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Indledning
Skive Kommune er en af de mest erfarne kommuner inden for landdistriktsudvikling i
Danmark og har siden kommunesammenlægningen gennemført en lang række
udviklingsprojekter. Projekterne har været kendetegnet ved stort lokalt initiativ og
engagement og har bidraget til udvikling i landdistrikterne og ikke mindst to kåringer
som Årets Landsby i Region Midtjylland af henholdsvis Rødding i 2012 og Glyngøre i
2015. For at fastholde denne position og udvikling har Skive Kommunes Byråd
besluttet at revidere sin landdistriktspolitik.
Den reviderede landdistriktspolitik skal sikre et godt grundlag for udvikling af og
samarbejde om Skive Kommunes landdistrikter. Politikkens formål er at understøtte
den fortsatte udvikling af landdistrikterne i Skive Kommune som et godt sted at bo,
leve, flytte til og drive virksomhed, og den tager afsæt i lokalområdernes diversitet,
forskellige kvaliteter og potentialer.
Landdistriktsarbejdet vil tage udgangspunkt i fire bærende principper, som er
Landsbyernes forskelligheder, Den lokale drivkraft, Helhedstænkning og Samarbejde.
Principperne udgør den grundlæggende tilgang til landdistriktsudvikling, som Skive
Kommune arbejder ud fra.
Landdistriktsudvikling fordrer partnerskaber og samskabelse mellem de mange aktører,
som har indflydelse på udviklingen i landdistrikterne, herunder lokale ildsjæle og
foreninger, Skive Kommune, LAG Skive-Viborg, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter,
statslige styrelser, fonde, vidensinstitutioner m.fl.
En involverende proces
Afsættet for landdistriktsudvikling er et tæt samarbejde med lokale ildsjæle og aktører,
som er den væsentligste drivkraft. De lokale aktører er helt afgørende for, at der sker
udvikling i landdistrikterne, da de med deres store viden om lokalområdernes
kvaliteter, forskelligheder og udfordringer er med til at kvalificere, bære og sikre lokal
forankring af udviklingsaktiviteter.
Skive Kommune arbejder både som ”driver” og i en understøttende rolle i landsby- og
landdistriktsudviklingen. Skive Kommune bidrager med finansiering til
landdistriktsudviklingen, agerer sparringspartner for lokale aktører, er tovholder på
større kommunalt prioriterede projekter, har fokus på vidensdeling,
erfaringsudveksling og kompetenceudvikling på tværs af lokalområderne og på at
smidiggøre landdistriktsudviklingsarbejdet via én indgang til kommunen.
Den reviderede landdistriktspolitik er blevet til på baggrund af et temamøde i Skive
Kommunes Byråd og i Landsbyudvalget samt ved en række fokusgruppeinterviews og
borgermøder med deltagelse af i alt ca. 125 personer. Der blev peget på fire særligt
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vigtige indsatsområder for landdistriktsudviklingen i Skive Kommune, som vil have
fokus i perioden 2016-2019:
- Understøttelse af det lokale udviklingsarbejde
- Bosætning og markedsføring
- Erhverv og lokale arbejdspladser
- Offentlig service og infrastruktur
Landdistriktsudvikling har en tæt kobling til en lang række af Skive Kommunes
ressortområder, hvilket fordrer et koordineret samarbejde mellem forvaltningerne i
Skive Kommune. Også koblingen mellem politik og lokal handling er essentiel. En måde
at sikre dette er via Skive Kommunes § 17 stk. 4 udvalg Landsbyudvalget. Udvalget er
sammensat af 5 politikere og 6 borgerrepræsentanter på en måde, så hele Skive
Kommunes geografiske landdistrikt er repræsenteret. Udvalget rådgiver Byrådet på
landdistriktsområdet og indstiller projekter til støtte fra Landsbypuljen, der råder over
3 mio. kommunale midler.
