NOTAT

Etablering af § 17 stk. 4 udvalg med fokus på udvikling af landdistrikterne.

Dato: 6. marts 2014

Afsættet for arbejdet med etablering af et §17 stk. 4 udvalg omkring udvikling af
landdistrikterne er dels konstitueringsaftalen af 22 november mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre og dels beslutningen i økonomiudvalget af
21. januar 2014, hvor forvaltningen blev bedt om at komme med: ”oplæg til proces og kommissorium for etablering af §17 stk 4 udvalg omkring først udvikling af
landdistrikterne og efterfølgende omkring kultur og fritidsområdet.”

Staben

1. Baggrund

Journalnr.:
17/6309

Der har de seneste par år været afhold dialogmøder mellem landdistriktsrådet og
økonomiudvalget. Det seneste møde d. 19. februar 2013 blev afhold som et fællesmøde for Billund byråd, Billund Landdistriktsråd og repræsentanter for landdistrikterne i Billund kommune.
Hovedindtrykkene fra fællesmødet blev sammenfattet i to hovedtemaer:
”Samarbejdet ml. landdistriktsråd/lokalråd og byrådet
Organiseret dialog mellem det politiske niveau og landdistriktsråd /lokalråd skal
sikre en højere grad af bevidsthed parterne i mellem om udviklingsbehov og –
muligheder. Årlige temamøder er et godt udgangspunkt for at sikre den overordnede dialog. Derudover kan man med fordel sikre større grad af kommunikation
ml. Billund kommune og de respektive lokalråd i sager, der har lokal interesse og
perspektiv.
Der blev fra lokalrådenes side endvidere ytret ønske om, at kommunen indgår
som medspiller i større udviklingsprojekter i landdistrikterne, uden at det går ud
over det lokale ejerskab til projekterne.
En koordineret og serviceorienteret kommunal sagsbehandling skal endvidere
sikre smidig sagsgang til gavn for udviklingen generelt.
Helhedssyn og lokale styrker.
Der blev bredt givet udtryk for en anerkendelse af, at de indre fjendebilleder i
kommunen skal udviskes. Det gælder både omegnsbyerne imellem og mellem
centerbyer og omegnsbyer. Et stærkt internt samarbejde med udgangspunkt i
omegens- og centerbyernes respektive styrker er en forudsætning for en positiv
fremadrettet udvikling på langt sigt.”
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Hovedindtrykkene ovenfor er gengivet fra dagsordenen til økonomiudvalget efter
afholdelse af fællesmødet. I forlængelse heraf besluttede Økonomiudvalget på
mødet d. 16. april 2013 at fællesmødet mellem landdistriktsråd og Økonomiudvalget primo 2014 skulle blive startskuddet til evaluering og revidering af landdistriktspolitikken for Billund kommune.
Tidligere har lokalrådene udarbejdet helhedsplaner for deres lokalsamfunds udvikling. Planerne blev udarbejdet med assistance fra Billund kommune og præsenteret for byrådet på fællesmøde mellem lokalråd og byrådet.
Til at understøtte de lokalt initierede initiativer udbetaler Billund kommune årligt et
driftstilskud på 10.000 kr. til hvert lokalråd i øjeblikket til: Vorbasse, Hejnsvig,
Vesterhede, Eg og Urup, Stenderup/Krogager, Sdr. Omme og Filskov. Der afsættes endvidere årligt i Billund kommunes budget 750 tkr. en pulje til tilskud til aktiviteter i landdistrikterne. Midlerne fordeles efter ansøgning af Økonomiudvalget,
hvor kriterierne for at opnå tilskud er fastlagt af Billund byråd.

