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Introduktion 
 

Landdistrikterne tilbyder unikke rammer for det 

gode familieliv i Billund Kommune. Landdistrikter-

ne tilbyder et alternativ til livet i centerbyerne, og 

mange drages mod fællesskabet i de mindre sam-

fund. Landdistrikterne oplever, hvordan unge søger 

uddannelse, stifter familie og slår sig ned i de stør-

re byer. Børnetallet falder og befolkningen aldres, 

hvilket presser de lokale offentlige services og 

hæmmer boligomsætningen. I de yderste hjørner 

af Danmark går udviklingen stærkt. I Billund Kom-

mune er vi bedre stillet. Vi har i kommunen et stort 

udbud af arbejdspladser, og vores geografiske pla-

cering i Trekantsområdet giver adgang til mange 

arbejdspladser, inden for fornuftig køreafstand. 

Mange har bud på, hvor galt det vil gå, mens færre 

beskæftiger sig med løsningerne.  
 

Billund Kommunes landdistriktspolitik fokuserer på 

mulighederne for det gode familieliv i landdistrik-

terne. Politikken tager den moderne børnefamilie, 

de trendy unge og de aktive seniorer alvorligt. På 

baggrund af borgerworkshops, nyeste undersøgel-

ser og et § 17 stk. 4 Landdistriktsudvalg peger poli-

tikken på løsningsmuligheder i forhold til lokale 

udfordringer, behov og ønsker. 
 

Det gode familieliv i landdistrikterne er, og bør væ-

re, mange ting. Det er netop mangfoldigheden og 

fællesskaber på tværs af livsstile og generationer, 

der kan gøre lokalsamfundene til unikke bosteder 

for hele familien. Men det gode familieliv forud-

sætter nye alternative løsninger.  
 

Landdistriktspolitikken udpeger centrale indsats-

områder. Det er imidlertid borgerne i det enkelte 

lokalsamfund, der kan fokusere arbejdet, tage ud-

fordringerne op og igangsætte udviklingen. Billund 

Kommune understøtter det lokale arbejde via sam-

arbejde, Landdistriktspulje og hjælp-til-selvhjælp.  

Landdistrikter 
 

Landdistrikter  
Billund Kommune er en landkommune. Af en samlet 

befolkning på 26.362 bor 5.310 borgere i lands-

byerne Stenderup-Krogager, Filskov, Hejnsvig, Vor-

basse og Sdr. Omme, mens de mindre bebyggelser 

Almstok, Bøvl, Donslund, Eg, Fitting, Hedelykke, Løv-

lund, Nebel, Nollund, Skjoldbjerg, Urup og Vesterhe-

de tilsammen har 659 indbyggere. Derudover bor 

4.550 borgere i det åbne land.  

 Tilsammen udgør lokalsamfundene 40 % af Billund 

Kommunes samlede befolkning.  

Billund Kommune anser landdistrikterne for en væ-

sentlig del af kommunens helhed, hvorfor landdi-

striktspolitikken både understøtter kommunens hel-

hed og tilgodeser lokalsamfundenes særkende. 
  

Landdistrikternes lokalsamfund består af landsby-

er, mindre bebyggelser og landdistrikter, hvor 

landsbyen er det naturlige centrum. Tilsammen 

udgør lokalsamfundene 40 % af Billund Kommunes 

samlede befolkning.  
 

Billund Kommune anser landdistrikternes lokalsam-

fund for en væsentlig del af kommunens helhed, 

hvorfor landdistriktspolitikken både understøtter 

kommunens helhed og tilgodeser lokalsamfunde-

nes særkende.  

Billund kommunes vision og    
strategi 
 

Billund Kommune vil være familiens bedste valg, og 

byrådet har formuleret strategien; 5 Veje til Vækst, 

der skal opfylde visionen. De 5 veje er: 
  

• Børnenes Hovedstad 

• Uddannelse 

• Turisme- og Erhvervsudvikling 

• Bosætning  

• Infrastruktur  

Landdistrikterne bakker op om visionen, hvorfor 

landdistriktspolitikken tager udgangspunkt i de fem 

veje til vækst og fokuserer på, hvordan lokalsam-

fundene kan tilbyde det gode familieliv. I den for-

bindelse skal familiebegrebet forstås i sin bredeste 

betydning, så det inkluderer børn, unge, voksne og 

seniorer.  
 

Samtidig arbejder Billund Kommune med en bred 

vifte af borgerinddragelsesinitiativer. Initiativerne 

understøtter samarbejdet mellem kommunen og 

borgerne, og landdistriktspolitikken bygger natur-

ligt videre på eksisterende tiltag.  

Politikken er udarbejdet i samarbejde med repræ-

sentanter fra Landdistriktsrådet på baggrund af en 

bred borgerinddragelse.     
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Helhedstænkning 
 

Livet i landdistrikterne er udfordret af samfunds-

udviklingen. Bæredygtige løsninger forudsætter 

helhedstænkning.   
 

Det er væsentligt, at borgerne sætter fokus på, 

hvordan det gode familieliv skal være i netop deres 

lokalsamfund, hvilke indsatsområder det vil kræve, 

og hvilke ressourcer lokalsamfundet har til rådig-

hed.  
 

