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Lokaludvalget – Årshjul for 2020, godkendt 11-12-2019 
 

Lokaludvalget blev nedsat i starten 2018 og har dermed været i gang i snart to år. Herunder gik første år med at finde en retning for udvalgets arbejde, 
sådan at udvalget i 2019 har kunne sætte aktiviteter i gang i lokalområderne.  

På baggrund af de erfaringer som Lokaludvalget og administrationen har gjort sig i løbet af 2018 og 2019, har administrationen udarbejdet et udkast 
til et årshjul for 2020. 

 
 Status  
Lokaludvalget har i deres arbejdsgrundlag valgt at fokusere deres arbejde omring 6 temaer og indsatsområder. I det følgende fremlægges en status for 
arbejdet med de 6 temaer/indsatsområder:  
1) Landsbyklynger: Landsbyklynger var en kampagne som Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden kørte i flere lokalområder rundt om i Danmark. 
Formålet med landsbyklyngerne var at understøtte nye samarbejder på tværs af landsbyer og herigennem styrke livet på landet. Svendborg Kommune 
blev optaget i projektet Landsbyklynger med landsbyklyngen Gudmekongens Land, der dækkede området Gudbjerg, Gudme og Hesselager. 
Kampagnen er nu afsluttet, mens landsbyklyngen Gudmekongens Land stadig eksisterer som et aktivt lokalområde i Svendborg Kommune.  

2) Potentialeplaner: Der er på nuværende tidspunkt igangsat en potentialeplan for området Forum 5762. Processen forløber godt og lokalområdet 
har været gode til at bidrage med kvalificerede input til den endelige potentialeplan. Potentialeplanen forventes at være endelig færdig til 
godkendelse i løbet af foråret 2020.  

3) Borgerbudgetter: Der er på nuværende tidspunkt igangsat 2 borgerbudgetter. I de to områder, hvor borgerbudgetterne er igangsat, har de lokale 
styregrupper haft en del udfordringer med at opdrive projekter, som kvalificerer sig til tildeling af midler fra borgerbudgettet. Det har i begge tilfælde 
vist sig, at kræve en stærk lokal organisering når styregrupperne har skulle tiltrække borgere med relevante projektidéer til at tage del i 
borgerbudgettet.  

4) Samarbejdsaftaler: Der er på nuværende tidspunkt indgået tre samarbejdsaftaler mellem lokalområder og Lokaludvalget. Samarbejdsaftalerne 
indeholder på nuværende tidspunkt følgende afsnit: Politisk vision, beskrivelse af lokalområde, forpligtelser, aktiviteter, samt evaluering og tilpasning 
af samarbejdsaftalen.  

5) Lokalområde konference: Den 26. oktober 2019 afholdte Lokaludvalget en Nærdemokratidag for borgere og ildsjæle i Svendborg Kommunes 13 
lokalområder. Der deltog flere engagerede borgere fra lokalområderne og tilbagemeldinger viste, at dagen bidrog med både inspiration og netværk til 
de deltagende på dagen.  
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6) Borgerråd: Borgerrådet er på nuværende tidspunkt ikke nedsat, da Lokaludvalget og administrationen har vurderet, at der er brug for en 
organisering af flere lokalområder, før det er meningsfuldt at nedsætte et Borgerråd.  
 
Formålet med Lokaludvalget 
På baggrund af erfaringer fra arbejdet med lokalområderne i løbet af 2019, er det relevant at genbesøge Lokaludvalgets formål og dertil drøfte, hvilke 
indsatsområder der er relevante, at Lokaludvalget prioritere i det videre arbejde, for at opnå deres formålet.  

Lokaludvalgets formål 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. ” 

 

Indsatsområder 
Det er administrationens vurdering, at følgende indsatsområder er relevante at prioritere for, at Lokaludvalget kan opnå deres formål:  

1) Stærk lokal organisering med tydelig retning for det lokale arbejde – er fundamentet for, at andre lokale aktiviteter kan igangsættes og 
udføres. 

2) Rammer/guidelines for det lokale arbejde – kan hjælpe de lokale styregrupper til bedre at styre de lokale processer og på den måde lykkes 
med at nå de mål de sætter. 

3) Aktiviteter/indsatser der gør det lokale arbejde nemt – skal bidrage til, at borgere i lokalområderne føler, at det er overskuelig at engagere 
sig i det lokale arbejde.  

4) Bedre kontakt/vidensdeling mellem Lokaludvalget, administrationen og lokalområderne – skal sikre, at borgere i lokalområderne får en 
stærkere følelse af nærdemokrati og at de føler sig som en del af hele kommunen. 

5) Understøtte større lokale projekter – kan medvirke til, at lokalområderne udvikler sig på nogle finansielt tungere områder, som de ikke selv 
har mulighed for at løfte.  

 

 

Aktiviteter 
Konkret giver det anledning til følgende aktiviteter:  
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Indsatsområder Aktiviteter  

Stærk lokal organisering med 
tydelig retning for det lokale 
arbejde 

 Igangsættelse af lokal potentialeplaner (strategiske rammer for lokal udvikling) 
 Opkvalificering af lokale styregrupper – tilbyd kurser til lokalområderne hvert kvartal. Kan f.eks. være redskaber 

til facilitering af lokale processer, tips til fondssøgning mv.  
 Nærdemokratidag 
 Igangsættelse af borgerbudgetter (sikre små lokale succeser) 
 Borgerråd, Lokalråd 

Rammer/guidelines for det 
lokale arbejde 

 Tilpassede samarbejdsaftaler der sætter klare rammer for den lokale organisering, men undlader aftaler om 
borgerbudgetter eller potentialeplaner.  

