
 

                                 

 

 

 

 

Om kurset 

Skal din kommune have en ny landdistriktspolitik – eller trænger den nuværende landdistriktspolitik til et 

serviceeftersyn? Og hvad skal det i det hele taget gøre godt for? 

Kan en mere vidensbaseret tilgang til landdistriktspolitikken for eksempel være med til at løse de kommende 

velfærdsudfordringer gennem inddragelse af nærdemokrati og aktivt medborgerskab? Eller kan de rigtige 

strategiske partnerskaber være med til at sikre en mere helhedsorienteret og effektskabende 

landdistriktsindsats? 

Det og meget andet, vil vi gerne drøfte med dig på et todages intensivt kursusforløb med fokus på de 

kommunale landdistriktspolitikker.  

Program 

Den 12. juni: Kommunale landdistriktspolitikker – Serviceeftersyn og ny udformning 

09.30-10.00: Ankomst, kaffe/te og rundstykker. 

10.00-10.15: Præsentation af kursusprogrammet og velkomst.  

Annette Aagaard Thuesen (Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet), Suzanne Eben 

Ditlevsen (LandLab.Dk), Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

10.15-10.45: Hvordan ligger landet? Status på landdistriktspolitikken i deltagernes kommuner.  

10.45-11.15: Overblik over kommunal landdistriktspolitik i Danmark – hvad er opfordringerne og hvad med 

form og indhold? Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

11.15-12.00: Lokalråd som løftestang for landdistriktsudvikling.  

Mogens Knudsen (nærdemokrati.dk) 

12.00-13.00: Frokost. 

13.00-13.30: Landdistriktspolitik, hvordan? Hvad har vi i værktøjskassen?  

Suzanne Eben Ditlevsen 

13.30-13.45: Introduktion til Kommune X, modelcase.  

Suzanne Eben Ditlevsen 
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13.45-15.45: Workshop om serviceeftersyn af landdistriktspolitikken i Kommune X ud fra ministeriets 

værktøjskasse om inspiration til arbejdet med kommunale landdistriktspolitikker (kaffe i grupperne).  

15.45-16.30: Afrunding og plan for 1) ERFA-net baseret erfaringsudveksling og 2) serviceeftersyn af 

landdistriktspolitikken indtil vi ses næste gang.  

Annette Aagaard Thuesen og Suzanne Eben Ditlevsen 

 

Den 25. september: Kommunale landdistriktspolitikker i et teoretisk perspektiv 

09.30-10.00: Ankomst, kaffe/te og rundstykker. 

10.00-11.00: Velkomst og opsamling på deltagernes serviceeftersyn af deres kommunes landdistriktspolitik.  

Suzanne Eben Ditlevsen 

11.00-12.00: Kommunens overordnede rammesættende og faciliterende rolle i landdistriktspolitikken.  

Maria-Louise Lindgaard Galamba (Roskilde Universitet/Friluftsrådet)  

12.00-13.00: Frokost. 

13.00-13.45: Landdistriktspolitik baseret på lokalsamfunds egne indsatser og ressourcer.  

Annette Aagaard Thuesen  

13.45-14.30: Diskussion af lokale ressourcer som udviklingsinstrument i landdistriktspolitikken. 

14.30-14.45: Kaffe. 

14.45-15.30: Partnerskaber som udviklingsinstrument i landdistriktspolitikken.  

Annette Aagaard Thuesen 

15.30-16.15: Diskussion af partnerskaber som udviklingsinstrument. 

16.15-16.30: Opsamling på begge kursusgange, afrunding og tak for denne gang.  

Annette Aagaard Thuesen, Suzanne Eben Ditlevsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  

 

Tidspunkt og sted 

Kolding: 12. juni 2013, kl. 10-16.30. lokale 1.20, Syddansk Universitet, Engstien 1, 6000 Kolding.  

Slagelse: 25. september 2013, kl. 10-16.30. Syddansk Universitet, Sdr. Stationsvej 28, 4200 Slagelse. 

 

Tilmelding 

Kurset er en del af Center for Landdistriktsforsknings resultatkontrakt med Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter og deltagelse er gratis. 

Tilmelding med angivelse af navn, organisation og e-mail til: Bente Nielsen, clf@sam.sdu.dk  tlf. 65 50 42 21, 

inden den 29. maj 2013. 

Yderligere oplysninger om kurset: Annette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning, 

aat@sam.sdu, tlf. 65 50 42 25. 
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