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Baggrund
Mange kommuner fra andre dele af Danmark har gennem årene vendt blikket mod
Skive-egnen for inspiration og erfaringer med at arbejde med udvikling og projekter i
landdistrikterne. I Skive Kommune har vi en lang tradition for et tæt samarbejde
mellem landsbyerne og kommunen om at bringe landdistrikternes potentialer bedst
muligt i spil og få skabt synergi mellem politik, planer og indsatser blandt andet i form
af udviklingsprojekter.
Landdistriktspolitikken vedrører alle lokalområder i kommunen ud over Skive by og har
en naturlig tæt kobling og mange snitflader til en lang række af kommunens øvrige
politikker og strategier, fx Planstrategien, Turisme- og oplevelsespolitikken,
Erhvervspolitikken, Bosætningsstrategien, Kulturpolitikken, Skolepolitikken, m.fl.
Landdistriktsudvikling fordrer derfor koordinering og samarbejde mellem kommunens
ressortområder og samarbejdspartnere.
Landdistriktsudvikling er betinget af, at rigtigt meget spiller sammen for, at der er
sammenhængskraft lokalt, og udvikling finder sted. Det handler om at skabe synergi
mellem de mennesker, der bor i landdistrikterne, det lokale erhvervsliv, naturen, det
lokale dna og fysiske forhold som infrastruktur og offentlige serviceydelser. Det handler
også om hele tiden at have fokus på mål og retning, indhente ressourcer ude fra i form
af ny viden og fondsmidler og at være god til at skabe synlighed om landdistrikternes
kvaliteter over for mulige tilflyttere og investeringer.
Funderet på et bredt engagement
Landdistriktspolitikken for 2016-2019 har et bredt og stærkt afsæt. Revisionen af
politikken har involveret Skive Kommunes Byråd, som havde landdistriktspolitikken til
diskussion på et temamøde den 15. september 2015. Landsbyudvalget havde ligeledes
et temamøde 5. november 2015. I den mellemliggende periode blev der gennemført
tre borgermøder og tre fokusgruppeinterviews med deltagelse af ildsjæle,
Landsbyudvalget, Skiveegnens Erhvervs- og Turistchefer, LAG Skive-Viborg,
embedsmænd fra forskellige forvaltninger, m.fl. I alt har over 125 personer fra
fokusgruppeinterviews og borgermøder givet input til indsatsområder og delt erfaringer
om potentialer og udfordringer i arbejdet med landdistriktsudvikling.
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Landdistriktspolitikkens formål
Formålet med landdistriktspolitikken er at understøtte den fortsatte udvikling af
landdistrikterne i Skive Kommune som et godt sted at bo, leve, flytte til og drive
virksomhed i, med afsæt i lokalområdernes forskellige kvaliteter og potentialer.

Landdistriktspolitikken sætter retningen for, hvordan Skive Kommune vil arbejde for
udvikling i landdistrikterne i perioden 2016-2019 i samarbejde med borgere, ildsjæle
og andre, der spiller en rolle i at sikre gode udviklingsmuligheder i landdistrikterne.

Overordnede mål

Skive Kommune ønsker at:
•
•
•
•
•
•

Arbejde for det gode liv i landdistrikterne
Arbejde helhedsorienteret med egnens udvikling
Arbejde med bosætning med fokus på både tiltrækning af nye borgere, velkomst
af nye borgere og fastholdelse af nuværende borgere
Sætte fokus på gode udviklingsmuligheder for erhvervslivet
Understøtte de frivillige ildsjæles arbejde med landdistriktsudvikling gennem
blandt andet Landsbyudvalget
Have fokus på kommunen som driver og understøttende funktion i
landdistriktsarbejdet
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Principper for udviklingsarbejdet
Skive Kommune vil arbejde ud fra fire bærende principper i udviklingsarbejdet. De
bærende principper er den grundlæggende tilgang til landdistriktsudvikling, som Skive
Kommune arbejder ud fra.
