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Det er byrådets vision, at 
landsbyerne er levende og 
eftertragtede bomiljøer med en 
lokalforankring i Sønderborg 
Kommune.
 

Livskvaliteten er høj og 
sammenholdet stærkt med 
aktiviteter og fysiske møde-
steder.
  

Vi vil arbejde for, at kommunen 
er førende i landet, når et drejer 
sig om at skabe gode levevilkår, 
arbejdspladser og vækst i 
landdistrikterne.

Vision:

















Sønderborg-modellen

Politisk valgte:
Anders Brandt, fmd. (E)
Charlotte Riis Engelbrecht (S)
Erik Lorenzen, (S)
Klaus Claris (V)

Frivillige valgte (medl. Landsbyforum)
Asmus Madsen, gl. Sundeved
Agnes Nielsen, gl. Nordborg 
Erling Junker, gl. Sydals
Helle Johannsen, gl. Broager
Jørgen Wilkenskjeldt, gl. Sønderborg 
Karin Autzen, gl. Augustenborg
Pia Feldsted, gl. GråstenSekretariat for landdistrikter:

Connie Mark Skovbjerg, landdistrikts-
koordinator, 
Niels, Aase, Irene og praktikant

Frivillig forening

Formand eller udpeget person 

fra hvert landsbylaug

Sekretær: Landdistriktskoordinatoren





Helhedsplanerne er en samlet betegnelse for beskrivelse 
af de historiske, stedbundne og menneskelige 
ressourcer* i et nærmere afgrænset område. Her er data 
fra SAVE-registreringer, Landskabsplaner, Landsby-
afgrænsninger og Lokale Udviklings Planer. 

Disse forbinder kommune-planerne og -politikkerne med 
borgernes egne ønsker og lokalområdets potentialer.

Landsbylaugene udarbejder lokale udviklingsplaner, der 
skaber ejerskab, social sammenhængskraft og styrker 
fællesskabet. Forvaltningen udarbejder helhedsplaner for 
hvert lokalområde i kommunen.



Hvor vil vi hen?
 Det er byrådets vision, at landsbyerne er levende og eftertragtede

 bomiljøer, med en lokalforankring i Sønderborg Kommune.
 Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt.

Hvad skal der til, for at komme derhen?
Der  udarbejdes bevarende lokalplaner, der tager hånd om 
de særlige kulturhistoriske værdier. Nærdemokratiet bidrager
til fortsat opfølgning på udviklingsplanerne og gør, det er er 
attraktivt at bo og drive erhverv i landdistrikterne.

       

Hvordan kommer vi derhen?
De lokale udviklingsplaner skal skabe social sammenhængskraft og 

styrke fællesskabet lokalt. Disse forbinder kommuneplanerne og – politikkerne
med borgernes egne ønsker og lokalområdets potentialer.      

Projektet kan dermed skabe sociale sammenhængskraft og styrke fællesskabet lokalt.

Politiker 

Borgere

Embedsmænd

Kommuneplanen og de lokale udviklingsplaner som styringsredskab:



Helhedsplanen – indeholdende LUP 2. generation – vil indeholde strategier vedr. på 
bæredygtighed, bosætning, erhverv, turisme, infrastruktur, hvilket medfører involvering og 
engagement fra alle politiske udvalg samt borgerne i landsbyerne.

Resultat:



En udviklingsplan er som en haveplan :

I en god haveplan er der en udførlig planteplan, 
der bygger på dine ønsker og behov og som inde-
holder forslag til planter, der passer  sammen og 
som du har glæde af året rundt.

En udviklingsplan for lokalsamfundet beskriver lokalsamfundets:

1.Historie         Hvad er vi stolte af – hvad er vores fundament

2.Analyse En ”gennemgang” af landsbyen

3.Vision Drømmen – hvor vil vi hen med vores lokalsamfund

4.Strategi Hvad skal der til for at vi kommer derhen

5.Handleplan Projektplanerne for de enkelte projekter

Lokale Udviklings planer 2. generation



  I april 2013 holdt vi borgermøder, der resulterede i 
konkrete input til Kommuneplanen 2013-2025

  I  april 2014 satte udvalgsformænd og landsbylaug 
fokus på konkrete handlinger - herunder udvikling af 
”lokale udviklings-planer i 2. generation”

  I 2015 tog vi tredje skridt for at skabe endnu mere 
sammenhængskraft mellem vores ”levende landsbyer og 
eftertragtede bomiljøer med lokalforankring” og hele 
Sønderborg Kommune. Livskvaliteten skal være høj og 
sammenholdet stærkt. 

