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Kommissorium for nedsættelse af §17, stk. 4 - Landdistriktsudvalg
1. Baggrund
I forbindelse med udmøntning af Landdistriktspolitik 2020 ønskes nedsat Aalborg Kommunes
Landdistriktsudvalg (LU) i henhold til Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. Landdistriktsudvalget hører
under Sundheds- og Kulturudvalget.

2. Landdistriktsudvalgets formål og opgaver
Sundheds- og Kulturudvalget godkender alle Landdistriktsudvalgets dispositioner. Landdistriktsudvalget
opgaver er:







Fastsætte sin forretningsorden ved konstitueringen.
Udarbejde forslag til retningslinjer for Landdistriktspuljen og tildelingsprincipper, der sikre ens
behandling af projekt af lignende karakter.
Rådgiver og udtaler sig om ansøgninger ved Landdistriktspuljen til Sundheds- og
Kulturudvalget.
Aflægge årlig beretning til Sundheds- og Kulturudvalget om Landdistriktsudvalgets virke og
udviklingsemner for landdistriktet, herunder forslag til følgende års fordeling af den økonomiske
ramme for Landdistriktspuljen.
Efter anmodning fra Sundheds- og Kulturudvalget skal Landdistriktsudvalget rådgive om emner
vedr. udvikling af Aalborg Kommunes landdistrikt.
Rådgive om koncept for uddeling af Årets Landdistriktspris.

3. Funktionsperiode
Landdistriktsudvalgets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, dog således at
Landdistriktsudvalget fungerer indtil nyt medlemsvalg har fundet sted, og er godkendt af byrådet. Første
funktionsperiode løber fra Byrådets godkendelse af Landdistriktsudvalgets sammensætning og frem til
udgangen af 2021.
3.1 Sammensætning
Landdistriktsudvalget sammensættes af 11 medlemmer:




6 samrådsrepræsentanter; Én samrådsrepræsentant og én personlig samrådssuppleant
udpeges i hver af de 6 planzoner 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Repræsentant og suppleant skal komme
fra samme planzone. (Indstilles af samrådene),
2 repræsentanter og to personlige suppleanter fra Foreningen Landsbyerne i Aalborg
Kommune (LAK), (Indstilles af LAK),
Fra Byrådets midte vælges:
o 2 repræsentanter og 2 personlige suppleanter fra Sundheds- og Kulturudvalget
(Indstilles af Sundheds- og Kulturudvalget)
o 1 repræsentant og 1 suppleant fra By- og Landskabsudvalget (Indstilles af By- og
Landskabsudvalget)

3.2 Valgperiode
Valgperioden for både repræsentanter og suppleanter gælder fra byrådsperiode til byrådsperiode. De
udpegede repræsentanter og suppleanter kan genvælges efter at have haft sæde i
Landdistriktsudvalget i en forudgående periode. Første valgperiode løber fra udpegningstidspunktet
frem til udgangen af 2021.
Landdistriktsudvalget konstituerer sig med formand og næstformand, som begge skal vælges blandt de
eksterne medlemmer.

4. Årlige møder
Der holdes årligt max 4 møder i Landdistriktsudvalget.

5. Vederlæggelse
Der ydes diæter, refusion for kørsel og parkering efter Aalborg Kommunes Retningslinjer for vederlag
og godtgørelser til ikke-byrådsmedlemmer.
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