Velkommen til landdistrikternes
nyhedsmail
Skal udflytning af uddannelser blive en succeshistorie, er der behov for
fokuserede initiativer, der gør det attraktivt for unge at tage en uddannelse
uden for de største byer.
Under det mantra præsenterede Steffen Damsgaard Landdistrikternes Fællesråds
fire forslag i Avisen Danmark lige op til fællesrådets årsmøde i sidste uge.
1. SU-gæld veksles til attraktive skattefradrag i landdistrikterne
2. Pulje for bedre studiemiljøer, uddannelseskollegier og
campusuddannelser udenfor de fire største byer

3. Konkret mål for omfanget af studiejobs og praktikpladser omkring de nye
udflyttede uddannelser
4. Vækstpilotordningen målrettes områder med nye uddannelser og sikres
tilstrækkelige midler. Læs mere hos avisendanmark.dk

- Og tak for et godt årsmøde!
I fredags afholdte vi vores generalforsamling og årsmøde i samarbejde med
Region Sjælland. 200 deltagere var mødt op til dagen, der også bød på debat
om uddannelse mellem Kaare Dybvad Bek (s), Steffen Damsgaard, Heino
Knudsen (s) og Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon.

Samtidigt blev der sat ansigter på en række nye medlemmer af vores
bestyrelse. Hjerteligt velkommen til Bo Hansen fra Svendborg Kommune og
Brian Videbæk opstillet af De Samvirkende Købmænd.

Både Lone Kastberg fra Vibland og Hanne Lene Haugaard fra DGI er blevet
genvalgt til bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet!

Du kan læse mere om den nye bestyrelse her.

Velkommen til Christian Rabjerg Madsen
(S) som ny Bolig- og Indenrigsminister
Mandag d. 02/04 tiltrådte Christian Rabjerg Madsen som ny Bolig- og
Indenrigsminister. Christian Rabjerg Madsen overtager posten fra Kaare
Dybvad Bek (S).

Vi i Landdistrikternes Fællesråd takker Kaare Dybvad Bek for et godt og tæt
samarbejde og hilser velkommen til Christian Rabjerg Madsen. Vi ser frem til i
fælleskab at arbejde for et Danmark i balance.

Hævet kørselsfradrag er en tiltrængt
hjælp til landdistriktsborgere
Kørselsfradraget sættes op med tilbagevirkende kraft. Det blev udfaldet af
mødet i Skatterådet, der dermed har lyttet til opråbet fra borgere og foreninger
som Landdistrikternes Fællesråd og FDM.
– Vi står i en situation, hvor den globale krise rammer danskerne direkte på
deres privatøkonomi. Derfor har vi efterspurgt akut politisk handling, og
Skatterådets beslutning om en regulering, gældende tilbage fra årets start, er et
vigtigt og væsentlig skridt i den rigtige retning, udtaler formand for
Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Ændringen betyder, at borgerne kan foretage fradrag for befordring på op til
2,16 kr. pr. km i forhold til, at de efter de nuværende satser kan foretage
fradrag for befordring op til 1,98 kr. pr. km.

Læs mere på landdistrikterne.dk

Årsberetning: Giv frihed til udvikling
I Landdistrikternes Fællesråd brænder vi for tilgængelige uddannelser i både
land og by, erhvervsliv og arbejdspladser der trives og bidrager til den grønne
omstilling og for at udnytte lokalområdets styrker til at skabe arbejdspladser og
gode forudsætninger for den grønne omstilling.

Alt det og meget mere kan du læse om i vores Årsberetning 2021.

Kom med til national
sundhedskonference om ulighed i
sundhed
D. 16/05 afholder Landdistrikternes Fællesråd, Diabetesforeningen, Center for
Landdistriktsforskning ved SDU og UC SYD national sundhedskonference. I
løbet af dagen vil emner som håndtering af den voksende gruppe af ældre og
mangel på sundhedspersonale blive belyst og diskuteret af både forskere,
praktikere og politikere.

Vi ser frem til en dag med fokus på rekrutteringsproblematikker, stigende
ulighed og diskutere sundhedshuse og incitamentsstrukturer hos UC Syd i
Esbjerg.
Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig her.

Den grønne omstilling på dagsorden på
Skivemødet
D. 20/05 deltager formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen
Damsgaard på Skivemødet. Her vil han sammen med Lykke Friis, tidligere
minister, Christopher Sørensen, Greenlab Skive og Anders Vedel, Vestas,
Chief Scientific Officer debattere grøn omstilling og balance. Her vil emner som
den aktuelle forsyningskrise og power-to-X blive taget op.

Du kan læse mere om Skivemødet og debatten her.

Kalender:
•

16. maj kl. 9:30 - 14:30: Ulighed i sundhed: Konference, UC Syd, Esbjerg

•

20. - 21. maj: Grøn omstilling og den aktuelle forsyningskrise: Vi må ikke gå
efter de hurtige løsninger! - Skivemødet

•

3. september kl. 13:00-13:45: Det gode og bæredygtige liv på landet:
Klimafolkemødet, Middelfart.

Kommende arrangementer

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100, 8300 Odder

Har du en vigtig nyhed, en god historie eller et kommende arrangement?
Kontakt mig på cdh@landdistrikterne.dk og så sørger jeg for, at det kommer med i
nyhedsmailen!

