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Referat plenummøde 18. marts 2019 kl. 17:00
Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej, 9460

Kl. 17:00 – 17:45 Plenummøde
Vesterhjermitslev, Ingstrup, Arentsminde, Halvrimmen, Moseby, Hjortdal, Birkelse & Øland

Udover Moseby var de øvrige lokalsamfund repræsenteret på mødet.
1. Velkomst ved Mogens Christen Gade
a. Introduktion og de politiske visioner med den forstærkede indsats med at
skabe lokaludvikling, bosætning m.v. i lokalsamfundene, hvor der tidligere
er nedlagt en skole.

I sin velkomst slog Mogens Christen Gade fast, at Jammerbugt Kommune er en
landdistriktskommune. At kommunalbestyrelsen har besluttet med budgettet for
2019, at de samfund, hvor skolen er nedlagt siden kommunesammenlægningen
også skal være en del af ”Liv i by og skole” og hermed også drage fordel af de erfaringer, som er opnået gennem Liv i by og skole.
At det hermed er besluttet, at der skal satses på bosætning, at motivere til yderligere lokalt engagement, samt at man politisk har valgt at give de nye lokalsamfund
samme vilkår med et årligt tilskud på 50.000 kr.
Udover det årlige tilskud, blev der også i indledningen orienteret om den nye anlægspulje på 5 millioner kr.
I velkomsten blev det slået fast, at den lokaleudviklingsplan (LUP) bliver det helt
centrale dokument i det videre arbejde, som skal sættes i spil med de særlige kendetegn ved Liv i by og skole – fast årshjul som sikrer fremdrift, individuelle møder
med styregruppen, plenummøder, den årlige evaluering som sikrer en opdateret
LUP, flere mobiliserede ildsjæle og én indgang til kommunen. Men det er samtidig
også nødvendigt, at der er én indgang til lokalsamfundene, som sikres via en organisering af lokalsamfundene, som dermed sikrer en klar kommunikation mellem lokalsamfund og kommune.
2. Drøftelse af hvad indsatsen kan og skal rumme
a. For hvert lokalsamfund gælder, at de har en LUP. Politisk er det bestemt, at
LUP’en fremover bliver et centralt dokument og arbejdsredskab i
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samarbejdet mellem lokalsamfund, kommune og politikere. Hvordan kan vi i
denne gruppe arbejde, vidensdele, tilføre viden osv. og hermed skabe resultater.

Som allerede slået fast i velkomsten er LUP’en (den lokale udviklingsplan), det dokument som bør udtrykke lokalsamfundenes prioritering og derfor også det dokument, der politisk vil blive prioriteret efter. Men det er også et forum hvor vi henter
inspiration og inspirerer hinanden.
Udover vidensdeling, inspiration osv. kan vi også i dette forum igangsætte fællesprojekter. Byggegrunde er et tema, som der tidligere er talt om, for eksempel er det
muligt at arbejde med byggegrunde via såkaldt hul udfyldning – dette kunne være
et eksempel på et fællesprojekt, hvorved der kan skaffe byggegrunde i alle lokalsamfund.
Der opfordres til at byde ind med forslag til temaer som ønskes på dagsordenen,
hvis det ønskes, er det også muligt at indkalde ekspertise.
Generelt kan det siges, at møderne holdes på skoler i de deltagende lokalsamfund. At der på møderne bliver informeret om nye tiltag, budgetter, ligesom der
med Liv i by og skole følges et fast årshjul. Et andet vigtig element er vidensdeling
mellem lokalsamfund…hvordan gør I? dette foregår enten ved bordet rundt eller
ved at enkelte lokalsamfund holder et oplæg.

3. Gennemgang af årshjul
a. 18. marts dagens plenummøde
b. Senest 1. maj indsendes evaluering af den nuværende LUP, evt. ændringer
og tilføjelser til livibyogskole@jammerbugt.dk – frist 1. maj
c. Den x. juni afholdes individuelle møder med lokalsamfundene, hvor det er
muligt at tale om udvikling i lokalsamfundet og muligheder for samarbejde
med styregruppen og forvaltningen om udviklingstiltag. Evalueringen inklusiv eventuelle ændringer danner udgangspunktet for mødet. Der afsættes
30 minutter til hvert lokalsamfund.
d. Den 4. november plenummøde kl. 17:00, sted følger.

Senest første maj indsendes revideret LUP.