Landdistriktspolitikken udpeger derfor tre centrale 

fokus for landdistriktsudviklingen(se figur 1):  
 

• Lokalsamfundets liv 

• Lokalsamfundets indsatsområder 

• Lokalsamfundets ressourcer 

Lokalsamfundets liv 
 

Lokalsamfundenes liv er udfordret af faldende bør-

netal og en aldrende befolkning. Bosætning er af-

gørende for fortsat intakte landsbyer, der danner 

det naturlige centrum for landdistrikternes lokal-

samfund. Men bosætning kræver nytænkning.  
  

Yngre seniorer og børnefamilier vil ofte gerne bo i 

landsbyer og på landet. Tilflyttere og nuværende 

borgere skal dog opleve, at lokalsamfundenes til-

bud afspejler deres livsstil, så dagligdagen bliver 

interessant, og at deres hverdag kan fungere i lo-

kalsamfundet. 
  

Billund Kommune anbefaler derfor, at lokalsam-

fundene stopper op og spørger: Hvad er det for et 

familieliv, vi vil tilbyde her?  
  

På den ene side er det afgørende, at lokalsamfun-

dene afspejler familiernes livsstile. Har familien 

særlige kultur-, fritids- eller naturinteresser, så vil 

de ofte vælge lokalsamfund, hvor de kan dyrke 

netop de aktiviteter. Er familien mere interesseret i 

iværksætteri, så vil de måske søge efter lokalsam-

fund, hvor de kan omgås andre iværksættere. Sæt-

ter familien pris på nære fællesskaber, så vil de nok 

søge lokalsamfund, hvor de forpligtende fællesska-

ber står tydeligt frem.  
 

På den anden side er det vigtigt, at lokalsamfundet 

tydeliggør, hvordan familiernes hverdag kan hænge 

sammen i lokalsamfundet. Et lokalsamfund, der  

 

 

 

 

 

tilbyder et meget aktivt familieliv, har måske løs-

ninger, hvor far og mor kan træne i hallen, mens 

barnet bliver passet i cafeteriets legekrog. Måske 

opretter lokalsamfundet fælleskørsel for alle teen-

agere og aktive seniorer, der har fritidsaktiviteter 

udenfor lokalsamfundet.  
 

Fokusområderne afhænger af lokale ønsker og be-

hov. I den forbindelse anbefaler Billund Kommune, 

på baggrund af borgerworkshops i januar 2015, at 

udviklingen af det gode familieliv både bliver båret 

af erfarne ildsjæle, og giver plads til nye kræfter 

med alternative ideer.  
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Lokalsamfundets indsatsområder 
 

Lokalsamfundene har det sidste årti ofte arbejdet 

med anlæg, hvorfor alle landsbyer i dag er udstyret 

med bl.a. nyere kultur- og fritidsanlæg, byparker 

mm. Lokale borgere har løftet ofte store byggepro-

jekter, og Billund Kommune har medfinansieret. 

Der er taget mange skridt på vejen, og tiden er 

kommet til, at lokalsamfundene nu vil fokusere 

mere på aktiviteter.  
 

Billund Kommune anbefaler derfor, at lokalsam-

fundene spørger: Hvordan kan vi skabe det gode 

familieliv her?  
 

Det er væsentligt, at det enkelte lokalsamfund ud-

arbejder en strategi for, hvordan det gode familie-

liv i fremtiden skal kunne høres, ses og mærkes af 

både tilflyttere og nuværende borgere. Strategien 

kan med fordel fremgå af lokalsamfundets udvik-

lingsplaner.  
 

På baggrund af borgerworkshops, danske studier 

og § 17 stk. 4 Landdistriktsudvalgets research har 

Landdistriktsudvalget formuleret 9 indsatsområder, 

der på forskellig vis kan understøtte lokalsamfun-

denes arbejde med realiseringen af det gode fami-

lieliv.   

 

De 9 indsatsområder er:  

Identitet 
Børnefamilier og yngre seniorer vælger ofte boste-

der efter livsstil. De søger lokalsamfund, hvor de 

kan leve, hvad de opfatter som det gode familieliv. 

Det gode liv er mange forskellige ting. Lokalsam-

fundene kan derfor med fordel arbejde med for-

skellige lokale identiteter.  
 

Identiteten er lokalsamfundets særkende. Den for-

tæller, hvad borgerne i lokalsamfundet er fælles 

om, og den beskriver, hvordan lokalsamfundet er 

forskelligt fra de andre lokalsamfund.  
 

Identiteter vokser naturligt ud af lokalsamfundenes 

kultur, natur og historie. De kan høres, ses og 

mærkes i lokalsamfundets kultur-, fritids- og natur-

tilbud eller måske i lokalsamfundets helt særlige 

iværksætter ånd, men det er ofte ikke noget bor-

gerne, i det enkelte lokalsamfund er bevidste om-

kring.  
 

Billund Kommune vil derfor med viden og via Land-

distriktspuljen understøtte, at lokalsamfundene 

arbejder videre med lokale udviklingsplaner og 

fremhæver særegne identiteter, samt gør dem ty-

delige for nuværende og kommende borgere. 

 

Fællesskab 
Forpligtende fællesskaber er lokalsamfundenes 

styrke. Seniorer hjælper i dag hinanden med kørsel, 

indkøb og selskab. Børnefamilier hjælper hinanden 

med afhentning af børn i børnehaven og kørsel af 

teenagere til fritidsaktiviteter. Nogle henter hjælp 

fra egen familie eller vennekreds, mens hjælpen 

andre steder er sat i system, så den understøtter 

det gode familieliv for alle.  
 