Landsbyernes forskelligheder
Udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i og bygger på styrken i landsbyernes
forskellige stedbundne potentialer, kvaliteter, ressourcer- og de mange resultater, der
er opnået lokalt de seneste mange år. Som eksempel på dette kan nævnes Røddings
udviklingsarbejde omkring æbler, Glyngøres arbejde med Limfjordens potentialer,
Seldes fokus på kunst og skulpturer samt Furs naturgrundlag, der har været med til at
sikre Fur titlen som Danmarks Skønneste Ø i 2010. Mange andre af egnens landsbyer
har tilsvarende potentialer, der kan danne afsæt for udvikling.
Den lokale drivkraft
Landdistriktsudvikling i Skive Kommune tager afsæt i og bæres i høj grad af det lokale
initiativ. Lokale ildsjæle og aktører er drivkræften i landdistriktsudvikling, hvorfor
initiativer og projekter skal have en stærk forankring lokalt. Det lokale initiativ,
ejerskab og engagement er således afgørende for reel udvikling i kommunens
landdistrikter. Selde er et eksempel på, hvordan man lokalt har arbejdet fokuseret og
vedholdende med landsbyens profil som kunst-mekka. Den lokale drivkraft, ejerskabet
og det store engagement har gjort, at idéen har udviklet sig til i dag at være et brand,
landsbyen er kendt for - også ud over kommunegrænsen. Udvikling sker med andre
ord oftest på baggrund af projektidéer, der fødes lokalt, og som tager udgangspunkt i
viden om lokalområdernes behov, potentialer og udfordringer koblet med visioner og
nytænkning.
Helhedstænkning
Arbejdet med landdistriktsudvikling foregår ud fra en helhedsforståelse af, hvilke
dynamikker og samspil mellem forskellige aktører, der sikrer udvikling. Der lægges
vægt på sammenhænge på tværs og på alle niveauer; lokalt, mellem landsbyer, med
eksterne uden for Skive Kommune, regionalt såvel som nationalt, på det politiske
niveau samt internt i den kommunale forvaltning. Det handler om at sikre fælles
forståelse og sammenhængskraft mellem strategier, initiativer og projekter, såsom fx
at tænke ændringer i den offentlige service sammen med kommunens øvrige
servicetilbud, infrastruktur offentlig transport mv.
Samarbejde
Landdistriktsudvikling bygger på samarbejde og koordinering mellem alle aktører, der
spiller en rolle i at skabe udvikling i landdistrikterne. Samarbejde kan foregå på flere
niveauer og skabe forskellige resultater som eksempelvis stærkere relationer eller
konkrete fysiske tiltag. At arbejde sammen er en forudsætning for, at der sker
udvikling og det er også gennem samarbejde, at udviklingsarbejdet kan løftes til nye
niveauer. Det ses bl.a. i Nordfjends, hvor lodsejere, lokale ildsjæle, foreninger,
landsbyer, attraktioner, Københavns Universitet og Skive Kommunes administration
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samarbejder om at udvikle hele området med afsæt i limfjordslandskabets potentialer.
Samtidig er der tæt koordinering til områdefornyelsen i Hald og øvrige igangværende
udviklingsinitiativer. Gennem samarbejde sikres fælles udviklingsmål og synergi
mellem enkeltinitiativer.
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Indsatsområder
Borgere, interessenter, Landsbyudvalget og embedsmænd har i processen omkring
revisionen af landdistriktspolitikken peget på fire indsatsområder, som er de vigtigste i
arbejdet med at skabe gode udviklingsvilkår og reel udvikling i landdistrikterne:
-

Understøtte det lokale udviklingsarbejde
Bosætning og markedsføring
Erhverv og lokale arbejdspladser
Offentlig service og infrastruktur

Der er et tæt samspil mellem indsatsområderne, som ikke kan ses isoleret fra
hinanden.
