
urdu  Svendborg ..,..... 
Kommune 

Samarbejdsaftale 

Lokaludvalget, Svendborg Kommune 2019 

For at sikre et godt samarbejde mellem Lokaludvalget og lokalområderne udarbejdes der 
unikke samarbejdsaftaler for hvert lokalområde, der ønsker at igangsætte et samarbejde 
med udvalget. Samarbejdsaftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem lokalområdet 
og Lokaludvalget. Her fastlægges rammerne for organisering, aktiviteter, borgerbudget, 
møder og evaluering. 

Følgende samarbejdsaftale er indgået mellem Lokaludvalget og Forum 5762 

LOKALUDVALGET 



Politisk vision 

Det er Lokaludvalgets formål 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. Samarbejdsaftalen er et værktøj til at inddrage borgere, foreninger, erhvervsliv, 

ildsjæle m.v. i lokalområderne i udvalgets arbejde, og sikre lokaludvalgets indsatser bliver lokalt 

forankret. 

Det er Lokaludvalgets vision at skabe nye samarbejds- og inddragelsesformer, der kan styrke 

nærdemokratiet. Udvalget vil gerne have repræsentation fra borgere, virksomheder, ildsjæle m.fl. i 

udvalgets arbejde, og derfor er der nedsat et borgerråd, som består af en repræsentant fra hvert 

lokalområde. 

Samarbejdsaftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem lokaludvalget og det aktuelle 

lokalområde, for at sikre en god og konstruktiv proces. Samarbejdsaftalen beskriver visioner, formål 

og konkrete handlinger. 

Deltagerne i samarbejdsaftalen forpligter sig til at være ambassadører for den lokale udvikling i 

lokalområderne. Samarbejdsaftalen er en gensidig aftale, der skal være med til at løfte de politiske 

og lokale ambitioner for lokalområderne i Svendborg Kommune. 

Beskrivelse af lokalområde 

• Navn: 5762-området 

• Hvor: postdistrikt 5762 

• Vision: 
5762-området er et attraktivt sted at bo og virke. 

Alle aldre fra børnefamilier til ældre seniorer oplever, at der er et relevant udbud af aktiviteter og 

faciliteter, og at der er et godt sammenhold og socialt fællesskab i lokalområdet. 
f.	 Formål: Samarbejdet om potentialeplanen og realisering af den skal styrke positiv udvikling i 

5762-området 

• Medvirkende foreninger og samarbejdspartnere: Forum 5762 på vegne af lokalområdet 

• Kontaktpersoner: Brian Berggren Sørensen, Thomas Visby og Michael Grube Andersen 



Forpligtelser 
Som lokalområde forpligter Forum 5762 sig til at indfri følgende målsatte aktiviteter. 

1. Obligatorisk deltagelse for alle lokalområder: 

• Nærdemokratidag 

• Borgerråd 

• Borgermøder 

• Dialog møder ad hoc. 

Lokaludvalget står for indkaldelse til ovenstående arrangementer. 

2. Forum 5762 er forpligtet på at skabe en bred lokal forankring og sikre at flest mulige borgere har 
mulighed for at deltage i arbejdet. 

3. Samarbejdsaftalen danner ramme om følgende aktiviteter: 

Aktiviteter Beskrivelse Ansvarsområder Tidshorisont 

Potentialeplan • Lokaludvalget har besluttet at 

igangsætte arbejdet med en 
Potentialeplan for 

lokalområdet omkring Forum 

• Styregruppen for Forum 

5762 har ansvaret for 

processen, i tæt 

samarbejde med 

Kan i sætte nogle 
datoer! tidshorisont 
på? 
Borgermødet i maj 

  

5762. 

 

Lokaludvalget. 2019 har givet et 

 

• Der er afsat 200.000 kr. til 

arbejdet med 

potentialeplanen. 

• Økonomien varetages af 

Svendborg Kommune i 

tæt dialog med Forum 

godt afsæt og 
introduktion til 

arbejdet med 

 

• 

• 

• 

• 

Forum 5762 har mulighed for 

at udarbejde en del af 

potentialeplanen selv og 

tildeles 60.000 kr. hertil. 

Der er mulighed for at Forum 
5762 søger yderligere 

eksterne midler til projektet. 
De 200.000 kr. der er afsat til 

arbejdet med 
potentialeplanen kan bruges 

til ekstern bistand, opsætning, 

tryk mv. og prioriteres i tæt 

dialog med Forum 5762. 

Potentialeplanen for området 

Forum 5762 skal opfylde 
følgende formål: 

o Planen skal beskrive 

lokalområdets 
karakter, kvaliteter, 

potentialer og 

udfordringer 

 

5762. 

endelige 

potentialeplanen. 

I forlængelse af 

borgermødet i 

september 2019 skal 
vi være klar med 
input til 
bosætningsstrategi 
for Svendborg 
Kommune. 

Forslag til 
potentialeplanen for 

5762-området skal 

præsenteres på 
borgermødet i 

januar 2020, der 
betragtes som en 
høring der kræver 

feedback 
efterfølgende. Det 
forventes at den 

potentialeplan er 



  

o Planen skal 

udarbejdes på 

baggrund af en aktiv 

inddragelse af 
borgere foreninger, 
erhvervsliv, politikere 

og administrationer. 
o Planen skal sætte 

fokus på 

nærdemokrati, dialog 

og partnerskab. 

o Planen skal koble den 
lokale planlægning, til 

de overordnede mål 

og retningslinjer i 

kommuneplanen. 

 

færdig primo marts 

2020. 

 

• Det er administrationen i 
samarbejde med Forum 5762, 
der sikrer, at formål for 

potentialeplanen opfyldes. 

   

• Proces for potentialeplanen: 

    

3 årlige borgermøder i januar, 

maj og september er 

    

"trædesten" i involvering og 

synliggørelse i 5762-

lokalområdet. 

  

Evaluering og tilpasning af samarbejdsaftalen 

For at sikre en løbende positiv udvikling af samarbejdsaftalen skal lokalområdet redegøre for status 

på samarbejdsaftalen senest et år efter samarbejdsaftalen er igangsat. I den forbindelse er der 

mulighed for at tilpasse samarbejdsaftalen i forhold til nye projekter mv. 

Lokalområdet 

Dato:  

Lokaludvalget 

Dato: 

 

 

Brian Berggren Sørensen Hanne Ringgaard Møller 
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