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1. Livskraftige bosætningsbyer

Udviklingsperspektiver
Afprøve nye modeller i Kliplev og Varnæs-Bovrup i 2019
og 2020

Udarbejde prioriteringsmodel for kommende
udviklingsperspektiver 2019
Udarbejde modeller for kommende udviklingsperspektiver
2020
Gennemføre nye borgerdrevne udviklingsperspektiver i
2020 - 2023

Områdefornyelser
Gennemføre områdefornyelse i Løjt 2019 - 2022
Gennemføre områdefornyelser i Tinglev og Bolderslev
2019 - 2023
Afprøve modeller, der giver lokalsamfund mulighed for
selv at prioritere midlerne i områderfornyelsernes mindre
puljer 2019-2020
Opstarte og gennemføre områdefornyelse i Lyreområdet,
Ålandet og Kliplev 2020-2025

Landsbyfornyelse
Udarbejde et beslutningsgrundlag til prioritering og
koordinering af statslig støtte til byfornyelsesindsatser og
områdefornyelser 2019-2020
Informere Det fælles udviklingsråd og borgere muligheder
for støtte til landsbyfornyelse.
Sikre at midlerne til landsbyfornyelse sættes i spil til gavn
for udvikling i lokalsamfundene.

Kliplev. Udviklingsperspektiv forventet færdig 1. kvartal
2020
Processen har været længere end planlagt i begge
udviklingsperspektiver.
Prioriteringskriterier vedtaget i VLB dec. 2019
Ikke iværksat endnu, afventer erfaringer fra
igangværende projekter og ressourcer
Afventer, at modeller for nye udviklingsperspektiver og en
ansøgningsrunde.

I gang, anlæg forventes i 2020
I gang, som planlagt
I gang, evaluering forår 2020

Lyreområdet og Ålandet: afventer konkret tids- og
opstartsplan
Kliplev: programplanlægning i gang

Proces i gang, bl.a. med afprøvning i Kliplev, hvor
udviklingsperspektiv og områdefornyelsesprogram kobles
direkte.
Afventer

Løbende fokus

Strategisk planlægning for lokalsamfund

Indsatsen afventer

Udarbejde retningslinjer for udvikling af lokalsamfund i
kommuneplanen (som minimum for byer mellem 200 1000 indbyggere)
Undersøge muligheder for at udpege
omdannelseslandsbyer
Afdække mulighed for og værdien af at afgrænse flere og
eventuelt mindre landsbyer end det er tilfældet i dag

2. Samarbejde og styrkede frivillige
lokalsamfund
Samarbejde med og udvikling af DFU
Afholde årlige dialogmøder mellem DFU og VLB samt
møder med øvrige politiske udvalg, når det er relevant.

I gang som planlagt
På dialogmødet i foråret 2020 deltager, som et nyt tiltag
også formænd for KFU og TMU

Hjælpe DFU med at afklare muligheder og behov for
fælles forsikring i 2019-2020

Afsluttet, DFU har besluttet i februar, at de ikke laver
fælles forsikring, da kun 13 ud 23 var interesserede.

Afklare muligheder og rammer for et fælles projekt om
Min Landsby App 2019-2020

Afsluttet vedr. Min Landsby App, da den ikke kan spille
sammen med Aktiv og Oplev.
Et lokalråd har selv valgt løsningen.
Afklare mulighed for kultunautløsning på lokale
hjemmesider, så lokale arrangementer kobles til Aktiv og
Oplev.

Landdistriktskonference i 2020 og 2022

Planlægning i gang, forventet uge 43-44 2020

Sikre pulje og driftsmidler til DFU

I gang, som planlagt.

Arbejde for at alle dele af kommunen kan være
repræsenteret af et lokalråd i DFU 2021

Ensted Lokalråd oprettet i efteråret 2019, hvilket
betyder, at alle områder i princippet er tilknyttet et
lokalråd. Drøftelser og proces så småt i gang vedr.,
hvordan de små lokalsamfund føler sig repræsenteret.

Min. et kursus, bustur eller inspirationstur

Afventer

Afdække behov for forum eller medie til videndeling 2021

Afventer som planlagt 2021

Afklare mulighed og rammer for driftstilskud til lokalråd

Proces i gang, forventer oplæg til politisk beslutning i
foråret 2020

Landsbyklynger og samarbejde på tværs
Med ekstern eller intern konsulentstøtte og inspiration,
hjælpe med at opstarte samarbejder mellem flere
lokalsamfund, som ønsker at samarbejde og organisere
sig på nye måder.

Der har ikke være særlige tiltag, men konsulent står til
rådighed ved behov.

I kommunale initiativer arbejde med og motivere til nye
samarbejdsmuligheder omkring faciliteter og organisering

I gang, hvor det er aktuelt eks. områdefornyelser og
særligt i Bolderslev

Have fokus på, hvordan vi kan anvende og udvikle
idræts- og kulturelle faciliteter til bedre velfærdsløsninger
og som del af de lokale mødesteder

I gang, hvor det er aktuelt og i afgørende samspil med
Kultur og Fritid og eks. områdefornyelser

Frivilligt engagement støttes
Fastholde puljemidler til landdistrikterne

I gang, som planlagt - ekstra puljemidler i 2019 og 2020

Sammen med DFU evaluere landdistriktspuljerne og
vurdere behovet for at justere og omfordele mellem
puljerne og sikre, at de understøtter handleplanen.
(2019-2020)

Udsat, forventes igangsat efter sommerferien. Afventer
erfaringer fra puljeansøgninger i 2020.