Lokalsamfundene kan med fordel arbejde målret-

tet med, hvordan borgerne bedst muligt anvender 

fællesskabets ressourcer. På baggrund af borger-

workshops og lokale undersøgelser er de centrale 

spørgsmål: Hvordan kan børn få mere tid sammen 

med deres forældre? Hvordan kan teenagere del-

tage i fællesskaber både i og uden for deres lokal-

samfund? Hvordan kan småbørnsforældre undgå 

stress og få tid til fritidsaktiviteter? Hvordan kan 

seniorer leve aktive liv og få løst praktiske opgaver? 

Hvordan kan tilflyttere og ensomme blive en del af 

fællesskabet? 
 

På den måde kan lokalsamfundene tilbyde alle 

borgere, med og uden lokale netværk, det gode 

familieliv.  

Offentlige og private services 
Daginstitutioner, skoler, haller, biblioteker og ple-

jehjem er centrale for den moderne families opfat-

telse af attraktive lokalsamfund. Tilbuddene skal 

afspejle børns, unges, voksnes og seniorers opfat-

telse af kvalitet samtidig med, at de kommunale 

midler er begrænsede.  
 

Offentlige reformer og samfundsudviklingen åbner 

op for, at frivillige i højere grad kan understøtte 

lokale offentlige og private services. Billund Kom-

mune vil derfor i de kommende år, i samarbejde 

med de frivillige, afsøge og afprøve muligheder for, 

at frivillige kan bidrage til et kvalitetsløft af offent-

lige og private services i lokalsamfundene. 
 

Målet er, at de professionelle får mere tid til det 

faglige arbejde, mens frivillige bidrager med ekstra 

værdi. På den måde kan lokale services fremstå 

ekstra attraktive for de moderne familier.  
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Iværksætteri 
Iværksætteri skaber lokale arbejdspladser, tiltræk-

ker nye borgere og inspirerer udvikling af lokalsam-

fund. Billund Kommunes iværksættere ligger i mid-

ten, når det gælder opstart og jobskabelse, i Region 

Syddanmark. Her kan landdistrikternes iværksætte-

re måske bidrage med vækst.  
 

Danske undersøgelser viser, at der er færre iværk-

sættere i landdistrikterne end i byerne, men at 

iværksætterne i landdistrikterne overlever i større 

grad. En del af de danskere der gerne vil flytte til 

landdistrikterne, har iværksætterdrømme og til-

trækkes af plads samt moderate huspriser, som 

giver bedre privatøkonomi for iværksættere. Studi-

er peger på, at livet i landdistrikterne tiltrækker 

livsstilsiværksættere, der forener arbejde og privat-

liv i lokalsamfundet samtidig med, at de ofte er 

lokalt aktive. 
 

Billund Kommune vil derfor på initiativ fra lokal-

samfundene understøtte med viden omkring udvik-

lingen af lokale erhvervs- og iværksættermiljøer.  

 

Småskalaturisme 

Lokale turistaktører har allerede glæde af det stær-

ke brand LEGOLAND Billund Resort, og satser på 

familieturisme. Lokalsamfundene har imidlertid 

plads til flere turistattraktioner og overnatningsmu-

ligheder, der tager udgangspunkt i lokale identite-

ter og stedbundne ressourcer.  
 

Småskalaturisme er vigtig for landdistriktsudviklin-

gen, fordi turistaktiviteter genererer lokale jobs, 

skaber liv i lokalsamfundet og giver rum til iværk-

sætterdrømme. Landdistrikterne er specielt egne-

de til outdoor turisme, og danske undersøgelser 

viser en stigende efterspørgsel samt et uudnyttet 

potentiale i Danmark. I den forbindelse kan kompe-

tencer fra kultur- og fritidslivet måske udnyttes til 

lokale attraktioner.  
 

Billund Kommune vil via Billund Erhvervsfremme 

understøtte udviklingen af lokale turistattraktioner 

og overnatningsmuligheder med udgangspunkt i 

lokale identiteter og stedbundne ressourcer.  

Natur-, kultur- og fritidstilbud 
Natur-, kultur- og fritidstilbud danner rammen for 

det gode familieliv. Aktiviteterne gør hverdagen 

interessant, hvilket er vigtigt for bosætningen, og 

de skaber lokale fællesskaber, der er afgørende for 

arbejdet med lokalsamfundenes udvikling. Falden-

de børnetal og skiftende trends udfordrer imidler-

tid tilbuddene.  
 

Lokalsamfundene oplever, at de lokale unge siver 

fra foreningerne, og nationale undersøgelser viser, 

at de søger nye aktiviteter og bredere fællesskaber. 

Samtidig afhænger aktiviteterne ofte af de samme 

ildsjæle, og det kan være svært at rekruttere nye 

frivillige. Det kan blive en reel udfordring for lokal-

samfundene, fordi danske undersøgelser viser, at 

bæredygtige lokalsamfund bygger på stærke for-

eninger.  
 

På den baggrund vil Billund Kommune de kom-

mende år via Landdistriktspuljen understøtte ud-

viklingsprojekter mellem lokale foreninger og ar-

rangementer mellem foreninger på tværs af lokal-

samfund.  

