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PUNKTER PÅ DAGSORDEN  
 

Punkt 1 FMK´S VERDENSMÅLSUDVALG 
Sagsfremstilling  
 
 
 
 
Gennemgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Første møde i Faaborg-Midtfyn Kommune §17. stk. 4 udvalg – Verdensmålsudvalget, har 
afholdt opstartsmøde 26. maj. Opsamling fra mødet med en drøftelse af Fynslands kommende 
bidrag til udvalget. 
Gennemgang v. Jens Bruntse 
 

Jens gennemgik de opgaver Verdensmålsudvalget skal arbejde med over det 
kommende år (udvalget er etableret for en 1. årig periode) 
- At identificere særligt relevante delmål under de udvalgte verdensmål, der især   

  skal arbejdes med. (Mål 6 Rent vand og sanitet, Mål 7 Bæredygtig energi, Mål 11  
  Bæredygtige byer og lokalsamfund, Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion,  
  Mål 13 Klimaindsats, Mål 15 Livet på land (sikring af biodiversitet og bæredygtig  
  forvaltning af vigtige økosystemer), Mål 17. Partnerskaber for handling) 
- At tilvejebringe et overblik over allerede igangværende tiltag af væsentlig betydning for  
  opfyldelse af de udvalgte verdensmål.  

- At komme med begrundede forslag til nye handlinger i en operationel handleplan med  
  tiltag, der enkeltvis eller tilsammen kan gøre en betydelig forskel i forhold til opfyldelse  
  af målene. Der skal arbejdes bredt med, hvad vi kan og skal gøre både som borgere,  
  erhvervsliv og kommune. Planen skal lægge op til, at relevante fagudvalg i kommunen  
  umiddelbart kan iværksætte opfølgende tiltag.  

- At få igangsat handlinger allerede mens udvalget virker. Det kan fx være at sætte rele- 
  vante fagudvalg i gang med tiltag, der kan adressere energi- og klimadagsordenen og  
  mobilisere borgere og samarbejdspartnere i omverdenen til tiltag, der vil have en effekt.  

- At beskrive de ressourcemæssige konsekvenser af forslagene.  

- At komme med forslag til, hvordan videre realisering af handlinger forankres efter af- 
  slutning af udvalgets arbejde.  



 
 
 
 
 
 
Drøftelse  

Metodisk skal udvalget arbejde sig gennem et verdensmål ad gangen ud fra en dertil 

udarbejdet skabelon.  

Borgerpladser i udvalget ikke besat. Der er opsat en række kriterier for hvilke profiler der 

efterspørges og det er et udvalg af politiske repræsentanter der skal udpege 

borgerrepræsentanter. (Fynsland undrer sig over dette forløb)  

 

Med afsat i flg. arbejdsspørgsmål; Hvor skal Fynsland placere sig i processen og hvordan ønsker 

Fynsland at markere sig ift. verdensmålsudvalgets arbejde? blev flg. drøftet:  

- Der er et spænd mellem det mulige og de mål man har sat for udvalget  

- Undren over af FMK fastholder at arbejde med seks enkeltstående mål, da det på 

Fynslands landdistriktskonference blev tydeliggjort, at man ikke kan arbejde med 

verdensmålene isoleret, men de skal ses i en sammenhæng.  

- Metodemæssigt kan foreslås, at arbejdet med indsatserne opdeler i tre kategorier; 1. 

Eksperimenterende indsatser der kan afprøves nu, 2. Indsatser der indbefatter politik 

behandling og 3. Komplekse indsatser hvor inddragelse af en række aktører er 

nødvendig. 

Fynsland rolle ift. lokalrådene 

- Fynsland skal formidle information 

- Arbejdet med verdensmål kræver en adfærdsændring hos den enkelte borger, og 

Fynsland kan opfordre lokalrådene til at arbejde med verdensmålstiltag, f.eks. 

kampagner og eller ”konkurrence mellem landsbyer om at spare på vandet. Vi skal 

være opmærksomme på, at det nødvendigvis ikke skal være Fynsland der skal pushe 

en dagsorden ift. at arbejde med verdensmål 

- Fynsland ligger op til at verdensmål kan indarbejdes som kriterie i landsbyplaner og 

egnshandleplaner men det fordre at der politik og ikke mindst administrativt er en 

velvilje til at arbejde med, og bane vejen for lokale verdensmåls projekter og indsatser. 

