
 

 

Kommissorium for 

Råd for Lokal Forandring 

Formål  
Råd for Lokal Forandring har til formål, at fremme brugen af lokalområdet omkring Glenstrup Sø og 

Østerkær Bæk på en måde, der både gavner landbrug, natur, vandmiljø, friluftsliv og samtidig skaber mere 

levende landdistrikter. 

Arbejdsområde 
Råd for Lokal Forandring har som formål at styrke og sikre koblingen mellem de lokale ønsker til 

landdistrikternes udvikling i projektet. De lokale ønsker til udvikling samles efter en for-proces i en Lokal 

Udviklingsplan. Rådet er et kompetent organ uden kompetence. 

Projektområdet er defineret af Mariagerfjord Kommune. Den lokale projekttitel er Fælles Forandring – 

vejen til en bedre brug af det åbne land. 

Rådet forventes at sikre sammenhængskraft ved at repræsentere hele projektområdet på tværs af 

interesser i udarbejdelsen af den Lokale Udviklingsplan. Rådet sikrer inddragelse af lokal viden i 

planlægningen. 

Rådet nedsættes ved projektets start og fungerer indtil den fastsatte gennemførelsesperiode er slut. 

Jordfordelingsprocessen forventes afsluttet med udgangen af 2021. 

Råd for Lokal Forandring skal være et forum for dialog, samskabelse og samarbejde mellem borgerne, 

interessegrupper og kommunens politikere og kommunens administration om spørgsmål indenfor 

fagområder omfattet af arbejdet i det fjerde demonstrationsprojekt i Collective Impact – det åbne land som 

dobbelt ressource. Det fjerde demonstrationsprojekt har fået den lokale arbejdstitel, Fælles Forandring – 

vejen til en bedre brug af det åbne land. I rådet skal idéer og problemstillinger kunne præsenteres, 

behandles og diskuteres forud for beslutninger på projektets interesseområde. 

De typiske arbejdsområder for Råd for Lokal Forandring vil være emner, der knytter sig til emner på natur, 

landdistriktsudvikling, vandmiljø, planlægning i lokalområdet, udvikling af landbrugserhvervet, 

grundvandsbeskyttelse, klima, friluftsliv og rekreative forhold m.m. Projektområdet er centreret omkring 

Glenstrup Sø og Østerkær Bæk og omfatter landskabet 2-3 km ud fra dette kerneområde. 

Omdrejningspunktet for inddragelse af lokale aktører er en fælles facilitator funktion sammensat af 

medarbejdere fra Agri Nord, Landbrugsstyrelsens Jordfordelingskontor og Mariagerfjord Kommune. 

Projektets projektleder er også en del af den fælles facilitator funktion. 

Der er udarbejdet en procesplan for projektet, som er tiltrådt at Mariagerfjord Kommune og Collective 

Impacts styregruppe. Planen er vedlagt som bilag her. Planen beskriver de overordnede principper for 

arbejdet i projektet. 



 

 

Råd for Lokal Forandring vil arbejde for: 

• Sikre inddragelse af lokal viden i forbindelse med arbejdet i projektområdet. 

• Aktivt at involvere sig i den fælles facilitatorfunktions arbejde med inddragelse af lokale aktører, 

herunder deltagelse i offentlige møder. 

• Rådgive den fælles facilitatorfunktion, politikere og administration i generelle og principielle 

spørgsmål indenfor områder knyttet til natur, miljø, klima, rekreative forhold, landdistrikter og 

landbrugets driftsøkonomi. 

• Bidrage med faglig sparring og komme med input til dilemmaer, strategier, planer og del-projekter 

indenfor projektområdet. 

• Virke som dialogforum med mulighed for inddragelse af lokale aktører. 

• Tage emner eller sager op til diskussion der har berøring til projektets formål og område. 

• Styrke samarbejdet mellem lokale aktører, erhvervsinteresser og kommunen, med særlig fokus på 

landbrug, natur-, plan- og miljøområdet samt indenfor kultur og fritid. 

• Udarbejde Lokal Udviklingsplan i samarbejde med fælles facilitatorfunktion. 

• Afgive en udtalelse om Lokal Udviklingsplan, inden den politisk præsenteres i Mariagerfjord 

Kommune. 

Rådets sammensætning 
Rådets medlemmer er inviteret af kommunen med en forventning om, at samtlige medlemmer kan 

medvirke til, at slutresultatet vil blive bedre, end hvis rådets viden ikke var blevet stillet til rådighed og alle 

havde gjort tingene hver for sig. 

Rådet sammensættes således af: 

• 6-8 lokale aktører.  

• 1 politiker fra Mariagerfjord Kommunes Udvalgt for Kultur og Fritid 

• 1 politiker fra Mariagerfjord Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø 

• 1 erhvervsperson fra pengeinstitut e.l. 

• 1 erhvervsperson fra ejendomsmæglerbranchen e.l. 

Der kan vælges en formand for Råd for Lokal Forandring, hvis rådets medlemmer finder det værdifuldt. 