 Håndbog for lokal organisering, herunder guide til borgerbudgetter og potentialeplaner 
 Administrativ håndbog for arbejdet med lokalområderne 
 Studietur for Lokaludvalget (input til rammer for arbejdet med Svendborg Kommunes lokalområder) 

Aktiviteter/indsatser der gør 
det lokale arbejde nemt 

 Abonnement til Min Landsby appen 
 Opstartsmidler til lokalområderne 
 Kommunikation på kommunens hjemmeside og facebookside. 

Bedre kontakt/vidensdeling 
mellem Lokaludvalget, 
administrationen og 
lokalområderne 

 Borgerråd, Lokalråd 
 Nærdemokratidag 
 Byrådsmøder i lokalområderne 
 Andre borgermøder med Lokaludvalgets deltagelse 

Understøtte større lokale 
projekter, der styrker 
lokalområdet generelt 

 Anlægsmidler fra budgetaftale 
 Pulje til landsbyfornyelse (TEU) 

 
 
 

Målsætning for 2021  
Følgende er administrationens udkast til en ambitiøs, men også realistisk målsætning for, hvad Lokaludvalget har opnået i slut 2021: 

1) X antal lokalområder har indgået samarbejdsaftale om fast lokal organisering med Lokaludvalget 
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2) Borgerråd er afprøvet/etableret 
3) Der er indgået aftaler om borgerbudgetter eller potentialeplaner for X antal af Svendborg Kommunes 13 lokalområder 

 

Årshjul 2020 
For at opfylde udvalgets formål, samt opnå målsætningerne for 2021, forslår administrationen nedenstående plan for 2020. 

Områder, der er allerede i gang: 

1. Gudmekongens land 

2. Forum 5762 

3. Stenstrup/Kirkeby/ Lunde 

 

Områder, vi forventer at indgå samarbejdsaftale med: 

4. Skårup 

5. Egense 

6. Tåsinge Syg 

7. Byen N 

Forløb i lokalområder forventes at følge følgende procesplan, som også afspejles i årshjulet for 2020:  
 
Planen viser en fordeling af aktiviteter. Den endelige plan er afhængig af borgerne.  
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Årshjul 2020: 

 Januar Februar Marts April Maj Juni 
Med deltagelse 
af udvalget 

Udvalgsmøde (22/1)  Udvalgsmøde (25/3)  Udvalgsmøde (27/3)  

 Organiserings-borgermøde i Skårup/Åbyskov (4. lokalområde)  
Organiserings-borgermøde i Tåsinge Syd (5. lokalområde), Egense (6. 
lokalområde) 

Samarbejdsaftale underskrives med Skårup/Åbyskov (4. lokalområde) 

Uden deltagelse 
af udvalget 

Møde med lokale repræsentanter fra Tåsinge Nord (evt. deltagelse af 
udvalgsformanden) 

Møde med lokale repræsentanter fra Tåsinge Syd 
Møde med lokale repræsentanter fra Byen N (evt. deltagelse af 
udvalgsformanden) 
Opfølgende møde med Tåsinge Syd 
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Opfølgende møde med Egense 
   
   

 1. kvartal 2. kvartal 
Med deltagelse 
af udvalget 

  

Uden deltagelse 
af udvalget 

Udarbejde håndbog for lokal organisering, herunder guide til 
borgerbudgetter og potentialeplaner 

 

 Administrativ håndbog for arbejdet med lokalområderne Opret kommunikation på kommunens hjemmeside og facebookside 
 Opdater samarbejdsaftaler så de sætter rammer for lokal organisering  

 1. halvår 
Med deltagelse 
af udvalget 

Studietur for Lokaludvalget 

Uden deltagelse 
af udvalget 

 

 

 

 

 

 

 Juli  August September Oktober November December 
Med deltagelse 
af udvalget 

Udvalgsmøde (26/8)  Udvalgsmøde 
(21/10) 

 Udvalgsmøde (9/12) 

 
Ferie 

Samarbejdsaftale underskrives med 2 
lokalområder 
Borgermøde om bb/pp med Egense 
Organiserings-borgermøder i Byen N (7. 
lokalområde) 
 

Samarbejdsaftale underskrives med 1 lokalområde 
 
Organiserings-borgermøder i 8. lokalområde 
Borgermøde om bb/pp med Tåsinge Syd 
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Uden deltagelse 
af udvalget 
 

Ferie 

Møde med lokale repræsentanter fra 8. 
lokalområde (evt. deltagelse af 
udvalgsformanden) 
Kontakt til 9. lokalområde 

Møde med lokale repræsentanter fra 9. lokalområde (evt. deltagelse 
af udvalgsformanden) 

 3. kvartal 4. kvartal 
Med deltagelse 
af udvalget 

  

Uden deltagelse 
af udvalget 

Kursus for lokalområderne 
 
 

Kursus for lokalområderne 

 2. halvår 
Med deltagelse 
af udvalget 

 

Uden deltagelse 
af udvalget 
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