Nedsættelse af §17.4 udvalg med fokus pa
Landdistrikter og Landdistriktsudvikling
KOMMISORIUM
Formål:
Udvalget for Landdistriksudvikling har til formål
at fokusere på og samordne kommunens
landdistriktsudvikling, og sikre et fælles afsæt til en kommende landdistriktspolitik med fokus på
områderne udenfor kommunens 4 hovedbyer (Arden, Hadsund, Mariager,Hobro)
Formålet er at sætte retning, samt sikre at der etableres en operationel organisering, der inddrager borgere
og politikere.
Udvalget har til formål at komme med forslag til initiativer, der kan understøtte kommunens overordnede
vision, og det gode liv i kommunens landdistrikter.
Arbejdet sker under inddragelse af og dialog med relevante interessenter og skal tage udgangspunkt i
allerede etablerede erfaringer på området, kombineret med den nyeste nationale viden om
landdistriktsområdet, herunder kommisionsanbefalingerne i forhold til ”Levedygtige landsbyer”.

Primære Opgaver:
Udvalget skal på baggrund af eksterne inputs og efterfølgende drøftelser komme med anbefalinger til
Byrådet med konkrete forslag til ny/revideret Landdistriktspolitik for Mariagerfjord kommune.
Politikken forventes som minimum at adressere følgende delelementer:




Mål for de fremtidige rammebetingelser for landdistrikterne i kommunen – herunder fysisk
og digital infrastruktur, erhverv, bosætning og det gode liv.
Konkrete indsatser
Den fremtidige organisering af indsatsen på landdistriktsområdet herunder hvordan der
sikres en optimal inddragelse af/samproduktion fra borgere, foreningsliv, erhvervsliv og
øvrige interessenter

Sekundære opgaver:
Det forventes endvidere, at udvalget i sit arbejde vil komme med overordnede input til:





byroller i kommunen, og hvordan byerne hænger sammen med det åbne land , herunder
mulige udviklingsplaner for lokalområderne
Offentlig service i kommunens landdistrikter, herunder samtænkning af servicefunktioner.
Lokale netværk og borgergrupper (nærdemokrati)
Omsætning af nationale anbefalinger til kommunale handlinger
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Udvalgets sammensætning
Udvalget sammensættes på tværs af den politiske organisation i Mariagerfjord Kommune og med
inddragelse af interessenter blandt borgere, forenings- og erhvervsliv, samt relevante organisationer /
eksperter.
Udvalget består af flg. faste medlemmer (i alt 13 medlemmer) :













Borgmesteren (pol) – Mogens Jespersen
Formanden for Udvalget for Teknik og Miljø (pol) – Jørgen Hammer Sørensen
Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid (pol) – Jane Grøn
1 medlem udpeget af Byrådet (pol) – Leif Skaarup
2 repræsentanter fra Landdistriktsrådet – Flemming Rasmussen og Kim Knudsen
1 repræsentant fra Foreningsrådet – Udpeger selv
1 repræsentant fra Erhvervsrådet - Udpeger selv
1 repræsentant fra Seniorrådet - Udpeger selv
1 repræsentant fra Ungdomsrådet - Udpeger selv
1 repræsentant udpeget af AGRI Nord - Udpeger selv
1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening - Udpeger selv
1 repræsentant udpeget blandt aktører indenfor lokal fødevareproduktion_ Udpeges af
sekretariatsgruppe

Ad hoc deltagelse:
Udvalget kan indbyde andre lokale, regionale eller nationale repræsentanter fra organisationer m.v. med
henblik på at kvalificere udvalgets indstillinger til det politiske system. Desuden kan andre lokalpolitikere
inddrages i udvalgets arbejde.
Følgegruppe:
Udvalget udpeger på sit første møde et antal medlemmer til en følgegruppe, der har til opgave at være
sparring / advisory-board for udvalget, og i løbet af §17.4-udvalgets funktionsperiode indkaldes til 2
sparringsmøder.
Følgegruppen sammensættes af flg. profiler (vejl.):










1 Repræsentant fra LAG Himmerland
3 Repræsentanter fra Turistforeningerne i Øster Hurup, Hadsund og Mariager
1-2 repræsentanter fra lokale virksomheder i landdistrikterne
2-3 repræsentanter af lokale borgere
1 repræsentant fra lokale uddannelsesinstitutioner
1 repræsentant fra Landdistrikternes fællesråd
1 repræsentant fra Forsamlingshusene
1 repræsentant fra hallernes samarbejdsudvalg
Evt andre aktører
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Sekretariatsgruppe:
Der etableres en sekretariatsgruppe. Direktøren for Fagoråderne Kultur og Fritid / Teknik og Miljø sikrer
sammenhæng mellem opgaverne i §17.4-udvalget, og forbereder og efterbearbejder møderne. Dette
arbejde udføres i samarbejde med sekretariatsgruppen. Gruppens medlemmer er tilforordnet møderne i
§17.4-udvalget.
Sekretariatsgruppen består af flg.:







Direktøren
Fagchef for Kultur og Fritid
Fagchef for Park og Trafik
Fagchef for Natur og Miljø
Landdistriktskoordinator
Kommuneplanlægger

Ekstern konsulent:
Udvalget kan tilknytte konsulentressourcer fra forskningsenhederne Aalborg Universitet / Syddansk
Universitet med henblik på at tilføre baggrundsviden og nyeste forskningsresultater.
Der kan evt. også involveres ekstern proces-assistance til Udvalgets arbejde.

Udvalgets arbejdsform:
Direktøren for Teknik/Miljø og Kultur/Fritid er sekretær i udvalget.
Direktøren sikrer sammenhængende mellem opgaverne i §17.4-udvalget til resten af den politiske
organisation i mariagerfjord Kommune.

Mødevirksomhed:
§17.4-udvalget afholder 5-6 møder, hvoraf 2 møder er fællesmøder med Følgegruppen. Det tilstræbes at
tilrettelægge møderne som aftenmøder. Møderne ledes af Borgmester og Direktøren er sekretær.

Proces og tidsplan:
Procesperioden for Udvalgets arbejde er estimeret til 7 md. (1.3. – 1.10. 2019)
Udvalgets anbefalinger overdrages til Byrådet på et Temamøde i oktober 2019
Det efterfølgende arbejde med kommunens Landdistriktspolitik igangsættes i november 2019 og forventes
afsluttet i 1.kvartal 2020.
Ultimo december 2018:
Ultimo december 2018:
Primo januar 2019:

Udarbejdelse af Kommisorium
Kommisorium godkendes af Direktionen
Kommisorium godkendes af UKF (8.jan.)
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31.januar 2019:
Kommisotium godkendes af Byrådet (Udpegning af medlem)
marts – oktober 2019:
5-6 møder i Udvalget, herunder 2 fællesmøder med arbejdsgruppen.
Oktober 2019: Temamøde i Byrådet
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Nuværende Landdistriktspolitik:
Byrådets indsatsområder og målsætninger for landdistrikterne
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Kort om § 17.4-udvalg:
”Et § 17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til
Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller
forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Udvalget
kan således ikke træffe beslutninger.

Sammensætningen af udvalget besluttes af kommunalbestyrelsen, som også fastlægger de nærmere regler
for § 17, stk. 4-udvalgets arbejde.”

Kommunalbestyrelsen kan vælge at invitere ikke-folkevalgte fx borgere, fagpersoner, ansatte i kommunen,
repræsentanter fra organisationer etc. med i udvalget.
Den eventuelt brede deltagerkreds ændrer ikke på, at udvalgenes møder er lukkede for offentligheden.
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