Understøtte det lokale udviklingsarbejde
Ildsjæle og frivillige kræfter er en forudsætning for landdistriktsudvikling. De er en
bærende ressource og stor drivkraft. De brænder for sammenholdet i deres landsby og
for projekter, der skaber energi, forankring og forandring lokalt. De har stor viden og
indsigt i lokale forhold, men de står ofte med en række udfordringer i form af behov for
generationsskifte, rekruttering af frivillige, gode fundraising-kompetencer og blive
udfordret til at tænke nye tanker og se på lokalområdernes potentialer og kvaliteter på
nye måder. De har gavn af at indgå i netværk og erfaringsudveksle og tilegne sig viden
og kompetencer, de kan bruge til at styrke det lokale arbejde. Dannelsen af
Landsbyudvalget med dets medlemmer i lokalområdet er også et stort aktiv i det lokale
udviklingsarbejde.
I den kommende periode skal der derfor fokuseres på kompetenceudvikling hos
ildsjæle og lokale foreninger, så de får mulighed for at tilegne sig viden og
kompetencer inden for fundraising og projektledelse. Der vil også fokuseres på
projekter og indsatser, der i særlig grad motiverer og skaber særlig gejst og opbakning
lokalt.
Det er en afgørende faktor for fortsat udvikling i landdistrikterne, at der skabes nye
netværk, god dialog og øget vidensdeling - ikke blot internt i landsbyerne, men også
på tværs af landsbyer og kommune - og med inspiration udefra. Et særligt tema vil
være rekruttering af lokale kræfter, herunder involvering af nytilflyttere og
fritidsborgere. Derudover udbygges samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, så
som vidensinstitutioner, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, fonde og andre
gennem nye konkrete projekter..
Bosætning og markedsføring
Landdistrikterne og landsbyerne står generelt over for en udfordring med henblik på at
fastholde en balanceret befolkningsudvikling og -sammensætning. Der skal arbejdes
for fastholdelse af de nuværende beboere i landdistrikterne, men i lige så høj grad
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også tiltrækning af beboere uden for Skive Kommune, så der kan blive tale om regulær
befolkningstilvækst. Skive Kommune arbejder derfor både nu og fremadrettet med en
målrettet markedsføring.
Der skal arbejdes med understøttelse af den lokale identitet, stolthed og sammenhold,
som er dna’et og en unik kvalitet ved det gode liv i landdistrikterne. Skive kommune vil
derfor understøtte processer der klæder landsbyerne på i forhold til at identificere
deres dna.
Samtidig skal kendskabet øges både inden for og uden for kommunen til de mange
forskellige landsbyer og deres unikke kvaliteter. Kendskabet og den gode fortælling er
afhængig af en fælles indsats hvor alle bidrager gennem markedsføring og gode
fortællinger fra lokalområdets borgere, ambassadører, foreninger, virksomheder og
attraktioner. Sammen med RENT LIV-brandet, der sætter fokus på Fjorden, Maden,
Det aktive liv og Energien, giver det et godt udgangspunkt for branding af det gode liv
i landdistrikterne.
Erhverv og lokale arbejdspladser
Erhvervslivet i landdistrikterne står fortsat over for væsentlige udfordringer i de
kommende år. Omvendt giver internettet nye forretningsmuligheder for iværksættere
inden for internethandel.
Det er vigtigt at løfte erhvervslivet i landdistrikterne og have fokus på de lokale
arbejdspladser. Erhvervsudvikling i landdistrikterne handler bl.a. om at støtte de lokale
virksomheder gennem virksomhedsvejledning, gode rammebetingelser for udvidelse,
muligheder for at etablere og udvikle erhverv fx i tilknytning til boligen m.m. Det
handler også om at understøtte netværksdannelse på tværs af virksomheder samt
digital og fysisk infrastruktur.
