Byrådet

Punkt 17.

Godkendelse af udpegning af repræsentanter og suppleanter til §17, stk.
4-Landddistriktsudvalget
2019-054844
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender udpegning af repræsentanter og suppleanter
til § 17, stk. 4-Landddistriktsudvalget.
Jan Nymark Thaysen og Lars Peter Frisk kan ikke anbefale indstillingen, idet Venstre kan støtte
udpegningen fra LAK og de 6 planzoner. Men kan ikke støtte byrådsudpegningerne, da alle tre pladser er
besat af partier fra venstrefløjens konstitueringsgruppe. Vi mener ikke, at udpegningerne af politikerne er i tråd
med Aalborg Kommunes DNA.
Magistraten anbefaler indstillingen med den ændring, at antallet af udpegede repræsentanter fra byrådet
ændres fra 3 til 4. Den fjerde plads skal tilfalde Valggruppe 2.
Der udpeges ligeledes en ekstra personlig suppleant fra Valggruppe 2.
Beslutning:
Godkendt, idet antallet af udpegede repræsentanter fra byrådet ændres fra 3 til 4. Som yderligere repræsentant
udpeges Lars Peter Frisk og som suppleant udpeges Vibeke Gamst.
Som suppleant for Ole Risager udpeges Carsten Kristensen.
Udvalgets kommissorium tilrettes herefter.
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Sagsbeskrivelse
Landdistriktspolitik 2020 blev vedtaget i byrådet primo marts 2020. Af politikken fremgår, at der i forbindelse
med udmøntning af politikken skal etableres uddelingspuljer. Sundheds- og Kulturudvalget tilkendegav i
forbindelse med proces for politikformuleringen, at det var ønsket, at der blev etableret et rådgivende § 17,
stk. 4-Landdistriktsudvalg for uddelingspuljen, benævnt Landdistriktspuljen. Byrådet godkendte nedsættelse
af § 17, stk. 4- Landdistriktsudvalget og kommissoriet primo marts 2020, hvorefter selve
udpegningsprocessen kunne igangsættes.
Det rådgivende udvalg skal jf. kommissoriet (se bilag) bestå af 11 medlemmer. Alle med hver deres
personlige suppleant. Sammensætningen skal være:




3 udpegede fra byrådet (to fra Sundheds- og Kulturudvalget og én fra By- og Landskabsudvalget)
2 udpegede fra foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune (LAK)
6 udpegede fra samrådene i landdistriktet (geografisk afgrænsning i 6 planzoner, jf. kortbilag).

De to politiske udvalg, LAK og samrådene indstiller repræsentanter og suppleanter, og endelig udpegning
sker i byrådet.
I april gennemførtes indstilling af repræsentanter fra hhv. Sundheds- og Kulturudvalget og By-og
Landskabsudvalget, samt fra LAK. Medio maj er gennemført online opstillings- og valgmøder i de 6
planzoner.
De indstillede repræsentanter og suppleanter fremgår af nedenstående skema:
Sammensætning

Repræsentant i Landdistriktsudvalget

Suppleant (personlig)

3 politikere

Evald Lange Rise (SUN)

Anna Kirsten Olsen (SUN)

Ole Risager (SUN)

Lars Peter Frisk (SUN)

Hans Henrik Henriksen (BLF)

Helle Frederiksen (BLF)

2 fra Landsbyerne i
Aalborg Kommune
(LAK)

Flemming Midtgaard (Nørholm)

Mette Wulff (Egense)

Leo Helmer (Vokslev)

Brian Bjerrum Scharling (Volsted)

Planzone 5

Lasse Breddam (Grindsted)

Rune Hagel Skaarup Jensen (Langholt)

Planzone 6

Poul Tradsborg (Godthåb)

Jan Sort (Nørholm)

Planzone 7

Hanne Skaarup Pedersen (Fjellerad)

Filip Krane Adamsen (Nøvling)

Planzone 8

Tonny Korsbakke (Sdr. Kongerslev)

Jørgen Folkvang (Egense)

Planzone 9

Flemming Johannessen (Gandrup)

Michael K. Simonsen (Ulsted)

Planzone 10

Dorthe Thybo Kudsk (Sebber)

Christen Kristensen (Bislev)

Tidsplan
Indstillingerne fremsendes hermed til byrådets godkendelse. Under forudsætning af godkendelse
gennemføres konstituerende møde i Landdistriktsudvalget umiddelbart herefter.
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Bilag:
Kort over planzoner i Aalborg Kommune
Kommissorium for nedsættelse af §17, stk. 4 - Landdistriktsudvalg
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