Områdefornyelse 
Områdefornyelse kan forbedre landsbyernes ram-

me for det gode familieliv. Det er imidlertid væ-

sentligt, at lokalsamfundets arbejde tager ud-

gangspunkt i en klart defineret identitet, så borge-

re og tilflyttere vil kunne mærke lokalsamfundets 

særpræg i byrummet. Samtidig er det vigtigt, at 

byrummet og andre anlæg inviterer til multifunkti-

onalitet, fordi det samler borgerne og synliggør 

livet i landsbyen. I den forbindelse kan det være en 

god ide, at skabe aktive og kreative byrum sammen 

med børn og unge.   
 

Billund Kommune vil informere om, hvordan lokal-

samfundene kan gøre brug af nedrivningspuljen i 

forbindelse med områdefornyelsesprojekter, lige-

som lokalsamfundets arbejde med identitet og 

multifunktionalitet vil være afgørende faktorer i 

Billund Kommunes fremtidige sagsbehandling og 

politiske beslutninger vedrørende områdefornyel-

se. 

Mobilitet 
Børn, unge og seniorer, der lever aktive uddannel-

ses-, kultur- og fritidsliv, er særligt afhængige af 

fælles mobilitetsløsninger. Borgernes mobilitetsva-

ner har imidlertid ændret sig. Familierne har ofte 

to biler, forældrene kører deres børn til aktiviteter, 

og ventetid er generelt blevet mindre acceptabelt. 

Resultatet er tomme rutebusser, hvilket gør lokale 

busruter alt for dyre.  
 

Specielt unge føler sig afhængige af forældrenes 

kørsel, hvilket, de oplever, begrænser både deres 

og forældrenes aktive liv, mens seniorer føler, at 



 

deres liv er begrænsede, fordi deres mobilitetsm

ligheder er begrænsede. Det gode familieliv 

samfundet afhænger derfor af, at lokalsamfundene 

finder alternative mobilitetsløsninger, der passer til 

de moderne børns, unges og seniorers livsstil. 
 

Billund Kommune vil de kommende år i samspil 

med borgerne afsøge nye alternative mobilitet

løsninger og -værktøjer med henblik på at lette 

specielt børns, unges og seniorers hverdagsmobil

tet.  

Bosætning 
Bosætning er afgørende for lokalsamfundenes for

satte udvikling. Lokalsamfundene arbejder allerede 

med informationsmateriale, rundvisninger og a

bassadører. I den forbindelse oplever mange, at 
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deres liv er begrænsede, fordi deres mobilitetsmu-

Det gode familieliv i lokal-

samfundet afhænger derfor af, at lokalsamfundene 

finder alternative mobilitetsløsninger, der passer til 

de moderne børns, unges og seniorers livsstil.  

Billund Kommune vil de kommende år i samspil 

afsøge nye alternative mobilitets-

værktøjer med henblik på at lette 

specielt børns, unges og seniorers hverdagsmobili-

Bosætning er afgørende for lokalsamfundenes fort-

satte udvikling. Lokalsamfundene arbejder allerede 

ationsmateriale, rundvisninger og am-

bassadører. I den forbindelse oplever mange, at 

bosætning er en uregerlig størrelse, fordi tilflytning 

ikke kan planlægges.  
 

Lokalsamfundets identitet, fællesskab, services, 

mobilitet, iværksætteri, byrum samt natur

og fritidstilbud er de virkelige tilflytningsmagneter. 

Tilflyttere bliver interesserede, når de kan se, høre 

og mærke, at de kan leve 

samfundet. Det er derfor vigtigt, at lokalsamfund

ne fokuserer på videreudviklingen af d

mens de samtidig opretholder et gennemtænkt 

beredskab, der er klar til at inspirere mulige tilfly

tere fra den spæde nysgerrighed til integrationen i 

lokalsamfundet.   
 

Billund Kommune vil via viden og midler fra Lan

distriktspuljen understøtt

de med deres bosætningsberedskab.

bosætning er en uregerlig størrelse, fordi tilflytning 

identitet, fællesskab, services, 

mobilitet, iværksætteri, byrum samt natur-, kultur- 

er de virkelige tilflytningsmagneter. 

Tilflyttere bliver interesserede, når de kan se, høre 

og mærke, at de kan leve det gode familieliv i lokal-

samfundet. Det er derfor vigtigt, at lokalsamfunde-

ne fokuserer på videreudviklingen af det gode liv, 

mens de samtidig opretholder et gennemtænkt 

beredskab, der er klar til at inspirere mulige tilflyt-

tere fra den spæde nysgerrighed til integrationen i 

Billund Kommune vil via viden og midler fra Land-

distriktspuljen understøtte lokalsamfundets arbej-

de med deres bosætningsberedskab. 
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Lokalsamfundets ressourcer 
 

Landdistriktsudviklingen bliver båret af stærke lo-

kale ildsjæle og frivillige hænder. Billund Kommune 

sætter stor pris på deres indsats. Udviklingsopga-

verne er imidlertid mange og forskelligartede, 

hvorfor det vil gavne de enkelte lokalsamfund, at 

de i højere grad arbejder strategisk med lokalsam-

fundets ressourcer.  
 

Billund Kommune anbefaler, at lokalsamfundene 

spørger: Hvordan kan vi udnytte vores ressourcer 

bedst muligt? 
 