Årshjulet blev gennemgået og det blev besluttet at afholde individuelle møder den
17. juni 2019 fra kl. 16:00.
På de individuelle møder deltager lokalsamfundene med cirka 3 – 6 personer og
styregruppen.
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Der blev opfordret til at give Lars besked om forslag til dagsordenspunkter og
eventuelle temaer som skal tages op.
4. Gennemgang af hvad midlerne kan bruges til
a. De deltagende lokalsamfund modtager et årligt tilskud på 50.000 kr. Tilskuddet kan bruges til følgende:
i. Projekter som fremgår af lokalsamfundets LUP
ii. Møder i lokalsamfundet og forplejning hertil
iii. Bosætnings aktiviteter og arrangementer.
b. Regninger eller fakturaer sendes til Gitte Mentz på giz@jammerbugt.dk,
som enten refunderer beløbet, hvis der er tale om udlæg, eller fakturaer betales direkte til leverandører. Fakturaer og regninger skal underskrives af
tre inden anmodning om udbetaling. De tre er medlem af landdistriktsrådet
og de to suppleanter. Hvis der er tvivlsspørgsmål kontakt Lars på lah@jammerbugt.dk

Ovenstående punkter blev gennemgået og det blev præciseret, at det er meget
vigtigt at midlerne bliver brugt i overensstemmelse med indholdet i LUP’en. Ved
eventuelle tvivlsspørgsmål, kontakt Lars.
Med referatet udsendes uddybning af årshjul og begreber som plenummøde, årshjul, individuelle møder osv.
5. Evt.
Fra de deltagende lokalsamfund blev der givet udtrykt for ros og tilfredshed med,
at de nu også får et ekstra skulder klap og tilskud til udviklingsaktiviteter og bliver
en del af processen omkring Liv i by og skole.

Kl. 17:45 til 18:15 spisepause - alle
Kl. 18:15 Fællesplenummøde - alle
Alle lokalsamfund var repræsenteret foruden Moseby.
1. Velkomst og introduktion til ideen med at holde fællesplenummøde.
Mogens Christen Gade indledte med at slå fast, at Jammerbugt Kommune er en
autentisk decentral landdistriktskommune midt i naturen - at der i dag er tale om et
historisk møde – hvor de opnåede erfaringer med Liv i by og skole breddes ud i en
større sammenhæng og herved med det formål at opnås en synergi mellem de
deltagende lokalsamfund gennem vidensdeling, fælles fokus på emner, for eksempel ved at invitere eksterne oplægsholdere og gennemføre fællesprojekter – at der
er tale om et team, hvor vi samarbejder og kommer godt i mål, hvor alle spillere i
lokalsamfundet skal bringes i spil, herunder erhvervslivet.
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I Jammerbugt Kommune vil vi landdistriktsudvikling, det kan konstateres, at der er
gang i mange ting og det vil vi fastholde med den forøgede indsats og sikre at der
også over vil være gang i mange ting fremover.
I forbindelse med indsatsen vil der både blive målt på kvantitative og kvalitative resultater.
Det er vigtigt, at vi hele tiden gør det bedst muligt, der brug for at vi tager kampen
op og går imod dem, som siger, at der skal lukkes lokalsamfund.
Derfor er der brug for at vi udvikler vores metode til at arbejde med landdistriktsudvikling, at vi bevæger os, at vi gennemfører spændende projekter og at vi alle er
engagerede.
Indsatsen skal koordineres lokalt og i kommunen, derfor skal der i forvaltningen
være et team som matcher efterspørgslen, at vi arbejder videre med konceptet en
indgang. Men det er også vigtigt, at vi som politikere/kommune har en indgang til
lokalsamfundene, derfor skal I i lokalsamfundene organisere jer, for eksempel i en
paraplyorganisation.
Sluttelig fremhævede Mogens i sin indledning, at det nu er muligt at søge den nye
anlægspulje, som i 2019 har et budget på 5 millioner kr. https://landdistrikt.jammerbugt.dk/soeg-stoette/landdistriktsanlaegspuljen/ samt at vi på plenummøderne vil
sætte fokus på erfaringsudveksling og kommunikation, at det er vigtig at I som lokalsamfund melder ind, hvis I har input til at vi kan optimere indsatsen eller har forslag til noget som kan gøres bedre – det er en fælleskamp, som vi skal lykkes
med.
2. Fælles årshjul & bæredygtige lokalsamfund
Det foreslås, at de otte lokalsamfund, hvor skolen er nedlagt følger samme årshjul,
som lokalsamfundene/skolerne som er en del af Liv i by og skole. Formålet er at skabe
bedst mulige forudsætninger for udvikling – hvordan kan vi fællesskab skabe de bedst
mulige forudsætninger for at skabe bæredygtige lokalsamfund.

Udover de 3 – 4 årlige ildsjæleakademier, som tager temaer op omkring foreningsog ildsjælearbejdet, er de også muligt i dette regi at betale aktuelle temaer, som
kan bidrage til at understøtte arbejdet med udvikling af lokalsamfundene. Det kan
for eksempel handle om bosætningsaktiviteter/kampagner, udviklingsinitiativer, vidensdeling osv.
Det blev foreslået at der oprettes en Facebook gruppe, hvor ildsjæle kan have dialog med hinanden. På Facebook siden ”Jammerbugt - Ildsjæle gør forskellen” er
der nu oprettet en fælles dialoggruppe for alle interesserede.
Det blev efterspurgt at der laves en kalender og at de fastsatte datoer synliggøres
så hurtigt som muligt.
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Det er et krav, at lokalsamfundene organiserer sig, fx som foreslået i vedlagte
bilag eller på lignende måde. Formålet er at der skal være klare valide kommunikationskanaler mellem kommune og lokalsamfund. Organiseringen for hvert
lokalsamfund beskrives i LUP’en.
Det er vigtigt, og et krav, at alle lokalsamfund etablerer en organisering, for eksempel en paraplyorganisation som foreslået. Således, at der er en klar kommunikation
mellem lokalsamfund og kommune – så der ikke er uklarhed om hvorvidt der er opbakning fra forslag, initiativer mv.
Lokalsamfundene gav deres opbakning til forslaget.

