Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 6.

Udviklingsplanproces for udvalgte lokalsamfund i landdistriktet 2015-16
2015-052832
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
at udviklingsplan-projektet ”Udvikling i din by” igangsættes i 2015-16,
at der afsættes en ramme på kr. 80.000 til gennemførelse af udviklingsplanprocessen i 2015-16,
at der afsættes en ramme på kr. 750.000 til opfølgning på projektet fra midlerne til opfølgning på
landdistriktspolitikken, og
at udvalget peger på, at enten Sdr. Kongerslev og Dokkedal eller Tylstrup, Ajstrup og Brændsko tilbydes
projektet i 2015-16.
Beslutning:
Første til tredje at godkendt.
Sdr. Kongerslev og Dokkedal tilbydes udviklingsplanprocessen.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Af Landdistriktspolitikken 2014-18 fremgår det, at der skal tilbydes udviklingsplanprocesser til udvalgte lokalsamfund, hvor forvaltningen i samarbejde med de enkelte lokalsamfund gennemfører en ideudviklingsproces. Processen følges op af rådgivning og økonomisk støtte til de bæredygtige projektideer, som lokalsamfundene er enige om vil skabe værdi for lokalsamfundene, og som er bæredygtige i forhold til kommunale
planer mv. I 2014-15 gennemføres processen i hhv. lokalområdet Skørbæk-Ejdrup og i lokalområdet Gandrup, Øster Hassing og Holtet/Gåser, hvor der på nuværende tidspunkt arbejdes med realisering af projektideerne.
Udvælgelsen af de lokalsamfund, der tilbydes udviklingsplanprocessen sker som udgangspunkt i den bruttoliste, som blev udarbejdet ved landdistriktspolitikkens vedtagelse i efteråret 2014. Kriterierne for udvælgelse
af de enkelte lokalsamfund, som indgår i bruttolisten, bygger på en vurdering af hhv. behov og beliggenhed.
Hvor det er muligt, tages der ligeledes udgangspunkt i lokalområder, frem for enkelte lokalsamfund, for at
tilskynde til netværksdannelse og fælles løsninger på fælles behov. Bruttolisten skal dog ikke betragtes som
en statisk liste, der forhindrer, at udviklingsplanprocessen tilbydes til lokalsamfund, der ikke fremgår af bruttolisten. Forskellige hændelser kan forandre et lokalsamfunds evne til selv at fastholde en positiv udviklingsretning, og dermed kan behovet for bistand til udarbejdelse af udviklingsplan opstå i lokalsamfund, der pt.
ikke indgår på bruttolisten.
Udvælgelse af lokalsamfund til proces 2015-16
Det anbefales Udvalget, at udviklingsplanprocessen i 2015/16 tilbydes enten Sdr. Kongerslev og Dokkedal
eller Tylstrup, Ajstrup og Brændskov.
Sdr. Kongerslev og Dokkedal:
Landsbyerne er beliggende i kommunens sydøstlige landdistrikt. Sdr. Kongerslev har ca. 1.200 indbyggere
og er lokalområdets servicecenter med overbygningsskole, ældrecenter, dagsinstitutionstilbud samt indkøbsmuligheder. Byen har tidligere haft et rigt udvalg af mindre specialbutikker, men antallet af mindre butikker er kraftigt nedadgående. Befolkningsprognosen for Sdr. Kongerslev 10 år frem viser en svag stigning på
72 flere indbyggere i 2025 end i 2015.
Dokkedal, som er en typisk landevejsby, er med sine knap 140 indbyggere blandt kommunens østligst beliggende landsbyer. Landsbyen er heller ikke præget af positiv befolkningsudvikling. Dokkedal oplevede i starten af 2014, at efterskolen, som i forhold til byens størrelse har haft en fremtrædende plads i lokalsamfundet,
lukkede. Dokkedal er en del af Kystbysamrådet. I 2009 gennemførte samrådet på eget initiativ, men med
økonomisk støtte fra landdistriktsområdet, en udviklingsplanproces. Planen rummer kun sporadisk initiativer,
der vedrører Dokkedal fx Silde- og Kartoffelfestival ved Stejlgabet. Udover dette arrangement afholdes der
årligt en jazzfestival i Muldbjergene. Disse to arrangementer trækker folk til området, men skaber ikke konkrete udviklingsinitiativer eller ”spill-over” i forhold til selve landsbyen og dens indbyggere. I forbindelse med
efterskolens lukning erhvervede landsbyen brugsret over en af skolens pavilloner, som i dag fungerer som
medborgerhus.
Dokkedal er ikke med på bruttolisten over lokalsamfund, der skal tilbydes udviklingsplanprocessen i perioden
2014-18, men med lukning af efterskolen, og da Kystbysamrådets udviklingsplan efterhånden har en del år
på bagen uden synlige resultater for Dokkedal, vurderes det som relevant at understøtte og igangsætte en
ny udviklingsretning for Dokkedal. Dokkedal er, med sin beliggenhed på østkysten i læ af Muldbjergene og
med kort afstand til Lille Vildmosecentret, en landsby, der blandt andet har oplevelsesøkonomiske uudnyttede potentialer.
Hverken Sdr. Kongerslev eller Dokkedal har været særlig aktive i forhold til søgning af landdistriktsområdets
puljer til udviklingsprojekter eller haft nævneværdig kontakt til Landdistriktsgruppens konsulenter.
Tylstrup, Ajstrup og Brændskov:
Tylstrup, Ajstrup og Brændskov er beliggende i det nordlige landdistrikt. Tylstrup, der er beliggende tæt ved
den nordjyske motorvej, er med sine ca. 1.300 indbyggere den største af de tre lokalsamfund og rummer en
del servicefaciliteter for lokalområdet; skole, daginstitutionstilbud samt flere fritidstilbud og indkøbsmuligheder. Ifølge befolkningsprognosen vil der over de næste 10 år ske en stigning på 75 flere indbyggere i 2025
end i 2015.
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Ajstrups indbyggertal er på ca. 150. Landsbyen er en karakteristisk forteby med bebyggelsen rundt langs
kanten af forten (større engareal som byens centrum). Ajstrup har både forsamlingshus og sportsklub og
rummer også mindre erhvervsdrivende. Brændskov kan bedst betegnes som en tidl. husmandskoloni. Indbyggertallet er ikke opgjort i kommunens statistik, men vurderes til ca. 100 indbyggere inklusiv nærmeste
opland. Der er landdistriktsgruppens oplevelse, at de 3 byer har opbygget netværk og samarbejde på tværs,
og det er oplagt at bygge videre herpå og styrke disse yderligere via en udviklingsplanproces.
Kontakten og dialogen med Landdistriktsgruppen har tidligere være sporadisk, indtil Tylstrup og Brændskov
gik i gang med hvert sit store projekt med støtte fra Forskønnelsespuljen 2013:



