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Styrk de mindre byer - Den
mindre by skal leve

NR.: R2020-01

Kristendemokraterne (KD) foreslår en byreform for at sikre de mindre byer og samfunds overlevelse,
som en tilføjelse til strukturreformen fra 2007, hvor arbejdspladser og beslutningskraft blev flyttet væk
fra lokalområder.
KD ønsker en decentral bosættelse. Derfor er det vigtigt, at vi styrker mulighederne for bosætning i
landdistrikterne og specielt i de mindre byer og ø-samfund.
KD vil:
1.Forpligte kommunerne til at udvikle nærdemokrati og forvaltningsressourcer til demindre byer. Blandt
andet ved at give lokalråd høringsret i lokale spørgsmål, og atgive dem midler og kompetencer til lokalt
at skabe bedre livsvilkår og rammer forfællesskab.
2. Bevare kommunale institutioner ved at kompensere kommuner for mindre institutioner og
folkeskoler, så længe det er pædagogisk og didaktisk bæredygtigt og det enkelte barns trivsel og
faglige udvikling sikres.
3. Det er et problem, at der ikke kan ydes realkreditlån til huse alle steder i landet. Regeringen skal
derfor nedsætte en ekspertgruppe, der i samarbejde med realkreditinstitutterne skal finde en løsning,
som gør det muligt at kunne bo på landet.
4.Øge nedrivningspuljen til 500 mio. kr., og puljen skal desuden inkludere alle kommuner og
målgruppens byer.
5.Inddrage befolkningstætheden i den kommunale udligning under hensyntagen tilde øgede udgifter til
bl.a. veje, transport, institutioner mv. i tyndt befolkede kommuner.
6. Genindføre en bredbåndspulje på 250 millioner p.a. (50 millioner højere end hidtil)

Begrundelse:

Reformen skal modvirke den stigende centralisering mod kommunernes centerbyer i hele landet.
Resolutionen tager udgangspunkt i det kristendemokratiske nærhedsprincip og vægter med en række
konkrete initiativer at støtte fællesskaber, som efter kommunesammenlægningen er kommet længere
væk fra indflydelse og udvikling. Formålet er at øge lokaldemokratiet, borgernes fornemmelse for
nærhed og sikre, at fællesskaber og lokalområder udvikles.
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