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Udvidelsesforslag 
 

 

Udvalg:  Teknik- og Miljøudvalget 

Bevilling : 52 Teknik og Miljø 

Center:  Center for Teknik og Miljø 

 

Emne:  Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe ) 

Forslag nr.  TMU-52-50 1.000 kr. – 2017-priser 

 2018 2019 2020 2021 

Nuværende budget     

Merudgift 125 40   

Afledt mindreudgift     

Nettoudvidelse 125 40   

  - heraf udvidelse på løn 50 40   

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget:  
Realdania og DGI indledte i 2015 et samarbejde omkring udviklingen af landsbyer og landdistrikter med fokus på 
dannelsen af "landsbyklynger". Landsbyklynger defineres som et antal landsbyer, der arbejder sammen om et fælles 
strategisk mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyer benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte 
landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, sociale fællesskaber og om at 
samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder. Projektet bygger på, at de deltagende samfund selv 
beslutter relevante indsatsområder. 
  
Et partnerskab i 2017-2018 mellem DGI, Realdania og Lokale og Anlægsfonden om kampagnen "Landsbyklynger" vil 
danne afsæt for etableringen og støtte til etableringen af 25 nye landsbyklynger. Man kan søge om at blive optaget i 
kampagnen, som pr. juni 2017 har seks pladser tilbage. En optagelse kræver en involvering af de aktuelle 
lokalsamfund, hvorfor der skal påregnes en proces inden ansøgning kan afsendes. 
 
Der ønskes støtte til arbejdet med at etablere den første klynge på Bornholm, som et projekt mellem Nyker, 
Klemensker, Rø og Aarsballe, der skal skabe liv og nye muligheder for befolkningen inde på Bornholm gennem at 
afsøge nye muligheder for samarbejde og fælles udvikling. 
 
En ansøgning om optagelse i kampagnen skal være indsendt inden den 15. oktober 2017 og forudsætter en kommunal 
medfinansiering på 75.000 kr. Der skal derudover søges eksterne fondsmidler. 
 
Deltagelse i klyngeprojektet kræver kommunal opbakning. Projektet er bygget op med stor grad af borgerstyring. 
Kommunen skal være afsender af ansøgningen og som projektejer indgå i den lokale styregruppe, samt overordnede 
møder i netværket bl.a. med de øvrige kommuners projektejere. Det er derfor nødvendigt med midler til dækning af løn 
og rejser. 
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:  
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Konsekvenser for delmål:  
 

Andre bemærkninger til forslaget:  
 

 