På den baggrund kan det være en god ide, at det 

enkelte samfund identificerer lokale ressourcer og 

lægger en strategi for, hvordan de kan gøre res-

sourcerne tilgængelige, hvordan de kan tilvejebrin-

ge manglende ressourcer, og hvornår de skal bruge 

de forskellige ressourcer. Ressourcestrategien kan 

med fordel indgå i lokalsamfundets lokale udvik-

lingsplan. 
   

På baggrund af borgerworkshops, nyere studier og 

§ 17 stk. 4 Landdistriktsudvalget har Billund Kom-

mune identificeret 6 centrale ressourceområder, 

der, på forskellig vis, kan understøtte lokalsamfun-

denes arbejde med realiseringen af det gode fami-

lieliv. 

De 6 ressourceområder er:  

Frivillighed 
Frivillige er lokalsamfundenes vigtigste ressource. 

Ildsjæle er imidlertid ofte en mangelvare, og det er 

ofte de samme frivillige, der løfter de fleste lokale 

opgaver. Lokalsamfundene kan derfor med fordel 

arbejde strategisk med organisering og tiltrækning 

af nye frivillige kræfter.  
  

Yngre generationer har ofte en mere projektorien-

teret og interessepræget tilgang til udviklingsopga-

ver, og specielt børnefamilier kan være pressede af 

en travl hverdag. Det stiller nye krav til organise-

ringen af udviklingsopgaver. Samtidig er det vigtigt, 

at erfarne ildsjæle inviterer nye kræfter med alter-

native ideer, så nye frivillige kan føle ejerskab for 

projekterne og erfarne frivillige kan få et pusterum. 
  

Billund Kommune vil støtte vidensopbygning og 

erfaringsudveksling omkring lokalsamfundenes 

arbejde med frivillighed.  

Samarbejde 
Lokalsamfundenes handlekraft afhænger af bredt 

samarbejde. Det er væsentligt, at borgere og for-

eninger formulerer fælles mål og fælles prioriterin-

ger, så lokalsamfundet står sammen om de lokale 

udviklingsplaner og taler med én stemme overfor 

Billund Kommune samt eksterne fonde og puljer. 
  

Samarbejdet forudsætter koordinering og dermed 

en koordinationsgruppe. Der er ingen bestemt mo-

del for, hvordan gruppen skal organiseres, men det 

er væsentligt, at gruppen reelt repræsenterer bor-

gernes og foreningernes ønsker, og at det er kendt 

for andre lokalsamfund, Billund Kommune og eks-

terne fonde, hvem koordinationsgruppen er. 
  

Billund Kommune vil understøtte lokale koordina-

tionsgrupper samt tilbyde viden og erfaringsud-

veksling, der understøtter lokalsamfundets arbejde 

med borgerinddragelse og udviklingen af koordina-

tionsgruppen. Overordnet kalder Billund Kommune 

lokale koordinationsgrupper for lokalråd.   

 

Kreativitet og entreprenørskab 
Kreativitet og entreprenørskab er lokalsamfunde-

nes kilde til fortsat udvikling af det gode familieliv. 

Lokalsamfundene er allerede præget af entrepre-

nørskab, og lokale initiativer afspejler kreative tan-

ker. Lokalsamfundene kan med fordel give plads til 

endnu flere skæve tanker og handlekraft, så løs-

ningerne bliver ekstra attraktive for moderne bør-

nefamilier. 
  

Skæve tanker og handlekraft er personlige egen-

skaber og arbejdsmetoder. Det er vigtigt, at lokal-

samfundene inviterer borgere, der tænker utradi-

tionelt, med ind i udviklingsarbejdet, og lader de 

handlekraftige prøve ideer af, som måske fore-

kommer erfarne frivillige en anelse vovede. Samti-

dig er det afgørende, at lokale frivillige har en 

værktøjskasse med arbejdsmetoder, der under-

støtter kreativitet og entreprenørskab.  
 

Billund Kommune vil understøtte lokalsamfunde-

nes arbejde med kreativitet og entreprenørskab 

ved at tilbyde viden og værktøjer, der kan fremme 

lokalsamfundenes samarbejde om kreativ udvik-

ling.  

Natur- og kulturarv 
Natur- og kulturarv er værdifulde stedbundne res-

sourcer. Kortlægning af lokale natur- og kulturarv 

har givet to lokalsamfund et solidt grundlag for 
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deres videre arbejde med bl.a. identitetsudvikling, 

småskalaturisme og områdefornyelse, hvilket an-

dre lokalsamfund også kan have gavn af.  
 

Kortlægningerne er imidlertid tidskrævende pro-

cesser i en tid, hvor lokalsamfundene skal håndtere 

de udfordringer, der kommer af faldende børnetal, 

aldrende befolkninger og byernes tiltræknings-

kræft.  
 

På den baggrund vil Billund Kommune understøtte, 

at lokalsamfundene igennem en kortere proces kan 

identificere lokal natur- og kulturarv til gavn for 

lokalsamfundenes udviklingsarbejde.  

Penge 
Lokalsamfundenes udvikling af det gode familieliv 

forudsætter finansiering. Lokale borgere, forenin-

ger og erhvervsdrivende støtter lokale udviklings-

projekter. Derudover kan lokale borgere, forenin-

ger og private institutioner søge midler fra Billund 

Kommunes Landdistriktspulje, og Billund Kommune 

mellemfinansierer bevillinger fra LAG Vejen-Billund 

til lokale foreninger. 
 