3. Orientering om revision af arbejdet med landdistriktsudvikling
29. marts indleder kommunalbestyrelsen det planlagte arbejde omkring en revision af
arbejdet med landdistriktsudvikling.
Den 28. maj kl. 17:00 afholdes der en landdistriktskonference, hvor kommunalbestyrelsen vil præsentere de nye tanker og visioner, konferencen vil fungere som en høring,
hvor deltagerne får mulighed for at kommentere forslagene.

Der indledes den 29. marts en proces omkring den måde vi i Jammerbugt Kommune arbejder med Landdistriktsudvikling. Formålet er at udvikle metoden og
strukturere arbejdet med LUP’en og sikre en strategisk tilgang – det bliver sådan,
at støtte alene bliver frigivet til projekter som fremgår af LUP’en.
Som skrevet i dagsordenen afholdes der den 28. maj en konference hvor den nye
metode bliver præsenteret, hvor deltagerne får mulighed for at kommentere forslaget og komme med input – skriv til lah@jammerbugt.dk hvis I har ideer.
Med de 50.000 kr. markeres, at man politisk ønsker en decentral udvikling og det
også er politikken fremadrettet.
Lokalsamfund som nu får 50.000 kr. i støtte til aktiviteter jævnfør LUP’en vil også i
fremtiden modtage de 10.000 kr. hvor der ikke er krav at beløbet anvendes i forhold til LUP’en.
Eftervedtagelsen af den nye metode at arbejde med Landdistriktsudvikling, indledes der i efteråret en proces, som løber frem til maj 2020, som vi allerede kender
det, hvor KFL besøger de 24 lokalsamfund for at revidere LUP’en og indarbejde
den nye metode.
I fremtiden ønskes ildsjæle akademier om at arbejde med video, samtidig blev der
udtrykt ønske om støtte til etablering af hjemmesider. Når bosætningskonsulenten
er ansat vil der blive afholdt ildsjæleakademier om bosætning.
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Det blev drøftet, at der er udfordringer med at nå ud til borgere som ikke har Facebook eller på anden måde er online.
4. Orientering om ansættelse af bosætningskonsulent
o

Bosætningsarbejdet i 2019

For at styrke bosætningen i Jammerbugt Kommune ansættes der i 2019 en bosætningskonsulent, udover at fortsætte allerede igangsatte aktiviteter, lægges der op
til at bosætningskonsulenten skal arbejde meget netværksorienteret med lokalsamfund og virksomheder, også i forhold til rekruttering af arbejdskraft.
5. Evt.
Links til de 17 forslag til udvikling af bæredygtige landsbyer - http://www.byplanlab.dk/sites/default/files2/Faktaark%20Udvalgets%20anbefalinger.pdf &
https://www.regeringen.dk/media/5087/anbefalinger-fra-udvalget-for-levedygtigelandsbyer.pdf

Kl. 20:00 Plenummøde
Saltum, Biersted, Nørhalne, Gjøl, Skovsgaard, Tranum, Trekroner, Ørebro og Klim

Mogens indledte denne del af mødet med præcisere, at indsatsen omkring Liv i by
og skole forsat har højt prioriteret og at der fortsat vil være stor politisk fokus på Liv
i by og skole, hvorfor der forsat vil køre en særskilt indsats herfor.
1. Årshjul
o
o
o
o

18. marts dagens plenummøde
1. maj sendes evaluering/ opdatering af udviklingsplan til livibyogskole@jammerbugt.dk
4. juni 16:00 – 21:00 individuelmøde med lokalsamfund
4. november kl. 18:15 Plenummøde

Datoerne blev gennemgået, der udsendes en tidsplan for mødet den 4. juni.
2. Fokus i 2019 – drøftelser (evt. i grupper)
o
o

Gruppe drøftelse af initiativer/aktiviteter
Evt. forslag til ændringer af procedurer og processer.

Der blev lagt op til en drøftelse jævnfør dagsordenen, omkring fortsat fokus på vidensdeling, fx via bordet rundt eller ved oplæg fra en til to lokalsamfund.
På kommende møder vil der blive sat fokus på udvalgets forslag til udvikling af bæredygtige landsbyer, Søren Møller vil blive inviteret til at holde oplæg herom den 4.
november. Samt muligheder for at arbejde i klynger med for eksempel fælles projekter.
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3. Evt.
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