2. formålet med §17 stk 4 udvalget.
Med beslutningen om, at etablere et §17 stk 4 udvalg omkring udviklingen af
landdistrikterne bliver opgaven omkring revidering af den eksisterende landdistriktspolitik ændret, og det synes naturligt, at evaluering og revisionen af landdistriktspolitikken bliver en del af opgaven for udvalget.
Udvalget skal vurdere rammebetingelserne for udviklingen i landdistrikterne og
inddrage de samfundsmæssige tendenser, som forventes at påvirke udviklingen i
såvel Billund kommune som helhed, som for landdistrikterne.
Ved revisionen af landdistriktspolitikken, skal der være fokus på at skærpe målsætningerne for arbejdet og blive klarere på handlemulighederne både lokalt og
for Billund byråd med henblik på, at resultatet kan bruges som grundlag for det
videre samarbejde mellem lokalområderne og Billund kommune.

3. Leverancer fra udvalget.
Med henblik på at opfylde formålet ovenfor, kan udvalgets opgave eller leverancer sammenfattes til:
Udvalget skal sikre en bredt forankret debat omkring udviklingen i landdistrikterne
og samspillet mellem landdistrikter og centerbyer.
Udvalget skal udarbejde forslag til ny landdistriktspolitik, baseret på en bredt forankret inddragelse af lokalområderne.
Udvalget skal udarbejde forslag til samarbejdsform for det fremtidige samarbejde
mellem landdistrikterne og Billund kommune.

4. Sammensætning af udvalget
Et §17 stk 4 udvalg kan sammensættes af såvel byrådsmedlemmer, som af andre
interessenter efter byrådets beslutning. En naturlig interessent, som deltager i
udvalget er selvsagt Landdistriktrådet. Billund Erhvervsfremme har en rolle både i
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forhold til erhvervs- og turismeudviklingen og i forhold til arbejdet med bosætning,
hvorfor en repræsentation fra Erhvervsfremmes bestyrelse også kan synes naturlig.
Antallet af medlemmer i udvalget skal afbalanceres i forhold til både at sikre repræsentation både fra byrådet selv og udefra og samtidig sikre udvalget arbejdsvilkår.
På den baggrund foreslås det, at der etableres et landdistriktsudvalg med 7 medlemmer, heraf 3 medlemmer indstilles af og blandt byrådets medlemmer, 3 udpeges af Landdistriktsrådet og 1 af Billund Erhvervsfremmes bestyrelse. Formanden
for udvalget vælges blandt de udpegede byrådsmedlemmer. Udvalget inddrager
selv andre interessenter i arbejdet efter behov.

5. Vederlag
Ved fastlæggelsen af vederlag til byrådsmedlemmer blev det oplyst, at der kan
anvendes op til 13,6% af borgmesterens vederlag til honorar af § 17 stk 4 udvalg,
svarende i 2014 til ca. 89.400 kr.

6. Budget og sekretariatsbetjening
Landdistriktsudvalget sekretariatsbetjenes fra den eksisterende administration,
idet der afsættes et årsværk til administrativ bistand svarende til en omkostning
på 500 tkr. Der afsættes endvidere 500 tkr til gennemførelse af aktiviteter i forhold
til udvalgets arbejde.
Udgiften på samlet 1 mill. Kr. til formålet skal sikre, dels sekretariatsbetjening af
udvalget og dels muligheden for at udvalget kan gennemføre aktiviteter, som seminarer, borgermøder studierejser eller lignende.

7. Tidsplan
Økonomiudvalget godkender i martsmødet et oplæg til kommissorium og tidsplan
for arbejdet med henblik på høring hos lokalråd og Landdistriktsrådet. Som en del
af høringsprocessen gennemføres fællesmøde mellem byråd og Landdistriktsråd
tirsdag d. 3 juni.
Efter høring udarbejdes endeligt kommissorium og budget samt forslag til sammensætning af udvalget med henblik på godkendelse i byrådets juni møde.
Udvalget konstituerer sig i juni og arbejdet gennemføres i perioden fra juni til ultimo april 2015. Afslutningstidspunktet betyder, at resultatet af arbejdet kan indgå i
budgetarbejdet for 2016.

8. Finansiering.
Forslaget indebærer en budgetteret udgift på 1 mill. Kr. udgiften anbefales finansieret af de afsatte midler til udviklingsformål på økonomiudvalgets driftsområde.
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