Større projekter forudsætter imidlertid eksterne 

midler. I den forbindelse kan lokalsamfundene sø-

ge medfinansiering fra Landdistriktspuljen, hvilket 

viser private fonde og offentlige puljer, at Billund 

Kommune støtter op omkring det pågældende ud-

viklingsprojekt.  
 

Billund Kommune vil vejlede lokalsamfundene i 

forbindelse med fonds- og puljeansøgninger i det 

omfang, det er administrationen muligt.   

 

Ildsjæleværksted 
Samfundsudviklingen giver lokalsamfundene store 

udfordringer de kommende år.  Traditionelt har 

lokale frivillige løst store udviklingsopgaver. Frem-

over vil deres erfaringer og virkelyst være afgøren-

de for lokalsamfundenes udvikling, men opgaverne 

vil være mange og mangeartede.  
 

Billund Kommune opretter derfor et ildsjæleværk-

sted, der skal understøtte de lokale frivilliges ar-

bejde.  Landdistriktskonsulenten arrangerer work-

shops, hvor frivillige gennem viden, øvelser og er-

faringsudveksling opøver kompetencer i forhold til 

at løfte strategiske udviklingsopgaver i deres lokal-

samfund.  
 

Indholdet af de forskellige workshops aftales med 

Landdistriktsrådet og lokalrådene. Eksempler på 

indhold kan være værktøjer til lokalsamfundsledel-

se, organisering af frivilligt arbejde, borgerinddra-

gelse, kreativitet, entreprenørskab og fundraising.  
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Samarbejdsmodel 
 
Lokalsamfundenes udvikling skal ske i et formalise-

ret, kreativt og handlekraftigt samarbejde mellem 

Billund Kommune, Landdistriktsrådet, lokalråd, 

lokale foreninger og lokale borgere. Billund Kom-

mune skaber rammerne for landdistriktsudviklin-

gen og tilbyder løbende hjælp-til-selvhjælp, mens 

det er de lokale partnere, der tager initiativet. 
 

Det formelle samarbejde er organiseret omkring 

økonomiudvalget, Landdistriktsrådet, lokalrådene 

og landdistriktskonsulenten (se figur 2 og 3).  

Økonomiudvalget 
Landdistriktsudviklingen er forankret i økonomiud-

valget. Det er således politikerne i økonomiudval-

get, der har ansvaret for udmøntningen af landdi-

striktspolitikken og den helhedsorienterede landdi-

striktsindsats i Billund Kommune.  
 

Økonomiudvalget afholder et årligt møde med 

Landdistriktsrådet, hvor politikere og Landdistrikts-

rådet debatterer centrale landdistriktsspørgsmål 

og landdistrikterne præsenterer ønsker i forbindel-

se med budgetlægningen og status på gennemfør-

sel af landdistriktspolitikken.  

Landdistriktsrådet 
Landdistriktsrådet er lokalsamfundenes formelle 

paraplyorganisation og talerør for lokalrådene. 

Rådet afholder tema- og budgetmøde med øko-

nomiudvalget i juni måned.  
 

Mødet tager udgangspunkt i videndeling og dialog 

omkring relevante temaer for landdistriktsudvik-

ling. Desuden fremlægger Landdistriktsrådet land-

distrikternes ønsker til budgetlægning for det 

kommende år samt status på gennemførsel af 

landdistriktspolitikken. Her præsenterer Land-

distriktsrådet lokalsamfundenes konkrete behov i 

forhold til de lokale udviklingsplaner, hvilket sam-

men med den følgende dialog giver økonomiudval-

get indsigt i landdistrikternes samlede behov.  
 

Landdistriktsrådet afholder desuden et årligt dia-

logmøde med landdistriktskonsulenten. Mødet 

indeholder gensidig orientering, opfølgning på 

Landdistriktsrådets arbejde og afklaring af prakti-

ske spørgsmål, ligesom deltagerne drøfter relevan-

te emner for temamøde med økonomiudvalget. 

Landdistriktsrådet faciliterer mødet.  

 

Landdistriktsrådet indstiller ansøgninger til Landdi-

striktspuljen. Det betyder, at Landdistriktsrådet 

behandler lokalsamfundenes ansøgninger fire gan-

ge om året på baggrund af puljens kriterier, og vi-

deregiver deres indstilling til økonomiudvalget, der 

bevilliger midlerne fra Landdistriktspuljen. 

Lokalråd 
Lokalrådet er lokalsamfundenes formelle paraply-

organisation. Rådet repræsenterer lokale borgere 

og foreninger med hensyn til den generelle udvik-

ling af lokalsamfundet i forhold til Billund Kommu-

ne, Landdistriktsrådet og de øvrige lokalsamfund. 

Samtidig koordinerer lokalrådet lokalsamfundets 

 udviklingsarbejde, hvorfor de lokale udviklingspla-

ner er forankret i lokalrådet.  