Alternativt kan der vælges en kontaktperson fra rådet, som kan bistå facilitatorfunktion ved udarbejdelse af 

dagsordner mv. 

Politisk repræsentation 
Der er et ønske fra projektledelsen om, at der skal være politisk deltagelse ved møderne. Det skal sikre, at 

de lokale ønsker til en bedre brug af det åbne land i Mariagerfjord Kommune, bedst muligt kan bæres ind i 

det politiske system. Omvendt er det samtidig hensigten, at gøre kommunens politiker og overordnede 

planlægning i det åbne land mere nærværende og værdiskabende i lokalområdet. 

 

  



 

 

Forretningsorden 
 

Sekretariat 
Den fælles facilitatorfunktion er sekretariat for Råd for Lokal Forandring. Sekretariatet har følgende 

opgaver: 

• Indkalder til møder i Råd for Lokal Forandring 

• Indsamler punkter til dagsorden og udsender dagsordenen inden mødet 

• Fremsender materiale der er vigtige for de kommende møder 

• Tager referat til møderne og udsender dette efter møderne 

• Arrangerer eventuelle ekskursioner 

• Indsamler forslag eller bemærkninger fra rådet 

• Sammenskriver Lokal Udviklingsplan på baggrund af input rådet. Koordinerer præsentation af Lokal 

Udviklingsplan for byrådet i Mariagerfjord Kommune. 

Møder 
Der afholdes som udgangspunkt 6 møder i 2019 og forventeligt 2 årlige møder i 2020-2021. Mødedatoerne 

vil blive endeligt aftalt i rådet. Det vil sige, at mødedatoerne og frekvens ikke ligger fast, men placeres efter 

hvor det giver bedst mening at afholde dem af hensyn til de emner, der er relevante for rådet. Der kan 

indkaldes til ekstraordinære møder, hvis behovet opstår. Enkelte af møderne kan helt eller delvist afholdes 

som ekskursion. Der kan inviteres lokale aktører og andre gæster efter behov. 

Møderne ledes af formanden i samarbejde med facilitatorfunktion eller af Mariagerfjord Kommunes 

repræsentant i den fælles facilitatorfunktion. 

I god tid inden møderne indkaldes til punkter til dagsordenen. Inden møderne og mindst én uge før 

fremsendes eventuelt materiale, der skal ligge til grund for det kommende møde. 

Dagsorden fremsendes senest 5 dage før mødet. 

Der tages referat til hvert møde som efterfølgende fremsendes til rådets medlemmer. Referent er den 

fælles facilitator funktion. Referatet sendes ud senest 2 uger efter mødets afholdelse. 

  



 

 

Note 
Det har ved etablering af Råd for Lokal Forandring været ønsket, at beslutningsprocesserne blev 

tydeliggjort. Det skal forstås på den måde, at det har været nødvendigt at præcisere, hvem der tager 

beslutning om, hvilke forandringer, der kan skal. 

Processen er ideelt, at ideer udvikles, beskrives i Lokal Udviklingsplan og derefter realiseres. 

En grundpræmis for alle ønsker og initiativer er, at de skal foregå indenfor de gældende love og regler. Hvis 

der er ønsker eller initiativer, som kræver en sagsbehandling, politisk stillingstagen e.l. vil Mariagerfjord 

Kommune indledningsvis vurdere, om det er realistisk at gennemføre det foreslåede. Hvis ikke kan ønsket 

eller initiativet ikke medtages i Lokal Udviklingsplan. 

En anden grundpræmis er, at lodsejer skal acceptere ønsket eller initiativet. 

Hvis lodsejer ikke er indforstået med initiativet eller ønsket, eller det ikke ligger indenfor de gældende love 

og regler, så bliver initiativ eller ønske ikke til noget. 

Når disse grundpræmisser derimod er opfyldt, og der samtidig er en idé-sponsor, dvs. én eller flere 

personer, som vil arbejde for ideen, så ’går den videre’. 

Facilitatorfunktionen skal løbende sikre, at ideer og initiativer udvikles på en måde, så de er 

multifunktionelle, og det kan kræve feedback og justeringer i ideer. 

Facilitatorfunktion træffer i princippet ikke beslutning om, hvilke initiativer, der skal gennemføres. 

Råd for Lokal Forandring sammenskriver Lokal Udviklingsplan i samarbejde med facilitatorfunktion. Rådet 

bestemmer ikke, hvilke ideer, der skal indskrives i planen, men de kan sammen med facilitatorfunktionen 

kan udtale sig om en prioritering. Prioritering kan bygge på multifunktionelt potentiale, sandsynlighed for 

gennemførelse, synergieffekter, modstridende interesser. 

Mariagerfjord Kommune kan i sidste ende træffe beslutning om, hvorvidt visse ønsker og initiativer kan 

gennemføres. Det kan for eksempel være ved initiativer, som kræver en politisk godkendelse eller 

kommunale medfinansiering. 

 


