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PUNKTER PÅ DAGSORDEN  
 

Punkt 1 EVALUERING AF BORGERBUDGET OG INPUT TIL PERMANENT ORDNING 
Sagsfremstilling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 

Borgerbudget forløb 2019 – 2020 skal evalueres ud fra flg.: fire kriterier: 
1: Ramme 
 2: Afvikling og proces  
3: Projekternes udformning  
4: Inddragelse af borgerne 
 
Permanent proces 
Forvaltningen efterspørger Fynsland bemærkninger til en permanent model der skal 
benyttes fra 2021. De gennemgående kommenterer fra evalueringerne i hele 
projektperioden, som er vedlagt som bilag kan inddrages i drøftelsen. 
 
Administrationens opsamling på borgerbudget.  

 

Beslutning  Evaluering af procesforløb 2019 – 2020 
I udgangspunktet mangler der en mere udførlig drejebog for styregrupperne. 
Forløbet har ikke været tilfredsstillende, der er brug for en gennemgående 
administrativ medarbejder med kendskab til lokalområderne.  
I egnsstyregrupperne er der behov for en samlet tovholder der melder projekter ind 
til kommunen  
Bud på elementer i et permanent borgerbudget  
De nuværende borgerbudgetsforløb har vist, at mange små projekter er blevet 
tilgodeset, og det er vigtigt, idet det styrker det lokale engagement. Der er i Faaborg-
Midtfyn Kommune allerede en række puljer der understøtter mindre og mellemstore 
projekter og derved er muligheden for understøttelse af det lokale engagement til 
stede. Formålet med borgerbudget er at udvikle og forny den demokratiske 



involvering – at styrke borgerne deltagelse og engagement, og i den gennemgående 
evaluering af de fire års procesforløb har der bl.a. været peget på; ”Der var forskellige 
holdninger til puljernes størrelse. Der er dog en generel holdning til, at der skal være 
en sammenhæng mellem den sum, der er til uddeling, og den tid de skal bruge på 
processen.” 
Disse tilbagemeldinger understøtter at borgernes interesse og deltagelse kan blive 
styrket hvis man har nogle mere profilerede projekter, at skulle forholde sig til. Med 
andre ord puljen skal gøres større således det bliver muligt at understøtte med større 
beløb. 
 
Fynsland anbefaler på baggrund heraf, at et permanent borgerbudget i FMK 
fremadrettet skal have som hovedmål ”at styrke den demokratiske deltagelse og 
udvikling”, og som delmål at styrke ”egnsprofileringen”. 
 
Det sker ved: 

- Afvikling af et samlet borgerbudget forløb i hver af der tre egne, der afvikles 
over en treårig periode 

- Hvert procesforløb evalueres og der laves en samlet evaluering af de tre 
egnsforløb  

- Kommunalbestyrelsen kan udpege et overordnet tema for det specifikke 
egnsborgerbudgetsforløb. Et tema der understøtter arbejde med 
kommunens udviklingsstrategis indsatsområder. 

- Det etableres egnsstyregrupper, der står for tilrettelægge og afvikling af 
forløb. Heri indgår en repræsentant fra Fynsland og Faaborg-Midtfyn 
kommune for at sikre overlevering af viden og erfaringer. 

 
Et permanent borgerbudgetsforløb med en samlet pulje, afviklet i en egn anbefales 
under forudsætning af, at Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder og eventuel 
udbygge de eksisterende puljer, så små og mellemstore projektet forsat kan støttes 
økonomisk og derved understøtte det lokale engagement. 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
De laves en opsamling som sendes til 
orientering i bestyrelsen før de sendes til 
administrationen  

Gunnar og Jens Peter  28. april 

 
 
 
 
 
Punkt 2 NABOGO – SAMKØRSEL I LOKALOMRÅDERNE 
Sagsfremstilling  
 
 
 
 
 
Bilag   

Facilitering og markedsføring af samkørsel i egne biler i udvalgte lokalområder og 
virksomheder, herunder inddragelse og aktivering af lokalsamfund.  
Etablering og opstart i 4 lokalområder og 2 virksomheder, herunder FMK i 2020. 
Herefter udrulning og udbredelse i flere områder og virksomheder. 
 

 

Vi skal således til at udpege de 4 landsbyer, vi ønsker at starte med at lancere denne 

ordning i. På vores møde med Nabogo (før krisen) snakkede vi om, det skulle være de 



mest engagerede landsbyer, og i landsbyer hvor behovet, efter jeres vurdering, er 

størst. Vester Åby blev blandt andet nævnt. 

 

Vil Fynsland kunne udpege 4 landsbyer i dialog med diverse lokalråd – her under 

krisen? Eller kræver det et mere fysisk nærværende fodarbejde? 

