
Forskønnelse af landsbyer 
Forskønnelsesplaner for lokalområder med vækstpotentiale 
  
I budgetaftalen er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til landsbyforskønnelse. Puljen foreslås prioriteret til de 
lokalområder, der grænser op til nabokommunerne Vejle og Horsens. Vi skal sætte fokus på 
vækstpotentialet i lokalområderne. 
Sammen med konkrete udviklingsplaner får vi skabt grundlag for byernes potentiale til at tiltrække nye 
borgere, skabe vækst og tage konkurrencen op mod de omkringliggende kommuner. 
Midlerne tildeles efter ansøgning til fem lokalområder af Det Fælles Landdistriktsråd.  
  
Modellen er at pulje det afsatte beløb og skabe udvikling. Vi foreslår, at der skabes et samarbejde med en 
aktør – som kan være partner på alle projekter. Ved at samarbejde med én aktør får vi mere for pengene, 
mere viden samlet et sted og skabt vigtig erfaring, som kan bruges på tværs af alle byer, dialog og modeller, 
der fremkommer. 
  
Partneren udvælges i samarbejde med Plan og Udvikling og skal have erfaring og konkrete resultater fra 
tidligere opgaver i andre områder og kommuner. I Hedensted har vi haft en række lignende samarbejder og 
allerede en del partnere, som vi kender og kan løse opgaven. 
  
Partneren vil skabe overblik og sammen med byerne udvikle en plan for de strategiske overvejelser. 
Byernes DNA, særkende, perspektiver, visioner, drømme skal frem og bearbejdes i forlængelse af 
opfølgning på planafdelingens besøg. Plan og Udvikling bliver en vigtig medspiller i forhold til at skabe 
motivation lokalt til at tage imod den hjælp, de har med under armen. 
  
Den valgte partner i forbindelse med udviklingsarbejdet skal også skabe nogle rammer til ‘bedste praksis’ i 
forbindelse med at omsætte drømme/visioner lokalt til strategiske udviklingsplaner, der er realistiske at 
gennemføre på kort sigt. Så vi går fra lange processer til en mere agil og hurtig metode for udvikling og 
perspektivering.  
  
Målet er, at vi står med en række mere konkrete planer for områderne – i efteråret 2021.