I landdistrikterne på Skive-egnen giver det også mening, at have et særligt fokus på
mikrovirksomheder med blandt andet økologisk/bæredygtigt islæt som for eksempel
livstilsiværksættere, kreative erhverv samt turisme- og fødevareerhvervene og på
deres særlige udviklingsfaktorer som erhverv i landdistrikterne. Turisme og arbejdet
med kommunens oplevelsesklynger er et eksempel på en erhvervsindsats, der både nu
og fremadrettet prioriteres højt i Skive Kommune, og som i høj grad handler om at
generere erhverv i kommunens landdistrikter.
Offentlig service og infrastruktur
Landdistrikterne har behov for offentlig service i et tilpasset omfang, som er
velfungerende og står til rådighed for borgerne. Derfor arbejdes der fortsat med at
sikre den offentlige service i en form, der er tilpasset den demografiske udvikling, og
som fastholder gode vilkår for den store andel af kommunens befolkning, der bor på
landet. Offentlig transport er eksempelvis en af de vigtige serviceydelser, som er under
pres, og hvor der er behov for en afdækning af trends og muligheder for fremtidens
offentlige transport i landdistrikterne.
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Både for erhverv og bosætninger forbedringer af den digitale infrastruktur i form af
forbedret mobildækning og fibernet væsentlige indsatser. Skive Kommune arbejder
derfor med på længere sigt, at bidrage til at sikre kommunens borgere velfungerende
og tidssvarende digital infrastruktur.
Ser vi på trafikforholdende i en større geografisk kontekst er der behov for en
udvidelse af rute A34. Dels har det betydning for kommunens erhvervsøkonomiske
udvikling, fastholdelse og etablering af nye transporttunge erhverv og ikke mindst et
større pendleropland. Skive Kommune prioriterer udvidelsen højt, og arbejder i et
samarbejde med Herning, Morsø og Thisted Kommune, på en fysisk opgradering og
udvidelse af vejstrækningen.
Der vil også blive fokuseret på at understøtte samspillet mellem de enkelte landsbyer i
relation til den fysiske planlægning og den fysiske infrastruktur. Tilsvarende skal gøre
sig gældende mellem Skive by og landsbyerne. Nært beslægtet hermed, arbejdes der i
Skive Kommune for at sikre en helhedsorienteret tankegang gennem det daglige
samarbejde internt i Skive Kommune, hvilket vil understøtte udviklingen af den
offentlige service generelt.
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Samarbejdspartnere i landdistriktsudviklingen

Landdistriktsudvikling er en kompleks størrelse og er afhængig af, at der arbejdes og
løftes i flok. Der er mange aktører inden for landdistriktsudvikling, som alle er vigtige
at inddrage og få med. I det daglige samarbejde, er samarbejdet mellem lokale,
embedsmænd og det politiske niveau en forudsætning for succes, hvorfor samarbejdet
vedvarende skal plejes og gerne udbygges.

Den lokale drivkraft
Initiativrige lokale borgere og ildsjæle er en forudsætning og en vigtig
samarbejdspartner i udviklingen af landdistrikterne i Skive Kommune. De er med til at
drive udviklingen ved at igangsætte nye projekter og initiativer. Deres idérigdom,
virkelyst og arbejde på nye tiltag, der kan forbedre landdistrikterne, er en nødvendig
betingelse for at få udvikling, der skaber reel merværdi for borgere, foreninger og
erhvervsliv. Det bedste fundament for landdistriktsudvikling er netop et lokalt, stort
engagement, samarbejde og ejerskab til udviklingsinitiativer.
Den lokale viden om de særlige ressourcer, lokalområdet byder på, samt hvad der
betyder noget for de mennesker og erhverv, der findes i området er en vigtig kilde til
udvikling. Kendskabet til dette er en afgørende ressource i udviklingsprojekter og initiativer især, fordi lokalområderne og landsbyerne er forskellige både i forhold til,
hvilke projekter de prioriterer, og hvordan de arbejder og organiserer sig.
