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1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Lokaludvalget den 28-05-2018: 
Godkendt.
 
Der var afbud fra Jens Erik Laulund Skotte og Morten S. Petersen. Som 
suppleanter deltog Jesper Kiel og Jens Munk. Dorthe Ullemose forlod 
mødet efter behandlingen af punkt 3. 

2. Konstituering af §17, stk. 4 udvalget

18/4235

Indstilling: 
Direktionen indstiller,

 at udvalget vælger en formand og næstformand 
blandt de politiske repræsentanter,

 at udvalget træffer beslutning om navn til §17, 
stk. 4. udvalget.

Sagsfremstilling: 
Byrådet godkendte på mødet den 27. marts nedsættelse af et §17,4 
udvalg med 9 medlemmer. De 9 medlemmer består af en repræsentant fra 
hver partigruppe i Byrådet, og løsgængere udpeger én repræsentant. 
Suppleanter udpeges af de respektive partier/løsgængere og kan variere i 
forhold til hvilket lokalområde der arbejdes med.
 
Jævnfør lov om kommunernes styrelse §17, stk 4 har udvalget en 
forberedende eller rådgivende funktion, og konkrete beslutninger 
behandles i de relevante fagudvalg, Økonomiudvalg eller Byråd. 
Kommunalbestyrelsen bestemmer udvalgs sammensætning og fastsætter 
regler for deres virksomhed, men udvalget vælger selv en formand og 
næstformand for udvalget blandt de politiske repræsentanter.
 
Udvalget bestemmer selv navnet på §17,4 udvalget og på mødet drøftes 
navn til §17,4 udvalget. Der er flere mulige betegnelser til udvalget, det 
kan f.eks. være: Dialogudvalget, Demokratiudvalg, Borgerudvalg, 
Medborgerudvalget, Lokaludvalget, Samskabelsesudvalget, 
Områdeudvalget, Fællesudvalget eller Koordinationsudvalget.

Beslutning i Lokaludvalget den 28-05-2018: 
Hanne Ringgård Møller blev valgt som formand. Udvalget valgte ingen 
næstformand. Udvalget besluttede, at udvalget benævnes ”Lokaludvalget”.
 
Der var afbud fra Jens Erik Laulund Skotte og Morten S. Petersen. Som 
suppleanter deltog Jesper Kiel og Jens Munk.
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3. Udvalgets arbejde

18/4235

Indstilling: 
Direktionen indstiller,

 at udvalget træffer beslutning om, hvilke temaer 
udvalget tager udgangspunkt i.

 at udvalget træffer beslutning om udvalgets 
arbejdsform/mødekalender.

Sagsfremstilling: 
I forbindelse med byrådets behandling af nedsættelse af §17,4 udvalget 
blev der oplistet flere mulige temaer, som udvalget kan arbejde med. I 
nedenstående ses de mulige temaer med henblik på en drøftelse af, hvile 
temaer som udvalget ønsker at arbejde med som det første.

a)    Hvad betyder lokalt demokrati?
b)    I forhold til de demokratiske hensyn: I hvor høj grad kan de 

folkevalgte involveres i det konkrete politiske arbejde?
c)    Hvordan sikres levende lokalsamfund? Hvad skal der til for at udvikle 

lokalsamfundene på kort og på langt sigt?
d)    Hvordan udmøntes/understøttes visionerne i ”Vores steder” i 

Planstrategien 2016?
e)    Drøftelse af handlingsplan med lokalområderne for at udvikle 

området.
f)     Hvordan kan samskabelse med lokalområderne understøttes?
g)    Drøftelse af tiltag som evt. vil kunne forhindre/formindske 

folkevandring fra lokalområderne?
h)    Hvilke lokalområder skal der arbejdes med i perioden? F.eks. kan det 

overvejes om byen er dækket ind via igangværende 
samskabelsesprojekter (Liv i min by, Havne projekter m.v.). 
Ligeledes kan det også overvejes om de to lokalområder på Tåsinge 
kan ses under ét. 

i)      Repræsentation i lokalområderne – kræver det en organisering i 
lokalområderne for at arbejde med lokalområderne?

j)      Skal der arbejdes med borgerbudgetter i lokalområderne, hvilke 
fordele/ulemper?

k)    Vilkår og rammer for udflytning af byrådets møder.
l)      Planlægning af eksterne byrådsmøder og borgermøder.
m)  Principper for spørgetid, vilkår for borgerinitiativer m.v.

I forbindelse med drøftelse af udvalgets arbejde foreslås det, at udvalget 
drøfter ønsker til den fremtidige arbejdsform samt mødetidspunkter. 

Bilag:
Åben - Kombinationsmodel for §17,4 udvalg

Beslutning i Lokaludvalget den 28-05-2018: 
Udvalget besluttede, at man ønsker at arbejde med to overordnede 
temaer:
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1.    Et tema, der dels fokuserer på landsbyklynger og potentialeplaner. 

Udvalget besluttede i denne sammenhæng, at man dels ønsker at følge det 
igangværende arbejde med landsbyklyngen og dels ønsker at initiere 
arbejdet med potentialeplaner. På førstkommende møde ønskes derfor en 
orientering fra administrationen om den igangværende landsbyklynge og 
bud på, hvordan arbejdet med potentialeplaner kan opstartes.  

2.    nye samarbejds- og inddragelsesformer, der kan styrke nærdemokratiet. 
På førstkommende møde ønskes en orientering om ”Liv i min by” med 
særlig fokus på de nye samarbejdsrelationer, der er etableret. 
I forhold til mødeformer og –kalender ønsker udvalget, at møder afholdes 
ude – gerne således, at man kan koble sig på aktiviteter, der afholdes 
lokalt. Der blev desuden lagt vægt på stor åbenhed omkring arbejdet. Det 
første møde afholdes dog internt og før sommerferien.
 