  I 2016 var spørgsmålet: Hvordan kan vi hver især 
bidrage for at skabe en positiv udvikling gennem 
konstruktivt samarbejde i kommunen?

2107 ? Socialøkonomiske virksomheder og jobskabelse 
gennem lokale klimavenlige fødevarer ??

Landsbytopmøder:



Foredrag, udflugter, konferencer, kurser, 
højskoleophold, Folkemødet

Blomsterløg, 
nyttejobbere

ForårsrengøringPallehaveprojekt, 
hikes, 

”spejder-snysk” 

Udviklingsstøtte – lokale projekter



Samskabelse – at skabe med borgerne, ikke for borgerne



➔Sociale foreninger for sport, juletræ, høstfest mm
➔Forbinder borger og kommune og leder lokale projekter
➔Støtter/driver lokale virksomheder, henter inspiration internationalt
➔Landsbyer bliver ikke små kommuner

Hvor er vi på vej hen?

Globale
ressourcer 
ind

Lokale
ressourcer 
ud



En udviklingsplan er som en haveplan :

I en god haveplan er der en udførlig planteplan, 
der bygger på dine ønsker og behov og som inde-
holder forslag til planter, der passer  sammen og 
som du har glæde af året rundt.

En udviklingsplan for lokalsamfundet beskriver lokalsamfundets:

1.Historie         (Hvad er vi stolte af – hvad er vores fundament)

2.Analyse (En ”gennemgang” af landsbyen)

3.Vision (Drømmen – hvor vil vi hen med vores lokalsamfund)

4.Strategi (Hvad skal der til for at vi kommer derhen)

5.Handleplan (Projektplanerne for de enkelte projekter)

Lokale Udviklings planer 2. generation



Hvordan kan du ramme målet, hvis du 
ikke kan se skiven?

Mission: Hvorfor gør I det? 
                Nytteværdi?



Transport

Boligen

MødestederMaden

Bosætning



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Vi besøgte Porto Alegre i 
Brasilien for at lære mere 

om borgerbudgetter.
 

Oscar Luiz Pellicioli,
Coordenator 

Democracia Participativa
 

og
   

Anders Brandt,
Landdistriktsudvalget 

Sønderborg



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Porto Alegre er en brasiliansk by i den sydlige del af 
landet. Med 1.409.939 indbyggere i selve byen (2010)
[1] og 3.895.168 indbyggere med forstæder (2010)[2], 

er den landets tiendestørste by og det fjerdestørste 
byområde. Byen er desuden hovedstad og den største 

by i delstaten Rio Grande do Sul.

Bystyret har siden 1990 praktiseret en form for direkte 
demokrati, der har vakt global opmærksomhed.[3]

Porto Alegre er også kendt i den store verden for sine 
antiglobaliseringsmøder, kaldet World Social Forum, 

hvis første tre møder, i 2001, 2002 og 2003 blev holdt i 
byen som svar på World Economic Forums samtidige 

møder i Davos.
(Wikipedia)



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Borgerbudgetter hedder OP i 
Porto Alegre.

Der er et års-hjul som processen 
med OP følger. 

Der holdes møder både i 
temagrupper og i geografiske 

grupper. Både borgere og 
administration inddrages. 
Hver geografiske gruppe 

indstiller tre projekter til støtte og 
på et stormøde præsentere 
delegerede indstillingen. 
Der afstemmes til sidst. 

Op mod 50.000 (3,5%) deltager i 
processen. Omkring 200 mio er 

afsat.
 



