
MOBILITET 
– hvordan kommer vi rundt, frem og tilbage, i de kommende år? Sam-
men med Teknisk udvalg at se på differentierede løsninger, hvor vi ser 
en vigtig rolle for lokale og borgerdrevne løsninger i tæt samspil med 
de kommunale og regionale løsninger. 

STØTTEPUNKTER LOKALT 
– kommunen ejer og drive bygninger og institutioner over hele kommu-
nen. De er ofte meget mere end deres funktion. ULN ser på disse ste-
der som lokale støttepunkter og samlingssteder, som har værdi udover 
den rent faglige opgave de løser og som kan benyttes til flere formål. 
Sammen med de fagudvalg som ejer stederne, at se på hvad stederne 
betyder og sikre det indgår i overvejelserne, når lokal støttepunkters 
fremtid drøftes. 

KLIMA 
-Handlinger og klimaomtanke i dagligdagen, varmeforsyning og opstil-
ling af vedvarende energianlæg i det åbne land er de klimaindsatser 
der kommer til at fylde mest for borgere og lokalområder.

Udvalget vil bidrage til, at det bliver oplagt og naturligt med nye måder 
at gøre kendte ting på, så de tager mere hensyn til klimaet fx i borger-
projekter. 

Der er stadig et stykke vej til alle dele af kommunen har adgang til 
gode varmeforsyningsløsninger, så land og by begge stilles bedst mu-
ligt i forhold til energiforsyning. Udrulning af fjernvarme, kollektive 
løsninger og varmeløsninger i områder med spredt bebyggelse er fort-
sat væsentlige udfordringer. 

Med kommunens nye klimaplan og udviklingen indenfor vedvarende 
energianlæg er det lagt op til, at der bliver opført vedvarende ener-
gianlæg flere steder i kommunen. Vi forventer at de vil påvirke land-
skabet og lokalsamfundene i væsentlig grad fremover. Inddragelse i 
planlægning, dialog med ejer og naboer og inddragelse af nye lokale 
økonomiske muligheder er emner, som vi forventer vil fylde i de kom-
mende år.

AKTUELLE TEMAER FOR
LOKALOMRÅDER OG LANDDISTRIKTER



AKTIVE BORGERE
-Det aktive, lokale og frivillige arbejde er under forandring, må-
ske fordi verden er under forandring. Det kan mærkes fra festi-
valer til spejdermøder at folk ikke møder frem i samme grad som 
før 2020. Der skal arbejdes med nye veje og vi skal gøre det 
letteste muligt og gøre det til noget, som giver energi at bruge 
sin fritid på at engagere sig i sit lokalsamfundet.

NYE BOLIGER PÅ LANDET
-Skal så vidt muligt udvikle landdistrikterne ved at fremme nye 
boformer herunder boliger til seniorer, nye familieformer mv.
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