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Landdistriktsredegørelse 2010-2013.
2013-32331.
Udvalget forSundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering udkast til
Landdistriktsredegørelsen 2010-2013, samt at landdistriktspolitikken revideres i 2014.
Ane-Marie Viegh Jørgensen var fraværende.
Magistraten har haft sagen til orientering.
Anne-Dorte Krog var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik 2010-2013 blev vedtaget i byrådet i august 2010. Landdistriktspolitikken er udarbejdet i tæt dialog med borgerne og øvrige interessenter i landdistrikterne,
og udmøntningen af politikken har været med til at sætte fokus på landdistriktsudviklingen i Aalborg Kommune.
På den baggrund er der udarbejdet en Landdistriktsredegørelse 2010-2013 for Aalborg Kommune.
Redegørelsen er således et resultat af udmøntningen af landdistriktspolitikken, hvor en stor del af
arbejdet er pågået med uddeling af puljemidler til borgerinitierede projekter og tværgående projektsamarbejde med kommunens øvrige forvaltninger. Redegørelsen skal således ses som en status for
tiden siden vedtagelsen af politikken.
Landdistriktspolitikken 2010-2013 har fungeret som byrådets politik for kommunens landdistrikt,
hvor samarbejdet med borgerne og forvaltningerne imellem har sikret en aktiv indsats i landdistriktet. I forbindelse med udarbejdelse af landdistriktsredegørelsen har der været afholdt dialogmøder
med både interne samarbejdsparter og eksterne parter. Input fra møderne indgår i redegørelsen. De
øvrige forvaltninger har endvidere givet input til, hvilke projekter de har gennemført i politikperioden.
Landdistriktspolitikken er udarbejdet indenfor rammerne af den vedtagne Kommuneplan09 og Bæredygtighedsstrategien, og indgår endvidere i Aalborg Kommunes fire fysiske plansamarbejder.
Plansamarbejdet sikrer overblik og sammenhænge samt fordrer tæt samarbejde mellem fagforvaltningerne, med fokus på helheder og sammenhænge.
Budgetmæssigt har der i politikperioden været afsat 18.130.000 kr. til området fra Forvaltning for
Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Hertil kommer øvrige forvaltningers projekter samt eksterne
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midler. I forhold til opfyldelse af mål og handleplaner, defineret i Landdistriktspolitik 2010-2013,
viser status for de enkelte fokusområder at:
Hverdagslivet: Indenfor fokusområdet er der sat en masse aktiviteter i gang, både af kommunen og
via projekter igangsat af borgerne i forhold til at skabe et sammenhængende hverdagsliv i landdistriktet. Især projekter til styrkelse af det sociale liv, såsom legepladser, Aslundhytten, Fremtidens
Forsamlingshus, ”Kulturen rykker ud” og nye lokale samlingssteder. Projekterne har stor betydning
for oplevelse af et godt hverdagsliv.
Sundhed: I forhold til gode muligheder for en sund og aktiv livsstil samt adgang til sundhedstilbud
er der i politikperioden været sat rigtig mange lokale aktiviteter i gang. F.eks. idræt i landdistrikt,
Sport2Go, sundhedstilbud i landdistriktet, multibaner, nye stier og rekreative stier mv. Via deltagelse i planarbejdet f.eks. kommuneplan, lokalplaner mv., sikres det endvidere, at sundhedselementer
indarbejdes som en naturlig del af projekter.
Tilgængelighed: Indenfor området er der sat flere initiativer i gang for at sikre tilgængelighed og
fremkommelighed for borgerne f.eks. trafikprojekter, udbredelse af bredbånd i dele af kommunen,
energioptimering mv. Der er stor fokus på området, da infrastrukturelle rammer er med til sikre en
forsat udvikling i landdistriktet, og hvor udfordringen særligt afhænger af afstanden til Aalborg.
Endvidere er der fokus på tilgængelighed for mennesker med handicap i de projekter, som tildeles
midler fra forvaltningen.
Adgang til naturen: Rigtigt mange projekter er i politikperioden etableret for at sikre adgang til
naturen f.eks. oprensning af gadekær, hvor målsætningen om 4 pr. år er mere end opfyldt. Stier,
kystlejrpladser, nye samlingssteder, naturgenopretningsprojekter mv. er alle projekter, som styrker
borgernes muligheder for nye oplevelser som kilde til livskvalitet. De mange projekter, igangsat
både af kommunen og borgerne, vidner om, at fokusområdet har en stor betydning.
Bosætning: I forhold til at sikre, at kommunens byer fremstår som attraktive bosætningsmiljøer, er
der med både landsbyløft i 3 byer og udviklingsplaner i 8 byer igangsat et stort arbejde i samarbejde
med byens borgere. Dette sammenholdt med udredningsarbejdet vedr. forfaldne boliger og andre
byforskønnelsesprojekter er fokusområdets målsætninger opfyldt. Via Vision2015 sikres fremadrettet øget fokus på området med fokus på fleksible rammer og kvalitetsudvikling i landdistriktets byer.
Oplevelsesprojekter: Der er i politikperioden sat mange nye projekter i gang i oplevelseszonen
Kattegatkysten og langs fjorden. Projekter er med til skabe nye oplevelser både for turister og
kommunens borgere. Med udpegning af en ny oplevelseszone i kommunens vestlige del sikres endnu flere nye oplevelser i et tæt samarbejde med eksterne aktører.
Aalborg Kommunes fokus på en aktiv landdistriktsindsats har pågået siden 2007, hvor den første
landdistriktspolitik blev vedtaget. Med endnu en periode med mange spændende projekter, igangsat
i et tæt samarbejde med landdistriktsaktørerne, ses et styrket landdistrikt. På baggrund af de mange
projekterfaringer og større viden, som er tilvejebragt i den forgangne periode, er rammerne for en
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revision tilstede. Processen for Landdistriktspolitik 2013-2017 er beskrevet i landdistriktsredegørelsen.

Bilag: Landdistriktsredegørelse 2010-2013
Beslutning:
Godkendt.
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