 

Figur 2: Forslag til samarbejdsmodel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Byråd

Økonomiudvalget 
Landdistriktspolitikkens 

politiske forankring 

Forvaltningen 
Koordinering af landdi-

striktsopgaver 

Landdistriktsrådet 
Lokalrådenes paraplyor-

ganisation 
Indstiller ansøgninger til 

landdistriktspuljen til 
Økonomiudvalget 

Lokalrådene 
Lokalområdernes koordina-

tions- og kontaktgrupper 
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Lokalrådet repræsenterer lokalsamfundet, hvilket 

forudsætter løbende involvering af borgere og for-

eninger, så repræsentanterne altid er opdateret i 

forhold til lokalsamfundets ønsker og behov.  

Lokalrådet afholder et individuelt dialogmøde med 

landdistriktskonsulenten med gensidig orientering, 

opfølgning på arbejdet med de lokale udviklings-

planer og afklaring af praktiske spørgsmål, mm. Det 

enkelte lokalråd faciliterer mødet. 
     

Hvert 4. år præsenterer lokalrådene deres lokale 

udviklingsplaner for økonomiudvalget. Det sker 2. 

år i valgperioden. I den forbindelse afholder admi-

nistrationen en videnbazar i det omfang, det er 

relevant. Her møder lokalrådene relevante fagper-

soner til en uformel snak om de lokale udviklings-

planer og de kommende års udviklingsarbejde.  

Fagpersoner 
Administrationens fagpersoner varetager myndig-

hedsopgaver og tilbyder lokalrådene kompetence-

supplering i form af hjælp-til-selv-hjælp i forbindel-

se med konkrete projekter. 
  

Det vil sige, at lokale repræsentanter 

kontakter relevante fagpersoner og 

indhenter viden, der gør dem i stand 

til selv, at løse de nødvendige udvik-

lingsopgaver. I det omfang det skøn-

nes nødvendigt bidrager Billund 

Kommune til øget synliggørelse af de 

fagpersoner, der oftest varetager 

drifts- og udviklingsopgaver i landdi-

strikterne.  

Landdistriktskonsulenten 
Landdistriktskonsulenten understøtter 

generelle landdistriktsinitiativer i for-

hold til de lokale, politiske og admini-

strative niveauer. Billund Kommune 

mener således, at konkrete opgaver 

bedst løses af relevante fagpersoner. 

Landdistriktsudvikling 
Landdistriktspolitikken udpeger 9 

tværgående lokalt forankrede ind-

satsområder. Landdistriktsudviklingen 

afhænger af, at de enkelte indsatsom-

råder gennemføres ved hjælp af tvær-

faglige, helhedsorienterede og borgerinvolverende 

indsatser, der tilsammen peger mod det fælles mål, 

at landdistrikterne skal være familiens bedste valg. 
  

Lokale repræsentanter, der vil arbejde med et af de 

9 indsatsområder, kontakter landdistriktskonsulen-

ten.  Konsulenten supporterer herefter nedsættel-

sen af en projektgruppe, der består af fagpersoner 

og borgere. I det omfang, at andre lokalsamfund 

ønsker at arbejde med samme indsatsområde, invi-

terer konsulenten dem med i projektgruppen, så 

ressourcerne udnyttes bedst muligt. Projektgrup-

pen udnævner en projektleder og laver en projekt-

plan. Billund Kommune anbefaler i den forbindelse, 

at lokale repræsentanter altid kontakter kommu-

nens embedsmænd tidligst muligt i projektfasen. 
   

Det skal her understreges, at initiativet ligger hos 

lokalrådene, idet arbejdet med de enkelte indsats-

områder forudsætter, at lokalsamfundene føler 

behov for indsatsen og stiller med en engageret 

gruppe frivillige. Billund Kommune nedsætter altså 

ikke projektgrupper på eget initiativ. I det tilfælde, 

at lokalrådene ønsker oprettelse af mange samtidi-

ge projektgrupper, foretager landdistriktskonsulen-

ten og relevante fagpersoner en faglig prioritering. 

Lokale repræsentanter kontakter også landdi-

striktskonsulenten, når de har generelle ideer, 

spørgsmål eller opgaver, der ligger udenfor de en-

kelte fagpersoners arbejdsområder. 
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Landdistriktspulje  
Billund Kommune har afsat en årlig pulje som skal støtte borgernes udvikling af lokalsamfund udenfor Grind-

sted og Billund. Puljens formål, forudsætninger og ansøgningsproces understøtter implementeringen af land-

distriktspolitikken.  

 

Formål 
Landdistriktspuljen skal understøtte udmøntningen af Billund Kommunes landdistriktspolitik og lokalsamfun-

denes lokale udviklingsplaner. Pengene skal gøre det lettere for borgerne at gennemføre mindre initiativer og 

søge ekstern medfinansiering til realisering af større projekter.   

 

Forudsætning 
Ansøgninger til Landdistriktspuljen skal opfylde følgende forudsætninger: 

• Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner forankret i Billund Kommunes landsbyer og landdistrik-

ter kan søge midler.  

• Udviklingsinitiativerne skal omfatte lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter, kulturelle aktiviteter, so-

ciale aktiviteter, samarbejde mellem lokale foreninger, kompetenceudvikling, idéudvikling og/eller strate-

gisk udvikling. 

• Det enkelte udviklingsinitiativ skal både understøtte landdistriktspolitikkens indsatsområder og lokalsam-

fundets lokale udviklingsplan. 

• Ansøgningen skal kommenteres og godkendes af lokalrådet, som står inde for initiativets relevans i forhold 

til lokalsamfundets lokale udviklingsplan.  