I samarbejde med DFU øge kendskabet til de kommunale
puljer i 2020 ved at:
– gøre puljerne lettere at finde på aabenraa.dk
– sikre at modtagere af information om
puljerne videreformidler det lokalt.

Kommunen har fået en oversigt over kommunale puljer
på aabenraa.dk og et nyt puljeansøgningssystem i 2019.
Der er ikke arbejdet med lokalt at udbrede viden om
puljemuligheder

Give foreninger adgang til fonde.dk

Løbende, som planlagt

Kåre Årets Landsby

I gang, som planlagt. Det vurderes sammen med DFU i
2020 om rammerne for prisen skal justeres.

Anerkende at DFU kårer Årets Landdistrikt

I gang, som planlagt. DFU har planer om at tilpasse
prisen i 2020, så det er kun er grupper der kan indstilles.

Guide de frivillige i forhold til kommunale tilladelser
til arrangementer og mindre byggerier.

I gang. Proces i gang, hvor det vurderes om ordningen
kan forbedres.

Refundere byggesagsgebyr til frivillige foreninger

I gang, mindre justering af retningslinje i gang.

4. Attraktive og aktive lokalsamfund
4.1. Synlige bosætningsbyer
Sætte fokus på og ideudvikle ”Den gode velkomst” og
tiltag der kan fastholde både danske og udenlandske
tilflyttere i lokalsamfundene i 2020.

Indsatsen hænger sammen med Bosætningsstrategien
og planlægning af indsatser er så småt i gang.

4. Attraktive og aktive lokalsamfund
Afholde temamøde for Det fælles udviklingsråd
og lokale aktører om betydningen af og særligt
mulighederne for at synliggøre de lokale tilbud
og værdierne ved at bo lokalt i 2020.

Afventer

Hjælpe med at synliggøre lokalsamfundene ved at
linke fra kommunens hjemmeside til lokalrådenes
hjemmesider i 2020-2021.

Afventer

Understøtte fælles arrangementer eller initiativer
på tværs af alle lokalsamfundene, som kan være
med til at synliggøre landdistrikterne i og udenfor
kommunen. Det kan for eksempel være: Ren dag,
Genforeningen eller fælles blomsterprojekter.

Afventer

Løbende fortælle de gode historier fra
lokalsamfundene.

I gang. Anledninger, som Årets Landsby og Årets
landdistriktspris bruges, som løftestang og
Kommunikationsafdelingen har bl.a. lavet små videoer

4.2. Unge i fokus
Inspirere og sparre i forhold til inddragelse af de unge

Afventer, som planlagt

Støtte initiativer med puljemidler

Lokalråd har mulighed for at søge puljemidler til
ungeprojekter.

Kåre årets landsby i 2022, som det sted der gør en særlig
indsats med de unge.

Afventer, som planlagt

4.3. Livet i naturen
Indgå samarbejde med lokalråd om supplerende
vedligehold af kommunalt ejede grønne arealer.

Samarbejdsaftaler indgået med lokalråd og
driftsafdelingen.
VLB vedtaget tilskud til foreningernes grønne vedligehold
2020.

Afklare mulighederne for, hvordan vi i kommunen
bidrager til at bringe naturen endnu bedre i spil.

Afventer

Bakke op om de lokale initiativer, som også fremmer
sundhed og trivsel.

Løbende, hvis der er relevante tiltag.
Eks. samspil mellem Bevæg dig for livet senior og Aktiv
Spot i Kollund.

Kåre årets landsby i 2023, som det sted der gør en særlig
indsats for aktiviteter i naturen.

Afventer

4.4. Bæredygtige lokalsamfund
Kåre Årets Landsby i 2021, den mest bæredygtige

Afventer

Sammen med Det fælles udviklingsråd opfordre
til fælles ”Ren dag” i Aabenraa Kommune, hvor
så mange lokalsamfund, som muligt er med.
2021-2023.

Afventer

Sammen med Det fælles udviklingsråd afklare, hvilke
konkrete tiltag der kan fremme lokale bæredygtige tiltag,
som fx ungeklimaråd i lokalsamfundene.
2021-2023.

Planlægger mindre projekt om øget biodiversitet i
lokalsamfundet.
Afventer mere konkrete indsatser.

Gøre opmærksom på de mobilitetsmuligheder der
findes i dag (Gomore, delebilsordninger, flextur,
plustur mm.)

Afventer

Indgå i projekter sammen med erhvervsliv, institutioner,
organisationer og lokalsamfund, som bidrager til den
lokale bæredygtige udvikling.

Samarbejde i gang med SEP vedr. mulighed for
pilotprojekt i lokalsamfund på tværs af kommunerne.

4.3. Livet i naturen
Støtte bæredygtige projekter og initiativer med
puljemidler.

Ok, søge landdistriktspuljer.
Bæredygtighedspuljen henvender sig også til
lokalsamfund.

