
Lokaludvalget  

 

Lokaludvalget blev nedsat i starten af 2018 og har dermed været i gang i tre år. Udvalget begyndte i 2019 at 
sætte aktiviteter, som potentialeplaner og borgerbudgetter, i gang i lokalområderne. 

På baggrund af de erfaringer som Lokaludvalget og administrationen har gjort sig i løbet af de første år, har 
administrationen udarbejdet en status for arbejdet indtil nu, samt et årshjul for 2021.  

 

Status  
Lokaludvalget har i deres arbejdsgrundlag valgt at fokusere deres arbejde omring 
borgerbudgetter/potentialeplaner og borgerdrevne anlægsprojekter. I det følgende fremlægges en status 
for arbejdet: 

1) Potentialeplaner: Der er på nuværende tidspunkt afsluttet potentialeplaner i 
Gudmekongens Land og i Forum 5762. Skårup Sogn er i gang med at udarbejde en 
potentialeplan, som forventes at blive afsluttet i forår 2021. 

2) Borgerbudgetter: Der er på nuværende tidspunkt gennemført borgerbudgetter i 
Stenstrup/Kirkeby/Lunde og Gudmekongens Land. Der er blevet tildelt penge til en række 
forskellige projekter, hvoraf nogle er blevet forsinket af corona-situationen. Thurø lokalråd, 
Tåsinge Syd lokalråd og Forum 5762 er i gang med at gennemføre borgerbudget-processen, 
som de har fået bevilliget i 2020. 

3) Samarbejdsaftaler: Der er på nuværende tidspunkt indgået 6 samarbejdsaftaler i 
henholdsvis Stenstrup/Kirkeby/Lunde, Gudmekongens Land, Forum 5762, Skårup Sogn, 
Tåsinge Syd og Thurø. Der er en i dialog i gang med området Egense/Rantzausminde. Der er 
således ikke endnu indgået samarbejdsaftaler med områder i by og på Tåsinge Nord. 

4) Organisering af lokalområder: De fleste lokalområder er startet op som arbejds- og 
styregrupper. Enkelte områder er begyndt at nedsætte demokratisk valgte lokalråd eller 
foreninger for at sikre sig en øget legitimitet og muligheden for at søge ekstern finansiering 
hos fonde til deres projekter 

5) Lokalsamfundspulje: I 2020 blev Lokalsamfundspuljen udmøntet for første gang. 
Lokaludvalget valgte at støtte følgende fire anlægsprojekter med hver 500.000 kr.:  

 Ud i naturen til hest og til fods 
 Ombygning af Vejstrup Forsamlingshus 
 Bypark i Gudbjerg 
 Rekreativt aktivitetsområde ved Vestbroen, Svendborg Havn 

Projekterne er ved at indhente den sidste finansiering og de nødvendige tilladelser for at 
kunne igangsættes. 

6) 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. 

 

 

Indsatsområder  

Lokaludvalget har besluttet følgende indsatsområder for 2021: 

1) Fokus på borgerbudgetter: Administrationen understøtter de enkelte lokalområder efter behov således, 
at flest mulige områder kan afholde et borgerbudget i 2021. I områder hvor der ikke er noget samarbejde 
endnu skal borgerbudgetterne bruges som en løftestang til at etablere et samarbejde.  

2) Udmøntning og opfølgning af gennemførte potentialeplaner: Områder der allerede har vedtaget en 
potentialeplan, har mulighed for at ansøge om midler til projekter på baggrund af allerede godkendte 
potentialeplaner.  

3) Potentialeplaner: Områder der ikke tidligere har gennemført en potentialeplan, har mulighed for dette. 

4) Lokalsamfundspulje: Puljen udmøntes igen i år til større anlægsprojekter i lokalområderne. 

5) Gratis flexture til unge eller gratis lokalruter: Der bliver gennemført et forsøgsprojekt, som skal 
undersøge, hvordan mobiliteten mellem de enkelte lokalområder og byen og landdistrikterne kan 
forbedres. 