Forskelligheden er en styrke, der skal fremmes, men forskelligheden betyder også, at
landsbyerne har forskelligt fokus og volumen i deres udviklingsarbejde. Nogle har
erfaringer med projektudvikling gennem en længere årrække, mens andre har knap så
megen erfaring. Forskellen betyder, at samarbejdet mellem de forskellige aktører i
udviklingsarbejde vil varierer fra projekt til projekt og lokalområde til lokalområde.
Fokus er på det, der skaber mest værdi for den enkelte landsby.
Udvikling i landsbyerne er betinget af, at borgerne organiserer sig lokalt, hvilket kan
gøres på mange måder. Hvis man lokalt skal løfte større opgaver og arbejde strategisk
med udviklingen, er det vigtigt, at der er fokus på projekternes synergi og en fælles
vision. Nedenstående figur er en model, der tjener som inspiration og pejlemærke for,
hvordan der – i løbet af en årrække - lokalt kan arbejdes for at skabe endnu mere
udvikling.
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Figur 1 Model for lokal strategisk kapacitet, H. W. Tanvig (2015): Når lokalsamfund i yderområderne skal
skabe mere udvikling - hvordan?

Modellen peger på, at der lokalt skal være ildsjæle, som organiserer sig og over tid
opøver en kompetence i altid at tænke strategisk om de projekter, der igangsættes for
at skabe udvikling i deres lokalområde. Øvelsen er at tænke i, hvordan man lokalt får
mest muligt godt ud af det stedbundne potentiale og den bedst mulige synergi mellem
menneskene, de fysiske forhold og erhvervslivet, som udgør de væsentligste
ressourcer, der kan bygges på lokalt.
Menneskene er lig med borgerne og lokale foreninger, som skal aktiveres, så deres
forskellige ressourcer, viden og kompetencer bliver sat i spil for at give værdi til
udviklingsarbejdet. De fysiske forhold er naturen, kulturmiljøer, attraktiv bymidte,
landskabelige herlighedsværdier og andre forhold, der giver kvalitet og værdi for
lokalbefolkningen. Erhvervslivet er de virksomheder og arbejdspladser, der findes
lokalt.
De tre lokale ressourcer skal styrkes og bruges udadtil som et aktiv i branding og
markedsføring af området for at tiltrække borgere, virksomheder og investeringer,
hvilket er illustreret med pilen ’Lokale ressourcer’. Samtidigt skal der indhentes viden,
inspiration og kompetencer hos samarbejdspartnere uden for lokalområdet, hvilket er
illustreret med pilen ’Globale ressourcer’. Eksempel på sådanne partnere kunne være
Skive Kommune, LAG Skive-Viborg, vidensinstitutioner og forskningsmiljøer.. Generelt
handler det om at sikre sammenhængskraften mellem aktørerne og udviklingsarbejdet
lokalt, hvor af en del meget vel kan ske i samspil med kommunen.
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Den kommunale indsats
Skive Kommune vil arbejde som ”driver” og har en understøttende rolle i landsby- og
landdistriktsudviklingen. Det vil sige, at Skive Kommune bidrager til finansiering af
udvikling i landdistrikterne gennem diverse puljer. Skive Kommune understøtter
endvidere lokale ildsjæle og aktører ved at agere sparringspartner i forbindelse med
lokale udviklingstiltag og i det lokale projektarbejde, hvor der kan være behov for
forskellig viden i forskellige projektudviklingsfaser. Skive Kommune er selv tovholder
på udvalgte prioriterede udviklingsprojekter, som er kendetegnet ved, at der også her
er et stort borgerengagement. Som eksempler kan nævnes områdefornyelser, arbejdet
med oplevelsesklynger og arbejdet med Lokalpark Flyndersø.
Skive Kommune vil have fokus på at smidiggøre landdistriktsudviklingsarbejdet via én
indgang til kommunen, således at borgere kan støttes i at finde frem til den rette viden
og kompetence, der kan bidrage til kvalificering af deres udviklingsprojekt og den rette
sagsbehandling.
