre for landdistriktsstrategien. Efterføl-
gende samles grupperne til en plenumdrøftelse.

Nedenstående følger en opsamling på de udsagn/kommentarer der fremkom 
under gruppe- og plenumdrøftelserne:

Hvad skal en strategi indeholde?
• Strategien skal skabe opmærksomhed og sætte retning, både for bor-

gere og forvaltning
• Give retning og sætte rammen for samarbejdet mellem parterne
• Have fokus på at initiativer skal vokse bottom-up for på den måde at 

sikre lokalt ejerskab
• Indeholde alle relevante fokusområder men udpege nogle få som der 

arbejdes aktivt med
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• Husk at verdensmålene og skal være en del af/indarbejdes i strategien
• Favne forskeligheden på tværs af kommunen
• Sætte en ramme for samarbejdet med lokalrådene og mellem lokalrå-

dene
• Sikre bredt ejerskab til udvikling i landdistrikterne mellem politikere og 

lokalråd/lokale
• Definere rolle og sikre forventningsafstemning
• Sikre inddragelse
• Sætte rammer for administrativ understøttelse
• Understøtte frivillighed og fællesskab
• Indeholde visioner og mål
• Skabe rammer for lokale initiativer

Hvad skal strategien indeholde?
• Et bud på hvordan vi udvikle vores kyststrækning i forhold til turisme og 

erhvervsudvikling
• Et bud på hvordan en tættere relation mellem kommunen og lokalrå-

dene kan organiseres
• Et bud på en mere udfarende rolle for den kommunale kontaktperson 

for lokalrådene
• Fokusområde: Fysiske rammer (nedrivning/forskønnelse)
• Fokusområde: Natur og grønne fællesarealer (pleje)
• Fokusområde: Fællesskab og relationer (sammenhængskraft)
• Fokusområde: Boliger og bosætning (mangfoldighed/diversitet)
• Fokusområde: Erhverv og turisme (vækst og udvikling)
• Fokusområde: Mobilitet og infrastruktur (fysisk/digitalt)
• Fokusområde: Service og samarbejde (differentieret /frivillighed)
• Ramme for dialog mellem lokalråd og kommune
• Noget om finansiering og prioritering af indsatser
• Få fokuseret indsatser 
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