Fynslands rolle ift. til kommunen  

- I lighed med opfordringen til FMK om at indarbejde en ”borgerinvolveringsvurdering” 

som en fast bestanddel i sagsfremstillingen til de politiske dagsordenspunkter opfordre 

Fynsland FMK til at kikke på om en ”Verdensmålsvurdering” kan indarbejdes i den 

administrative sagsfremstilling. 

- Ønsker vi flere klima og bæredygtige løsninger, bør Fynsland også være med til at pege 

på hvordan vi kan finde finansieringen til disse løsninger.  

- Den politiske beslutning til FFV om at levere løsninger til billig pris bør genforhandles 

da Fynsland vurderer, at det kan spænde ben for arbejdet med mere klimavenlige 

tiltag. 

- FMK skal fortsat opfordres til at lave mere åbne og involverende sagsbehandling hvis 

borgerne skal engageres i arbejdet med FN´s verdensmål 

Konkrete projekter Fynsland skal markere sig på  

- Multifunktionel jordfordeling  

- Overløb i regnvandsbassiner  

Samarbejdspartnere 

- Ungerådet, klimaspørgsmål er en klar dagsorden for unge, derfor bør vi søge et tæt 

samarbejde med ungerådet med henblik på at sætte skub i lokale tiltag heri kan 

aftenskolerne også spille en rolle.  

 

Der blev stille forslag om der skulle etableres et online forum hvor lokalråd og bestyrelsen 

kunne drøfte og komme med input til verdensmålsudvalget.  



 

Beslutning  Jens Bruntse skal i det omfang det er muligt deltage i egnsmøder for at formidle og samle input 
fra lokalrådene til Verdensmålsudvalget.  
indsatsen omkring verdensmålsudvalget bliver et fortløbende dagsordenspunkt for bestyrelsen 
det kommende år. 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
Opsamling på input med henblik på at 
lave en mere konkret handleplan for den 
kommende periode, der skal drøftes 
videre på mødet den 18. juni 

Jens Bruntse 14. juni 

 
Punkt 2 LANDSBYPLANER  
Sagsfremstilling  
 
 
 
 
 
 
Drøftelse    

Kort opsamling på gennemgang af landsbyanalysen  

Spørgemøder – hvordan samler Fynsland op? 

Præsentation af landsbyanalysen lokalt, kan Fynsland understøtte og hvordan? 

Landsbyplaner - Indhentning af interessetilkendegivelser og kriterier for udvælgelse 

Procesplan og anmodning om forlængelse   

 

Landsbyanalysen 

- God gennemgang af landsbyanalysen v SLA  

- Opsamlingsmøder har vist at der kan være et behov for at lave en række temamøder 

med lokalrådene eks. Stier, nedrivningspuljen etc. Hvem følger op på dette – er det 

egnsrepræsentanterne eller LD-koordinator?  

- Analysen skal gøres mere læsbar opdel på lokalråd. 

- Lokalrådene og bestyrelsen skal have et trykt eksemplar. 

- Analysen er et godt værktøj til at aktivere de lokale borgere. Pt. er opgaven lagt ud til 

de eneste byer/lokalråd, i hvilket omfang skal bestyrelsen LD-koordinator understøtte 

den lokale formidling af analysen? Skal vi motivere lokalrådene til at benytte Slå i gang 

puljen til afvikling af borgermøder hvor landsbyanalysen præsenteres.  

Det videre arbejde med landsbyanalysen 

- Analysen skal være Fynsland og lokalrådene arbejdsredskab de kommende år. Kan 

bruges til at påpege hvor der er brug for indsatser og strategier eks strategi for 

vejkantslandsbyer, således vi får skabt både politisk og administrativ opmærksomhed 

på de opgaver som kan være svære for lokalrådene at løfte alene. 

- Bruge landsbyplaner til at rette kommuneplanen op 

- Analysen har vist at der byer der har nogle markante udfordringer, som vi sammen 

med kommunen er nødt til at tage hånd om.  

 

Landsbyplaner  

- Fire forløb der hver kan få tildelt 85.000 kr. Der tilknyttes et konsulentfirma, som 

Fynsland har udpeget. Det skal være individuelle procesforløb, men der må gerne være 

en ”standartramme” for procesafvikling og slutprodukt, således der er en 

genkendelighed.  

- Midler fra landdistriktspuljen, kan bruges til at understøtte yderligere 

landsbyplanforløb, hvor procesmetoder fra Blomstrende landsby kan benyttes, samt 

konkrete projekter.   