 

Alt efter krisen, kunne Nabogo nemlig godt tænke sig at mødes med de udvalgte 

landsbyer/lokalråd inden sommerferien for at drøfte muligheder og markedsføring 

mv. med henblik på at lancere ude i landsbyerne en gang omkring 1. september. 

 
 

Konklusion Bestyrelsen ønsker en bredder orientering om Nabogo´s muligheder, da man gerne 
vil kunne lave en sammenligning ift. til de muligheder der ligger i ”Min Landsby APP” 
Det er en vigtig prioritet at arbejde med samkørsel, men Fynsland vurdere, at 
pilotprojektforløb først skal igangsættes i efteråret. Det giver samtidig og mulighed 
for at få en mere nuanceret afklaring af produkt og hvilke lokalområder der skal 
deltage. I udgangspunktet skal det tilstræbes at lægge et pilotprojekt i hver egn.  
 
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
Der ønsker supplerende information om 
Nabogo. Administrationen informeres 
om, at Fynsland anbefaler en udskydelse 
af igangsættelse af pilotprojekter. 

Gunnar Landtved 28. april  

 
Punkt 3 LANDSBYANALYSE -LANDSBYPLANER - EGNSHANDLEPLANER 
Sagsfremstilling   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag  

Forvaltningen er ved at lægge sidste hånd på landsbyanalysen, som bliver med en 
fælles forord af formand for henholdsvis Fynsland, og formand for de to politiske 
fagudvalg KLU og TMU.  
Præsentation og overdragelse af landsbyanalysen til landsbyerne sker med tre online 
egnsmøder ultimo maj 2020 samt et følgebrev. Der forventes afvikling af tre fysiske 
egnsmøder med mere detaljeret gennemgang senere på året. 
 
Landsbyplaner / egnshandleplaner  
I kommissorium er lagt op til etablering af en styregruppe, for at sikre både en 
politisk og forvaltningsforankring til landsbyplaner. Kommissoriet skal bruges til en 
afklaring i bestyrelsen om, hvile essentielle elementer i procesforløbet der er vigtige 
at inddrage i den videre dialog med FKM og lokalråd. (hvad Fynsland vil have ud af 
procesforløbet – kommunens bidrag og engagement i processen – procesforløb i 
lokalområderne med fokus på involvering af nye målgrupper etc.) 
 
Kommissorium projektet ”landsbyer i FMK” 

Konklusion Der skal etableres en overordnet styregruppe med repræsentation af politikere og 
administration. Den proces der skal tilrettelægges ift. udvælgelse af procesforløb der 
skal tildeles støtte skal være transparent.  
Der skal opbygges en enkelt og gennemskuelig procesplan, hvor det er vigtigt vi 
kommer ud og sikre engagement og ejerskab. 



Et vigtigt element er at ”stille krav” til dannelse af lokale styregrupper.  
Udgangspunktet er at vi skal starte med landsbyplanere, idet det skaber engagement, 
der kan være svære at opnå hvis vi starter med egnshandleplaner. Ved opstart med 
egnshandleplaner har vi nogle fælles retningsmål som vi herefter kan gå ud og 
implementere i landsbyplanarbejdet.  
Den politiske involvering skal sikres gennem den overordnede styregruppe hertil kan 
komme midtvejsmøder, præsentionsmøder (møder hvor landsbyplaner præsenteres 
for politikere) samt opfølgningsmøder.  
 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
 
 

  

 
Punkt 4 Landdistriktspuljen  
Sagsfremstilling 
 
 
Bilag  

Indstillinger til to projekter  
Bøgebjerg lokalråd: Ombygning i Abildhuset. 
Natur og kulturgruppen../Lyø: Fugletårn ved Lyø Rev.  
 
Ryslinge Pumptrack bane tilsagn fra LD-pule 2019 – Projekttovholder har udarbejdet 
en udvidet projektbeskrivelse og her henvendt sig ift. opbakning fra Fynsland. 
(uddybes af Gunnar) 

beslutning Der gives afslag til projekt ombygning af Abildhuset idet det vurderes at det falder 
uden for Landdistriktspuljen formål at finansiere ombygning i kommunalt ejede 
bygninger. Et tilskud til denne type af projekter skal findes via FMK´s 
Moderniseringspulje  
Der gives fuldt tilsagn til Fugletårn ved Lyø rev, dat det understøtter naturoplevelser 
og turismeudvikling.  
 
Fynsland giver fuld opbagning til en udvidet Pumptrack bane i Ryslinge, der foreslås 
bygget således den kan bruges både lokalt og nationalt til stævner og arrangementer. 

 

Handlingspunkter  Ansvarshavende  Tidsfrist 
   

 
Punkt 5 INDSATSOMRÅDER 2020 
Sagsfremstilling Status  

 
 
 

Beslutning Udgik 
 

 

 

 


