Strategi for Vejle Kommunes Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Fremtidens landdistrikter – hvordan skaber vi dem?
Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati, Vejle Kommune har drøftet, hvordan kommune og borgere
besvarer udfordringen om at fastholde stærke og levende landdistrikter i Vejle Kommune?
Nærheden til vækstområderne i Østjylland og ressourcestærke lokalsamfund er et godt udgangspunkt, men
tendensen til at arbejdspladser, børnefamilier og bosætning koncentreres om og i de større byer fortsætter
og påvirker også landdistrikterne i Vejle Kommune.
Det voldsomme svar på udfordringen, som for tiden ofte høres i medierne, er at koncentrere indsatsen om
færre steder, hvis nogle dele af landdistrikterne skal overleve en generel tilbagegang. Politikerne i Udvalget
for Lokalsamfund og Nærdemokrati mener ikke at Vejle Kommune er kommet dertil endnu. Man forventer
og vil arbejde for at man i Vejle Kommune vil kunne holde mindst status quo på landet befolkningsmæssigt.
Det politiske svar på udfordringerne



Der skal arbejdes med alle lokalsamfund i Vejle Kommune. Lokalsamfund i Vejle by, centerbyerne
og landsbyerne behandles ens af udvalget i forhold til dialog og inddragelse.
Prioritering af indsatsen sker i forbindelse med konkrete ansøgninger. "Viljen til at ville".
Ansøgninger vurderes i forhold til kommunes mål, rammer og strategi, samt lokalsamfundet egen
strategi. Det er kvaliteten af projektet, som er afgørende.

Det skal man satse på i forhold til Vejle Kommunes landsbyer i de kommende år.




Flere konkrete projekter og forslag fra borgerne til hvordan vi kan styrke landdistrikterne.
Branding og markedsføringsindsats af Vejle Kommunes landdistrikter som helhed.
Forskønnelse som skaber smukke landsbyer.

Tilbage står to udfordringer der ikke umiddelbart er svar på, og som vil påvirke vilkårene for de mindre
landsbyer, hvis tendensen fortsætter uændret - et generelt faldende børnetal og koncentration af
arbejdspladser i de større byer.
ULN’s forventning til hvor landdistrikterne er i 2017





Vejle Kommune gir plads til selvforvaltning på lokalsamfundsniveau og lytter til borgerne
Vejle Kommune har velfungerende og smukke landsbyer
På landet i Vejle Kommune indgår man i et fællesskab
I Vejle Kommune er landsbyerne i balance målt på indbyggertal
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Sådan gør Vejle Kommune. Indsatser målrettet lokalsamfund og landdistrikterne

Flere borgerprojekter
Udvalget fastholder sine egne puljer med støtte til frivillige projekter, der skaber stærke og levende
lokalsamfund.
Udvalget viderefører LAG puljen i kommunalt regi. Det betyder flere forbedringer bl.a. at medfinansiering
ikke længere er et krav. Konkret opfordres lokalrådene til at skabe større projekter, som kan være med til
at løfte landdistrikterne. I 2015 vil udvalget arbejde på at finde større projekter for 1.000.000 kr., hvor man
kan søge op til 800.000 kr. til et enkelt projekt. Det betyder at et landsbyprogram ikke længere er
nødvendigt for at søge midler til større projekter, byfornyelse og andet.
Strategi
Udvalget vil opfordre alle lokalsamfund til at udvikle en landsbystrategi. Det er afgørende at man får tænkt
sine styrkepositioner ind og samler sin indsats om få afgørende områder for at fastholde de stærke og
levende lokalsamfund. Udvalget vil tilbyde lokalsamfundene hjælp til at udvikle en strategi og håber at
strategier kombineret med større projekter kan være med til at skabe afgørende indsatser.
Branding af landdistrikterne
Der skal skabes materiale om Vejle Kommunes landdistrikter, og det skal markedsføres samlet. Landet i
Vejle Kommune er et godt produkt. Kommunen har nogle utroligt attraktive steder at bo, med gode
naboer, gode huse og grunde. Og det skal fortælles.
Forskønnelse
Kommune og borgere skal arbejde med forskønnelse af bygninger, veje og grønne områder og oprydning
og forskønnelse på de fælles arealer. Kommunen vil arbejde med både grønne ordninger og grønne bylaug i
landsbyerne i samspil med borgerne. Udvalget har afsat tid og midler til en indsats der omfatter
nedrivninger, forbedringer og grønne bylaug.
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