Derudover skal der lobbyeres kontinuerligt for forbedring af landdistrikternes
rammevilkår på både regionalt og nationalt niveau, det kan foregå i forhold til
enkeltsager der er vigtige for Skive eller for eksempel gennem Landdistrikternes
Fællesråd.
Skive Kommune vil i samarbejde med andre aktører sikre tilbud om
kompetenceudvikling af ildsjæle, i form af udvikling af netværksgrupper og kurser.
Kurserne omhandler fundraising, projektledelse, og hvordan der lokalt kan arbejdes
med frivillighed og branding. Gennem kurserne er det målet at klæde ildsjælene på til
at kunne skrive ansøgninger, finde puljer og ansøge om midler, koordinere og styre
projektprocesser så der sikres fremdrift og sund økonomi, samt igangsætte en
lokaldrevet markedsføring af lokalområdet. Skive kommune vil dertil udbyde kurser
inden for temaer/emner der løbende efterspørges af ildsjælene.
Hertil vil der være fokus på at arbejde med vidensdeling og erfaringsudveksling mellem
ildsjæle fra forskellige landsbyer, i form af en årlig landsbykonference, netværksmøder
og nyhedsmails, således ildsjæle i højere grad får gavn af erfaringer og idéer fra
specialister og eksperter udefra og får mulighed for at dele viden og inspireres af
hinandens arbejde. Målet med indsatsen er, at skabe gode forudsætninger for
vidensdeling og samarbejde på tværs af lokalområder, og holde ildsjælene og
herigennem landdistrikterne ajour med, hvad der regionalt og nationalt sker inden for
landdistriktsområdet. Et konkret tiltag i 2016 og 2017 er kommunen engagement i
Århus 2017 – Gentænk Landsbyen, hvor flest mulig af kommunens landdistrikter søges
inddraget i programmets aktiviteter, projekter og videndeling.
Vi har som kommune det overordnede ansvar for, at politikken omsættes til
handlinger. Den reviderede landdistriktspolitik vil derfor blive fulgt op af en konkret
handlingsplan i første halvår af 2016. Handlingsplanen bliver udarbejdet af Erhverv og
Udvikling i samarbejde med de seks lokalområder i Skive Kommune og i koordinering
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med de øvrige forvaltninger. Planen vil løbende blive opdateret herunder udbygget
med nye initiativer efterhånden som planlagte indsatser bliver gennemført..

Landsbyudvalgets arbejde
Landsbyudvalget er et rådgivende udvalg for Økonomiudvalget og Byrådet.
Landsbyudvalget har til opgave, at bidrage til at igangsætte såvel som til at
understøtte udviklingstiltag i Skive Kommunes landsbyer og landområder – med fokus
på, at der sker en udvikling overalt i kommunen og med respekt for, at der er
forskellige kulturer og forskellige styrker i de enkelte lokalområder. Landsbyudvalget
fungerer som ”talerør” for landdistrikterne og hjælper samtidigt den kommunale
organisation med at nå ud i lokalområderne.
Desuden består Landsbyudvalgets arbejde i at styrke en helhedsorienteret tankegang
med fokus på landsbyernes forskelligheder og behov, herunder skabe kobling mellem
lokale og kommunale initiativer. Endvidere skal Landsbyudvalget understøtte
udviklingen af lokale initiativer og projektudvikling samt bidrage til muligheden for
vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af lokalområder. Landsbyudvalget har til
opgave at understøtte realisering af projekter ved indstilling af midler fra
Landsbypuljen.
Der er på Landsbyudvalgets foranledning nedsat et særskilt ”forsamlingshusudvalg”,
der er et koordineringsforum bestående af repræsentanter fra forsamlingshusene,
formanden for Landsbyudvalget og Erhverv og Udvikling. Der afholdes møde mindst én
gange om året.
Landsbyudvalgets geografiske kompetenceområde omfatter hele kommunen undtaget
byzonearealerne omkring Skive og er inddelt i 6 områder. For hvert af de 6 områder er
der blandt borgerforeninger eller lignende bestyrelser udpeget en borgerrepræsentant,
som er valgt ind i landsbyudvalget for en 4-årig periode. Der afholdes valg hvert andet
år, hvor tre borgerrepræsentanter er på valg på skift.
