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LANDSBY-LØSNING: Ideen er genial. Vi taler om en slags landsbyernes Kinder-æg, hvor vi får hele tre 
ting på én gang. Bedre service. Renere gader. Og bedre offentlig transport. Alt sammen uden at det 
behøver at koste en krone ekstra. 

Interesseret? – Så lær at sige ordet landsbypedel.

Man taler meget om, at det går den gale vej for landsbyerne. Det er absolut ikke hele sandheden. Over 
halvdelen af de danske landsbysamfund oplever lige nu, at der er flere tilflyttere end fraflyttere. 

Selv i de såkaldte yderområder, f.eks. i Vestjylland og Sønderjylland, er mange landsbyer i fremgang. 

Et stigende antal familier har oplevet, at der findes et godt liv på landet med overkommelige huspriser, 
naturen lige uden for døren, arbejdspladser der skyder op, gode tilbud i fritiden og venlige naboer. 

Sådan kan livet på landet også være. Billedet af de danske landsbyer anno 2008 kan ikke tegnes i sort og 
hvidt. Det er langt fra en jammerdal det hele.

Men selv i de dejligste landsbysamfund er der plads til forbedring. Det kan være besværligt at få fragtet 
børnene i skole og til fodbold med den bus, der kun kører en gang i timen. 

Ældre mennesker kan have uoverskueligt langt til købmanden. Ukrudtet vokser i parken. Fortovet savner 
manden med kosten. Mange opgaver trænger til at blive løst.

Her ville en landsbypedel eller to komme som sendt fra himlen. 

Forestil dig en mand, der kan køre børnene og de ældre rundt i en minibus på de tidspunkter, der er brug 
for det. Og forestil dig, at manden kan mere end at køre bus. 

Han kan også betjene en kost og en spade, han kan hjælpe gamle fru Nielsen med at skrue en pære i, 
han kan – måske mod lidt ekstra betaling - tage varer med hjem fra byen, når han alligevel er derinde 
med minibussen. 

Kun fantasien sætter grænsen for, hvad sådan en landsbypedel kunne gøre gavn med.

Det rigtigt geniale ved tanken er, at vi allerede har pengene til at gøre den til virkelighed. I Jydske 
Vestkysten søndag kan du læse om Fanø. Et af de mange småsamfund, hvor kommunen bruger formuer 
på at have en stor bus kørende halvtom rundt. Faktisk er den ofte helt tom. 

Tre millioner kroner koster den bus om året. De penge kunne veksles til en håndfuld landsbypedeller, 
udstyret med minibusser og værktøjskasser. Sådan tænker de på Fanø og i andre små samfund. 

Også Kommunernes Landsforening kan se den gode ide. Vi kan formentlig alle sammen se ideen. 

Men der er en forhindring. Lovgivningen foreskriver, at det kun er trafikselskaber, der må stå for offentlig 
transport. Og der er overenskomster og andre regler, der gør det vanskeligt for kommunerne at ansætte 
den slags altmuligmænd, som landsbypedellerne jo vil blive. 

Men regler kan som bekendt laves om, hvis de blokerer for de rigtige løsninger. Ideen er alt for god til ikke 
at prøve den af. Vi må have forsøg i gang så hurtigt som muligt. Ind med pedellerne!

Pedelopgaver 
Buskørsel med skolebørn, ældre, og for idrætsforeninger. Vedligehold af grønne områder, fortove og 
offentlige bygninger, herunder også mindre skoler. 

Af andre muligheder, som borgerne eventuelt kan betale et mindre beløb for, foreslår Landdistrikternes 
Fællesråd indkøb for ældre, gangbesværede borgere samt små håndværksopgaver som udskiftning af 
elpærer.

Finansiering
Pengene til landsbypedeller kan tages fra nedlagte busruter. Derudover kan der laves en model, hvor 
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kommunen betaler den ene halvdel til en fuldtidspedel, og borgerforeningen i landsbyen selv eller 
gennem fonde finder resten af pengene til en landsbypedel. 

Det vil nok være en god ide, at have fagforeningerne med i en forhandling, således at der ikke senere vil 
kunne gives indsigelse mod noget, der lyder som en rigtig god ide i landdistrikterne.

Det koster Fanø Kommune omkring tre millioner at have bussen kørende frem og tilbage på øen om året. 
Bussen drives af Sydtrafik. For fire år siden kostede det godt en million, og borgmester Erik Nørregaard 
er ikke tilfreds med en så voldsom prisstigning på fire år. Han mener, at opgaven kan løses billigere med 
landsbypedeller med minibus.

Samtidig med at kommunerne truer med at nedlægge busruter i tyndt befolkede områder, kommer 
Landdistrikternes Fællesråd nu med et forslag, der kan erstatte de nedlagte busser og forbedre servicen i 
de små samfund.

– Kommunerne har en lang række serviceforpligtelser som en landsbypedel vil kunne løse billigere, end 
det sker i dag. Transport af skolebørn og ældre, vedligehold af offentlige arealer og bygninger og meget 
mere. En landsbypedel vil både kunne køre bus på faste tidspunkter, hvor der er behov, og kunne lave 
andre opgaver, når han ikke kører bus, siger Carsten Blomberg, sekretariatsleder i Landdistrikternes 
Fællesråd.

Rådet søger nu tre kommuner, som vil være med i en forsøgsordning med landsbypedeller.

På Fanø afleverer kommunen i år godt tre millioner kroner til Sydtrafik for at have en halvtom bus 
kørende frem og tilbage på øen. Her ligger tanken om en landsbypedel ikke fjernt.

– Jeg har faktisk lige læst om, at man har sådan en ordning på Shetlandsøerne. Og for de penge, det 
koster af drive busruten herovre, kunne vi set over en årrække ansatte fem-seks personer, plus indkøbe 
en stor bus og en lille bus, siger Fanø-borgmester Erik Nørreby (V).

Også i Vejen Kommune har tanken været drøftet politisk, og det vil den blive igen.
– Tanken om landsbypedeller er bestemt ikke fremmed for os. Men den vinkel med bustransporten er ny 
for os. Som så mange andre kommuner har vi også tomme busser kørende, siger Vejen-borgmester 
Egon Fræhr (V), der gerne vil være med i et forsøg.
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