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Besøg ved et borgermøde 
hvor forskellige forslag 

drøftes. Det er tydeligt at 
borgerne kender 

beslutningsstrukturerne. 

Der er arbejdsgrupper 
som tager sig af de 

forskellige forslag og 
embedsmænd bliver brugt 

til at fortælle om 
problemstillingerne.

 

Til borgermøde fortalte 
jeg om Sønderborg.



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Besøg på transportkontoret i 
Porto Alegre.

Borgerne har en app som kan 
bruges til forslag til ændring af 

den kollektive trafik. 
Meget borgerrettet service.



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

En børnehave i et boligområde med 
mennesker med lille indkomst. 

OP har bygget den og vi blev vist 
rundt af den stolte lokalformand.

Her er social service støttet. Det er 
bystyret de betaler lønninger mm.  



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

De ældre fik også del i OP 
støtte. Her fortæller en 
charmerende dame og 

dette arbejde.

Vi mødte mange 
meget varme og 

dedikerede 
medarbejdere. 

OP er med 
overalt 



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Vi besøge parlamentet, som virkede meget folkeligt. 
Formanden hilste vi på og et møde med den store 

borgmester gjorde stærk indtryk på os. 



Det centrale marked er overvældende. Små boder 
side om side. Her sælges alt muligt. Fødevarer er en 

central del.
Vi besøget også et årligt marked, hvor der var meget 

genbrug og affald her fik nye anvendelser. 

Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Besøg ved et økologisk 
landsbyprojekt på en 

gammel gård. 
Her arbejder de med at 

dyrke og forarbejde det de 
dyrker og sælge det.

Der er også restaurant og 
mødelokaler.

Engagerede mennesker 
som også arbejder for 

certificering økologiske  
fødevarer gennem 
foreningen RANA.



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Her dyrkes og forarbejdes fødevarer lokalt så de får en højere værdig og flere 
job skabes. 
I Danmark forsker Hanne Tanvig fra KU i landdistrikter. Hun siger at vi skal 
arbejde meget mere med produktion og jobskabelse på landet. Læs her
På landet har vi særlige muligheder for jobskabelse i nye sammenhænge. Vi 
har traditionelt arbejdet i fællesskaber hvor andelstanken mm er værdier. 

http://static-curis.ku.dk/portal/files/164815803/Organisering_af_lokalsamfunds_udviklingsarbejde_web.pdf


Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Fødevarer er et oplagt mål for produktion på 
landet. 
Turisme og oplevelser er også muligheder. Gerne 
koblet til fødevarer og natur.
Hanne Tanvig siger at det sociale sikkerhedsnet er 
nu så hullet at landsbyerne må redefinere deres 
fundament for virke. Er Social omsorg ved at være 
et mål for virksomheder. 



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Vi boede nogle dage på et kursuscenter 
på et nedlagt landbrug. Her undervistes i 

klimavenlig byggeteknikker, 
genanvendelse 

og fødevarer.



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

På kursusstedet er der have med højbede, huse 
bygget med forskellige teknikker, vandtank i 

ferro-cement og ikke mindst ejerens fine keramik 
overalt.

 

Kan vi også finde nye anvendelser for vores 
landbrugsbygninger, der har mistet funktionen? 



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Oscar har 
besøgt os to 
gange og vi har 
været i Porto 
Alegre to 
gange. 
Bruno er 
brasilianer og 
alt giver et 
familiært 
forhold. 
Her ser vi 
Oscars familie i 
deres butik på 
landet.  



Borgerbudgetter - Porto Alegre er førende i verden

Tak for i dag
 Jeg håber at I har fået nye tanker om mulighederne på landet.

Det  kan også være, at I er blevet bekræftet i, at det, I allerede gør, er godt. 

Vil i vide mere, så kontakt mig på maile eller telefon.
Anders K. Brandt

Byrådsmedlem og formand for Landistriktsudvalget
anders@hundslev.dk, 61333483

 Eller
Connie Skovbjerg

leder af Landdistriktskontoret i Sønderborg
cskb@sonderborg.dk, 28898021

mailto:anders@hundslev.dk
mailto:cskb@sonderborg.dk
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