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Figur 2 Valgområder til Landsbyudvalget

Øvrige samarbejdspartnere
Ud over de nævnte kerneaktører er der en lang række aktører, som spiller en
væsentlig rolle i implementeringen af landdistriktspolitikken, og som indbydes til
samarbejde om at realisere landdistriktspolitikkens indsatsområder.
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter er en medlemsorganisation, der varetager
erhvervslivets interesser, og har som mål at fremme et stærkt og omstillingsparat
miljø inden for erhverv, iværksætteri og turisme i Skive kommune. Visionen er at være
en dynamo i udviklingen af Skiveegnen for dermed at gøre egnen til et attraktivt og
aktivt erhvervs- og turistområde.
Lokal Aktionsgruppe
Den Lokale Aktionsgruppe har til formål at fremme den lokale landdistriktsudvikling
gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale
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aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for
2014 – 2020. En væsentlig opgave er at indstille prioriterede projekter til tilskud under
programmet ved Erhvervs og Vækstministeriet. Derudover arbejder foreningen for
aktivt at deltage i den samlede landdistriktsindsats i Skive og Viborg kommuner.
LAG Skive-Viborg har en udviklingsstrategi for perioden 2014-2020, som kan ses på
foreningens hjemmeside Lagskiveviborg.dk.
Region Midtjylland
Regional Udvikling er en afdeling i regi af Region Midtjylland på ca. 120 medarbejdere.
Her arbejdes bl.a. med at sætte de overordnede rammer for den regionale
erhvervsudvikling inden for eksempelvis turisme og fødevaresektoren. Regional
Udvikling har i alle deres indsatser også fokus på landdistrikterne i de 19 kommuner,
der dækker regionen. Der kan være finansiering at hente til lokale projekter – her skal
man henvende sig konkret fra sag til sag.
Statslige puljer/ministerier
Der findes en række nationale, statslige puljer som kan søges. Hertil forefindes særlig
viden hos diverse ministerier om forhold, der påvirker landdistriktsudviklingen.
Fonde
Uafhængige fonde kan ligeledes understøtte udviklingen af landdistrikterne i Skive
Kommune, og i den sammenhæng bidrage med både viden og økonomi.
Vidensinstitutioner – nationale og lokale
Vidensinstitutioner kan understøtte udviklingen i landdistrikterne, blandt andet på
baggrund af nyeste forskning og demonstrationsprojekter. Desuden er studerende ved
universiteter og andre uddannelsesinstitutioner en ressource.
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Økonomi til landdistriktsudviklingen
Skive Kommune har afsat en del midler til arbejdet med landdistriktsudvikling. I 2016
er der til Landsbypuljen afsat 3 mio. kr. til medfinansiering af udviklingsprojekter i
landdistrikterne.
Derudover er der afsat godt 1 mio. kr. i Forsamlingshuspuljen. Midlerne til
forsamlingshuse konto 3.6.4 behandles i Landsbyudvalget med henblik på indstilling til
Økonomiudvalget. Disse midler er drifts-, aktivitets- og renoveringstilskud til egnens
33 forsamlingshuse, som danner ramme om mange af lokalområdernes sociale og
kulturelle aktiviteter.
Udover disse to puljer er der administrativt øremærket ca. 0,7 mio. kr. til generelt
udviklingsarbejde i landdistrikterne bl.a. til afholdelse af workshops, seminarier, drift af
netværk og Landsbyudvalget samt til mindre udviklingsprojekter.
Ovenstående midler administreres i Erhverv og Udvikling, men også andre steder i den
kommunale organisation, udgår der midler til understøttelse af landdistrikterne. Det
drejer sig bl.a. om områdefornyelsesprogrammer i Teknisk Forvaltning samt andre.
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