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Bilag
Beskrivelse af model for et §17, stk. 4 udvalg1 

Kombinationsmodel
Formål
Formålet er at styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen, således at borgerne i 
lokalområderne mærker et stigende tilhørsforhold og føler sig som en del af hele kommunen. 
Det sker ved:

 At der i lokalområderne sættes fokus på nærdemokrati, dialog og samskabelse. 
 At inddrage borgere, foreninger, erhvervsliv, ildsjæle m.v. i lokalområderne i 

udvalgets arbejde. 
 At §17,4 udvalget sikrer, at hele Byrådet har viden om nærdemokrati, dialog og 

samskabelse.

Opgave
Udvalgets opgave bliver at drøfte og arbejde med lokalt demokrati – det kan blandt andet 
være med udgangspunkt i nedenstående temaer:

 Hvad betyder lokalt demokrati?
 I forhold til de demokratiske hensyn: I hvor høj grad kan de folkevalgte involveres i 

det konkrete politiske arbejde?
 Hvordan sikres levende lokalsamfund? Hvad skal der til for at udvikle 

lokalsamfundene på kort og på langt sigt?
 Hvordan udmøntes/understøttes visionerne i ”Vores steder” i Planstrategien 2016?
 Drøftelse af handlingsplan med lokalområderne for at udvikle området.
 Hvordan kan samskabelse med lokalområderne understøttes?
 Drøftelse af tiltag som evt. vil kunne forhindre/formindske folkevandring fra 

lokalområderne?
 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. 

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

 Skal der arbejdes med borgerbudgetter i lokalområderne, hvilke fordele/ulemper?
 Vilkår og rammer for udflytning af byrådets møder.
 Planlægning af eksterne byrådsmøder og borgermøder.
 Principper for spørgetid, vilkår for borgerinitiativer m.v.

§17,4 udvalget sørger for at hele Byrådet får viden om nærdemokrati, dialog og 
samskabelse.

1Lov om kommunernes styrelse §17, stk 4: ”I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til 
varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for 
kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige 
udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed”
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Et §17 stk 4 udvalg har en forberedende eller rådgivende funktion, derfor skal konkrete 
beslutninger behandles i de relevante fagudvalg, Økonomiudvalg eller Byråd.

Deltagere
§17,4 udvalget består af 9 byrådsmedlemmer. 

 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.

 I §17,4 udvalget er der repræsentation fra lokalområdet2.

Organisation
 §17,4 udvalget vælger selv formand for udvalget blandt de politiske repræsentanter. 

 På §17,4 udvalgets første møde drøftes lokal repræsentation, temaer og proces.  

 Administrationen sekretariatsbetjener §17,4 udvalget. Dagsordener og referater fra 
møderne offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 Administrationen har ansvaret for at inddrage aktuelle personer i administrationen og 
sikre en tværfaglig indsats. 

§17,4 udvalget erstatter ikke fagudvalgenes arbejde med at sikre inddragelse af borgere, 
borgergrupper og virksomheder i udvalgs arbejde jf. styrelsesvedtægten. 

Lokalområderne defineres ud fra strukturen i Planstrategien/Kommuneplanen. Som 
udgangspunkt er der 12 lokalområder2.

Tidsperspektiv
§17, stk. 4 udvalget fungerer – hvis Byrådet ikke beslutter andet – indtil udgangen af 2021.

2 Jævnfør Kommuneplaner er der 12 lokalområder (Tåsinge, Skårup-Oure, Gudbjerg-Gudme-Hesselager, 
Stenstrup-Kirkeby, Ollerup-V.skerninge, Tankefuld-Rantzausminde, Vindeby-Troense, Thurø, Svendborg Øst, 
Svendborg Nord, Svendborg Vest og Svendborg Bymidte). 
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