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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Udvalget for By og Lands
møde den 12. marts 2018

----- —

Mødelokale F 7 kl. 09.00

Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

4

Valg af næstformand

Sagsfremstilling
På sidste møde drøftede udvalget valg af næstformand. Udvalget indstillede Kim
Rockhill (A).

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
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Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Udvalget, at:

1. Der vælges en næstformand.

Beslutning
Kim Rockhill (A) blev valgt.

S

Orientering - Fakta oa inspiration fra øvrige kommuner

Sagsfremstilling
Ad hoc-udvalget drøftede på mødet den 5. februar 2018 det første udkast til et
kommissorium for udvalgets arbejde.

Udvalget gav udtryk for en række refleksioner og overvejelser omkring udvalgets
videre arbejde.

Det blev efterspurgt, at administrationen udarbejder et overblik over fakta om
kommunen, og fremlægger det for udvalget på mødet den 12. marts 2018.

I fremlæggelsen orienteres udvalget om kommunens:
Befolkningssammensætning - nu og om 10 år.
Uddannelsesniveau
Erhvervsliv
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Boligformer/boligfordelingen mv.

Se i øvrigt materiale vedr. befolkningsprognose, der er vedhæftet dagsordenen til
mødet i Økonomiudvalget d. 14. marts 2018. Resultaterne vil blive fremlagt på
mødet.

Udvalget efterspurgte samtidig inspiration fra andre sammenlignelige kommuner,
der har erfaringer med tilsvarende udvalg.

Administrationen har udarbejdet et overblik over relevante kommuner
tematiseret efter relevante temaer. Udvalget bedes drøfte, hvilke af de nævnte
kommuner som de ønsker at besøge eller invitere til Frederikssund.

Administrationen vil herefter planlægge en inspirationstur for udvalget, der
kombineres med et udvalgsmøde.

Udvalget efterlyste endvidere inspiration fra regionale samarbejdspartnere,
forskere mv.

På sigt ønsker udvalget at få afdækket, hvorvidt der er relevante puljer, der kan
ansøges til konkrete projekter, som udvalget ønsker prioriteret.

Efter orienteringen om fakta og inspirationsturene fortsættes udvalgets arbejde
med kommissoriet.
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Kommissoriet forelægges herefter Økonomiudvalget og Byrådet. Det foreløbige
udkast til kommissorium, som blev drøftet på det første møde i udvalget, er
vedlagt sagen.

Administrationen har udarbejdet en procesplan for udvalgets arbejde med
kommissoriet, der endvidere er vedlagt sagen.

Herudover er der vedlagt links til inspirationsmateriale samt et notat fra
Erhvervsministeriet - Kommissorium for Udvalget for levedygtige landsbyer.
Administrationen vil på mødet fremlægge et resume af inspirationsmaterialet.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Ad hocudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.
» Procesplan for udvalgets arbejde med kommissoriet
• Inspirationsmaterialetil Bvoa Land udvalget opdateret
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• Besødskommuner til By oq Land udvalget
• Kommissorium landsbyudvalg - Erhvervsministeriet
• Foreløbigt udkast til kommissorium

6 Meddelelser
Beslutning
Ingen meddelelser.