 

 

Oversigt over økonomi til 
indsatserne 

  

 Hvor meget? Hvor kommer pengene fra? 
1) Borgerbudgetter 600.000 mio. kr. Pulje til Lokaludvalget 
 400.000 kr. Overførte ikke disponerede 

midler 
 600.000 kr. Liv i mit Lokalområde 
   
 I alt: 1.6 mio. kr.  
   
2) Projekter på baggrund af 
potentialeplaner 

900.000 kr. Liv i mit lokalområde 

   
   
3) Potentialeplaner 400.000 kr. Pulje til Lokaludvalget 
   
   
   



4)Lokalsamfundspulje 
(borgerdrevne anlægsprojekter) 

2.038 mio. kr.  Lokalsamfundspulje 

   
 

Tidsplan 2021 
 

Administrationen foreslår følgende tidsplan for de nævnte aktiviteter. Det skal dog bemærkes, at 
coronasituationen kan betyde ændringer i planen. Ligeledes skal det understreges at samarbejde med 
borgere kan være svært at tidsstyre, da borgerne engagerer sig frivilligt og det derfor kan komme 
ændringer af planen undervejs. 

 

 

Tidsplan  
Forår/sommer 2021 Efterår/vinter 2021 
Opstart af borgerbudgetprocesser: 

 Opstart af borgerbudgetter i de 
lokalområder, hvor der er eksisterende 
samarbejdsaftaler. Udvalget deltager i de 
lokalområder, hvor borgerne ønsker det 

 Opstart af borgerbudget i nye 
lokalområder uden eksisterende 
samarbejdsaftale 

 

Opstart af forsøgsprojekt ”Mobilitet i 
lokalområder” 
 

Afslutning af potentialeplan i Skårup Afslutning/Udmøntning af borgerbudgetter 
Indledende arbejde med henblik på indgåelse af 
samarbejdsaftaler med nye lokalområder (byen, 
Tåsinge Nord) 

Opfølgning på projekter, som er støttet gennem 
Lokalsamfundspuljen 

Opstart af potentialeplaner efter ønske fra 
lokalområder 

 

Uddeling af midler til anlægsprojekter fra 
lokalsamfundspuljen 

 

  

  



Forslag til budget 2021 
 

Forslag til budget 2021 
 

   

    
Pulje til lokaludvalget § 
17, 4 

  I alt 1.400.411 kr. 

Borgerbudgetter 600.000 kr. 3 x 200.000 kr.  
Potentialeplaner 400.000 kr. 2 x 200.000 kr.  
Opstartsmidler i 
forbindelse med opstart 
af borgerbudget 

25.000 kr. 5 x 5000 kr.  

    
Driftstilskud 120.000 kr. 8 x 15.000 kr.  
Studietur for 
lokaludvalget 

50.000 kr.   

Min Landsby-app 116.800 kr.   
Grafisk 
arbejde/kommunikation 
mm. 

50.000 kr.   

Ikke disponerede midler 38.611 kr.   
    
    
    
Liv i mit lokalområde   I alt 2.0 mio. kr. 
Mobilitetsforsøgsordning 300.000 kr.   
Borgerbudgetter 600.000 kr. 3 x 200.000 kr.  
Projekter på baggrund af 
potentialeplaner 

900.000 kr.   

Administrative 
omkostninger 

200.000 kr.   

    
    
    
    
Lokalsamfundspulje 
(borgerdrevne 
anlægsprojekter) 

  I alt 2.038 mio. kr. 

 2.038 mio. kr. 4 x 509.500 kr.  
    
    
Overførte midler fra 
2020 

  I alt 3.652.000 kr. 

    
Overførte ikke 
disponerede midler – 

466.000 kr.   



forslag at afsætte midler 
til borgerbudgetter 
Overførte disponerede 
midler 
(Potentialeplaner i Forum 
5762 og Skårup, 
Borgerbudgetter i 
Stenstrup/Kirkeby/Lunde, 
Gudmekongens Land, 
Forum 5762, Tåsinge Syd, 
Thurø, administrativ 
understøttelse, fire 
borgerdrevne 
anlægsprojekter) 

3.186.000 kr.   

    
    
   Samlet sum: 9.090.411 

kr. 
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