Der var afbud fra Jens Erik Laulund Skotte og Morten S. Petersen. Som 
suppleanter deltog Jesper Kiel og Jens Munk.

4. Repræsentation fra lokalområderne

18/4235

Indstilling: 
Direktionen indstiller,

 at udvalget drøfter en model for udpegning af 
repræsentation fra lokalområdet i §17,4 
udvalget.

Sagsfremstilling: 
På byrådets møde den 24. april blev det besluttet, at §17,4 udvalget skal 
drøfte repræsentation fra lokalområderne, idet et §17, stk. 4 udvalg giver 
mulighed for at deltagerne i udvalget også kan være deltagere, som ikke er 
medlem af Byrådet.
 
Repræsentanter fra lokalområdet til §17,4 udvalget udpeges af udvalget og 
kan ske på flere forskellige måder. I nedenstående er forskellige muligheder 
beskrevet:
 

1)    6-8 borgere fra lokalområderne. Repræsentanterne udpeges bredt 
fra foreninger, erhvervsområdet, ildsjæle, unge og aktive ildsjæle 
m.v. 

2)    Der udpeges nye lokale repræsentanter (3-4 stk.) hver gang der 
arbejdes med et nyt lokalområde. Repræsentanterne udpeges bredt 
fra foreninger, erhvervsområdet, ildsjæle, unge og aktive ildsjæle 
m.v.

3)    Der annonceres efter 6-8 repræsentanter fra lokalområderne til at 
indgå i udvalgets arbejde. 

Til orientering kan det oplyses, at jævnfør Kommuneplanen er der 12 
lokalområder (Tåsinge, Skårup-Oure, Gudbjerg-Gudme-Hesselager, 
Stenstrup-Kirkeby, Ollerup-V.Skerninge, Tankefuld-Rantzausminde, 
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Vindeby-Troense, Thurø, Svendborg Øst, Svendborg Nord, Svendborg Vest 
og Svendborg Bymidte.

Beslutning i Lokaludvalget den 28-05-2018: 
Udvalget drøftede forskellige modeller. Der var enighed om at 
lokalområdernes repræsentation kunne variere afhængig af, hvorvidt man 
arbejdede med tema 1 eller tema 2 (jfr. ovenstående). I forhold til tema 1 
var der enighed om, at man skulle sikre bred repræsentation fra det 
pågældende lokalområde. I forhold til tema 2 drøftede man en model, hvor 
udvalget på baggrund af opslag kunne søge efter interesserede 
repræsentanter fra lokalområderne. Man anmodede administrationen om 
konkrete forslag til, hvorledes dette kunne udmøntes.
 
Der var afbud fra Jens Erik Laulund Skotte og Morten S. Petersen. Som 
suppleanter deltog Jesper Kiel og Jens Munk.

5. Forslag til udmøntning af puljen til lokaleinitiativer

18/4235

Beslutningstema: 
Forslag til udmøntning af budgetforligets omprioritering af anlægspuljen 
”Puljen til lokale initiativer”.

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at

 udvalget kommer med politiske tilkendegivelser 
på udmøntning af ”Puljen til lokale initiativer” 
med henblik på udarbejdelse af et administrativt 
oplæg til udvalget.

Sagsfremstilling: 
Økonomiudvalget udsatte på deres møde den 17. april punktet vedr. 
”puljen til lokale initiativer” idet §17.4 udvalget anmodes om at udarbejde 
et forslag til, hvordan puljen udmøntes.
 
I forligsteksten til budget 2018 fremgår følgende i forhold til puljen for 
lokale initiativer: 
 
”I anlægsbudgettet er der oprindeligt afsat 1,6 mio. kr. årligt til lokale 
initiativer. Puljen omprioriteres således, at der afsættes midler til 
forsamlingshusene (200.000 kr.) og til bedre bredbåndsdækning i 
lokalområderne (200.000 kr.). Puljen, der fremover er på 1 mio. kr. skal 
herudover anvendes til at understøtte arbejdet med at realisere 
lokalområdernes potentialeplaner, herunder arbejdet med landsbyklynger.”
 
Puljen er jævnfør forligsteksten fremover øremærket til lokalområdernes 
potentialeplaner. Den konkrete udmøntning vil så ske i arbejdet med plan- 
og udviklingsprojekterne. I arbejdet med potentialeplanerne kan 
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lokalområderne lade sig inspirere af landsbyklyngebegrebet. 
Landsbyklynger er en metode til at understøtte nye samarbejder på tværs 
af landsbyer og herigennem styrke livet på landet. I det nuværende 
forsøgsprojektet er det desuden ønsket, at borgere i flere landsbyer 
samarbejder om at prioritere og opstille fælles langsigtede mål for hele 
klyngen – det kan ske i samarbejde med kommunen.

Bilag:
Åben - Budgetforlig 2018 - Puljen til lokale initiativer
Åben - Notat - Puljen til lokale initiativer 2012 - 2017
Åben - Referat fra punkt i Økonomiudvalget den 17-04-2018

Beslutning i Lokaludvalget den 28-05-2018: 
Udvalget foreslår Økonomiudvalget, at puljen forankres i Lokaludvalget og 
at puljen dels anvendes til at understøtte arbejdet med potentialeplaner og 
dels anvendes til at understøtte borgerdrevne, lokale initiativer, der kan 
medvirke til at videreudvikle nærdemokratiet.
 
Der var afbud fra Jens Erik Laulund Skotte og Morten S. Petersen. Som 
suppleanter deltog Jesper Kiel og Jens Munk.

6. Orientering

Beslutning i Lokaludvalget den 28-05-2018: 
Intet.
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Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00
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