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Navn på tema: Udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen 2019-22 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 325 325 325 325
Anlæg
Finansiering

I alt 325 325 325 325
 
 
Resume: 
Der søges om 0,325 mio. kr. årligt, svarende til et ½ årsværk til brug for administration 
og udmøntning af Landsbypuljerne for 2019-2022, med henblik på by- og 
områdefornyelse. 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har ansøgt Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om midler til 
byfornyelse i landområder og byer med mindre end 4.000 indbyggere. Den samlede pulje 
i perioden er på ca. 23 mio. kr., hvoraf 60% finansieres af Staten. 
 
Målet med midler fra Landsbyfornyelsespuljen er at forbedre boligstandarden og sætte 
gang i udviklingen af landområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. 
 
Teknik- og Erhvervsudvalget indstillede på mødet den 13. august 2020, at 
landsbyfornyelsesmidlerne for 2019 og 2020 skal anvendes til bygningsfornyelse for 
fredede og bevaringsværdige ejendomme, forsamlingshuse og tiloversblevne 
erhvervsbygninger 
Landsbyfornyelsesmidlerne for 2021 og 2022 ansøges med henblik på at midlerne 
anvendes til områdefornyelse i udvalgte byer 
 
Erfaringen fra en tidligere evaluering af puljen i Svendborg Kommune har vist, at der er 
behov for ekstra ressourcer til at lave opsøgende og understøttende arbejde for at kunne 
anvende midlerne strategisk til at understøtte allerede besluttede politiker (fx 
Bosætningsstrategien, Klima- og Energipolitikken, Bæredygtighedsstrategien).  
 
For at sikre sammenhæng til politisk besluttede strategier og prioriteringer, er det 
nødvendigt at afsætte ekstra administrative ressourcer til puljens udmøntning. 
  
Administrationen vurderer, at det kræver et 1/2 årsværk om året, fordelt på primært 
Byg- og Planafdelingen samt generel puljeadministration at udmønte puljen. I 2021 er 
behovet større pga. uforbrugte midler fra 2019 og 2020. Jeg antager, at ovenstående 
sætning har noget med de 500.000 kr. at gøre i 2021? Med det skal nok lige godkendes 
af Rikke ift. den politiske beslutning. Jeg mener, at de ”kun” tager stilling til de 325.000 
kr. 
Da der ikke er overskudskapacitet i de afdelinger, der medvirker til behandlingen af 
ansøgninger i forbindelse med puljens udmøntning, foreslås det, at der udarbejdes et 
driftsudvidelsestema vedr. ekstra administrative ressourcer i forbindelse med 
udmøntningen og realiseringen af midlerne. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Indsatsen har ingen direkte afledt effekt på andre sektorer og forvaltninger, men skal 
koordineres og samtænkes med øvrige landdistrikts- og lokaludviklingstiltag.  
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Økonomi:  
Ingen øvrige konsekvenser 
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