 



Kriterier 

- Lokalråd der ønsker midler fra projektet til at lave landsbyplan, skal som udgangspunkt 

ligge et mindre beløb i medfinansiering og der skal laves en kort redegørelse over hvad 

lokalområdet ønsker at opnå med landsbyplanen, hvem der står bag (ikke alene 

lokalrådet), hvordan man vil kommunikere og formidle processen samt engagere 

borgerne. Dertil kan/skal man redegøre for hvordan indsatser omkring FN verdensmål 

implementeres i udvikling af landsbyen/lokalområdet.  

 

Konsulentfirmaer 

- Det vurderes hensigtsmæssigt at ”pulje” opgaven med landsbyplaner, for at få mest 

muligt ud af midlerne. Fynsland skal udpege det konsulentfirma, som skal stå for 

udformningen af fire individuelle procesforløb hvor slutproduktet skal være en 

landsbyplan. Projektet skal i udbud og tre til fire konsulentfirmaer skal bydes ind til en 

orientering omkring projekter, hvorefter de kan byde på opgaven.  

 

Proces- og tidsplan 

- Der udformes en bud på en endelig tidsplan, der fog forudsætter at vi får tilsagn om 

forlængelse af projektperioden. Arbejdet med Landsbyanalysen har trukket ud og 

Coronasituationen har også lagt hindringer for projektet. 

  
Beslutning  Landsbyanalysen: Skal opdeles således at analysen af de enkelte byer kan trækkes ud enkeltvis 

og på lokalrådsniveau.  
Den samlede analyse skal trykkes således lokalråd og bestyrelse kan få et eksemplar og der skal 
laves lokalrådsudgaver (hovedanalyse, tværgående analyse og analyse af de byer der er udgør 
lokalrådet). 
Fordeling af midler:  
Projektmidler to fællesworkshop (hvoraf opstartsworkshop kan afvikles egnsvis).  
4 landsbyplaner, hver 85.000 kr. tildelt udvalgt konsulentydelse, krav om medfinansiering samt 
anmodning om deltagelse ud fra en række opstillede kriterier. 
LD-puljemidler samlet 105.000 kr. skal fordeles til øvrige landsbyplanforløb og projekter. 
Fordelingsnøgle ikke fastlagt.  
Kriterier: Krav om mindre medfinansiering og redegørelse for mål, organisering og 
kommunikation samt redegørelse for arbejdet med et eller flere Verdensmål. 
De udvalgte lokalråd skal indkaldes til et opstartsmøde.  
Konsulentydelser: 3-4 konsulentfirmaer indbydes til formøde og udarbejder tilbud som danner 
grundlag for valg af konsulentfirma, der skal stå for udformning af fire landsbyplaner afviklet i 
separate procesforløb. (Formøder med konsulentfirmaer forsøgt afviklet inden sommerferien). 
Proces og tidsplan: Udkast til endelig procesplan skal udarbejdes og besluttes på 
bestyrelsesmøde 18. juni  

  

Handlingspunkter Ansvarshavende  Tidsfrist 
Tryk og opdeling af landsbyanalysen  
Procesplan  
Udarbejdelse af udbudsmateriale og 
indkaldelse af konsulentfirmaer  
Kriterier for landsbyplaner  

Jp 
Jp 
Jp 
 
jp 

Juni 
14. juni 
18. juni 
 
14. juni 

 
Punkt 3 NABOGO – SAMKØRSEL I LOKALOMRÅDERNE 
Sagsfremstilling   
 

Facilitering og markedsføring af samkørsel i egne biler i udvalgte lokalområder og 
virksomheder, herunder inddragelse og aktivering af lokalsamfund.  



 
 
 
 
Bilag  

Bestyrelsen har besluttet at forsøgsprojektet primært skal afvikles i forstadsbåndet Opsamling 
på tilbagemelding om muligheden for at etablering og opstart i 4 lokalområder. 
Gennemgang ved Per, Ole og Yvonne  

Beslutning  Flg. lokalråd har tilkendegive interesse for at deltage i pilotprojektet  

Brobyværk, Ferritslev og Årslev 

Der tages kontakt til Nr. Lyndelse  

 
 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 

Opsamling på Nr. Lyndelse                                Yvonne og JP 
 
Punkt 4 FORSAMLINGSHUSE 
Sagsfremstilling 
 
 
Bilag  

Status på Landdistrikternes Fællesråd arbejde med en forsamlingshuspakke. 
 
 

beslutning Punktet blev ikke behandlet  
 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 

Punkt 4 EVT 
Sagsfremstilling 
 
 
Bilag  

Sager på politisk dagsorden  
 

beslutning Punktet blev ikke behandlet 
 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
 

 