• Det enkelte lokalsamfund skal egenfinansiere med min. 25 % af de første 100.000 DKK af det ansøgte be-

løb. Egenfinansieringen skal sikre bred lokal opbakning omkring initiativet. Egenfinansieringen skal derfor 

dækkes af lokale foreningers egne midler eller midler, der er indsamlet eller tjent af lokalsamfundet. Egen-

finansieringen kan omregnes til frivilligtimer á 100 DKK pr. time. I det tilfælde skal ansøgningen vedlægges 

et detaljeret timebudget.  

• Ansøgerne skal vedlægge et budget og som udgangspunkt min. to tilbud på udførsel af udviklingsinitiati-

vets opgaver. I enkelte tilfælde kan kravet til tilbud fraviges, hvilket forudsætter henvendelse til og skriftlig 

aftale med Billund Kommune. I det tilfælde skal ansøgningen vedlægges et detaljeret budget.  

• Der kan ikke forventes støtte til projekter, der allerede har opnået kommunal støtte uden økonomiudval-

gets godkendelse.  

• Ansøgningerne prioriteres efter kriterier, der hvert andet år aftales mellem Økonomiudvalget og Land-

distriktsrådet.  

•  

Ansøgningsproces 
Ansøgningerne behandles fire gange om året med ansøgningsfrist første tirsdag i februar, maj, august og no-

vember. Ansøgningsprocessen er som følger: 

1. Ansøger udfylder ansøgningsskemaet på www.billund.dk. 

2. Billund Kommune modtager ansøgningen og sikrer, at ansøgningen indeholder tilstrækkelige beskrivel-

ser og dokumentation. Det forventes, at ansøger har søgt vejledning hos relevante kommunale fagper-

soner inden indsendelse af ansøgningen.  

3. Landdistriktskonsulenten forelægger herefter ansøgningen for Landdistriktsrådet.  

4. Landdistriktsrådet indstiller ansøgninger og beløbsstørrelser til bevilling/afslag/videreudvikling ved 

økonomiudvalgets behandling. 



 

5. Økonomiudvalget bevilliger midler, giver afslag eller sender ansøgningen tilbage til videreudvikling:

a. Økonomiudvalget og/eller Landdistriktsrådet kan indstille et udviklingsinitiativ til videreudvi

ling. Det sker, når udviklingsinitiativet er lovende, men dets fulde potentiale ikke fremgår af a

søgningen. Ansøger kan herefter videreudvikle udviklingsinitiativet og geninds

ved næste ansøgningsrunde, uden dog at været garanteret midler.   

6. Ansøger får elektronisk besked om økonomiudvalgets beslutning.

7. Meddelte bevillinger kan udbetales efter aftale med forvaltningen i takt med realiseringen af proje

tet, hvorefter ansøger indsender regnskab på det samlede projekt og evt. timeregnskab for frivilligt a

bejde til byrådssekretariatet senest 3 måneder efter projektafslutning. Da ansøger ikke kan modtage 

mere støtte end de støtteberettigede udgifter, skal der ske ti

8. Ansøger skriver efter gennemførsel af initiativet eller projektet en evalueringsrapport ved hjælp af 

skemaet på www.billund.dk. 
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Økonomiudvalget bevilliger midler, giver afslag eller sender ansøgningen tilbage til videreudvikling:

og/eller Landdistriktsrådet kan indstille et udviklingsinitiativ til videreudvi

ling. Det sker, når udviklingsinitiativet er lovende, men dets fulde potentiale ikke fremgår af a

søgningen. Ansøger kan herefter videreudvikle udviklingsinitiativet og geninds

ved næste ansøgningsrunde, uden dog at været garanteret midler.   

Ansøger får elektronisk besked om økonomiudvalgets beslutning. 

Meddelte bevillinger kan udbetales efter aftale med forvaltningen i takt med realiseringen af proje

efter ansøger indsender regnskab på det samlede projekt og evt. timeregnskab for frivilligt a

bejde til byrådssekretariatet senest 3 måneder efter projektafslutning. Da ansøger ikke kan modtage 

mere støtte end de støtteberettigede udgifter, skal der ske tilbagebetaling af overskydende midler.  

Ansøger skriver efter gennemførsel af initiativet eller projektet en evalueringsrapport ved hjælp af 

Økonomiudvalget bevilliger midler, giver afslag eller sender ansøgningen tilbage til videreudvikling: 

og/eller Landdistriktsrådet kan indstille et udviklingsinitiativ til videreudvik-

ling. Det sker, når udviklingsinitiativet er lovende, men dets fulde potentiale ikke fremgår af an-

søgningen. Ansøger kan herefter videreudvikle udviklingsinitiativet og genindsende initiativet 

ved næste ansøgningsrunde, uden dog at været garanteret midler.    

Meddelte bevillinger kan udbetales efter aftale med forvaltningen i takt med realiseringen af projek-

efter ansøger indsender regnskab på det samlede projekt og evt. timeregnskab for frivilligt ar-

bejde til byrådssekretariatet senest 3 måneder efter projektafslutning. Da ansøger ikke kan modtage 

lbagebetaling af overskydende midler.   

Ansøger skriver efter gennemførsel af initiativet eller projektet en evalueringsrapport ved hjælp af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