”Ultvedsøerne” ved Tylstrup; et rekreativt bynært anlæg, som for nylig blev indviet
”Åndehullet” i Brændskov; forbedring af forsamlingshusets udenomsarealer. Projektet blev afsluttet
tidligere i år.

Endvidere har Brændskov fået tilsagn om midler fra de ekstraordinære forsamlingshusmidler i 2015 til renovering af Brændskov Forsamlingshus’ klimaskærm. Dette projekt pågår.
Disse store udviklingsprojekter har lagt beslag på en del ressourcer i de to byer, men det er tydeligt, at projekterne har påvirket engagementet i positiv retning i forhold til yderligere udviklingsinitiativer. Det har blandt
andet vist sig ved, at repræsentanter fra Tylstrup Samråd har kontaktet landdistriktsgruppen med forespørgsel om mulig deltagelse i Udvikling i din by-projektet.
Forvaltningen har for godt et år side været i dialog med forsamlingshuset i Ajstrup, hvilket resulterede i en
enkelt ansøgning til AKA-puljens forsamlingshusmidler, men derudover har byen ikke taget kontakt til forvaltningen eller søgt landdistriktsområdets puljer til andre udviklingsinitiativer.
Udvikling i din by-projektet gennemføres kun, såfremt lokalsamfundene tilkendegiver, at de vil deltage og
påtage sig ejerskab til projektet. Er dette ikke tilfældet, vil forvaltningen anbefale andre lokalsamfund til gennemførelse af projektet i 2015-16.
Tidsplan
Udviklingsplanprocessen forventes igangsat i 4. kvartal 2015 med kontakt til foreningsrepræsentanter og
planlægning af orienteringsmøde for lokalområdet borgere. Ideudviklingen vil pågå hen over vinterhalvåret
med afslutning forventeligt inden sommerferien. Herefter kan arbejdet med realisering af de konkrete projekter opstarte og forløbe, indtil disse er færdiggjort.
Økonomi
Det anbefales, at der afsættes en ramme på kr. 80.000 til mødevirksomhed, opsætning og trykning af udviklingsplaner samt andre udgifter, der sikrer processens fremdrift. Endvidere anbefales det, at der afsættes en
ramme på kr.750.000 til opfølgning på udviklingsplanens konkrete projekter. Forvaltningen afsætter endvidere administrative ressourcer til proceskonsultation samt bistand til lokalsamfundene i forhold til de konkrete
projekters gennemførelse.
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