
Nærdemokratiet trives i Sønderborg bl.a. i form af landsbylaug og lokalråd, der under-
støttes af et §17, stk. 4-udvalg, ”Udvalget for Bæredygtighed og landdistrikter”, et frivilligt 
Landsbyforum og en forvaltning med et landdistriktssekretariat, hvor både en land distrikts-
koordinator og en landsbyudvikler sidder klar til at bygge bro mellem landsby laugene, 
forvaltningen og politikerne. Strukturen får ros af borgerne for at skabe tillid og kendskab. 
Men de kommunale arbejdsgange kan være en udfordring i samarbejdet, som skal løses.

Partnerskaber i Sønderborg 
Når kommunen skaber udvikling 
med borgerne — ikke for borgerne

Af landdistriktskoordinator Connie Mark Skovbjerg, Sønderborg Kommune

I Sønderborg har byrådet gennem 
mange år arbejdet for at udvikle land-
distrikterne - herunder landsbyerne 
– så de er levende og eftertragtede 
bomiljøer med en lokal forankring og 
identitet. Det sker gennem understøt-
telse af lokale aktiviteter og fysiske 
mødesteder, for her igennem at styrke 
livskvaliteten og sammenholdet i 
landsbyerne såvel som samarbejdet 
landsbyerne imellem set i sammen-
hæng med lokal- og områdebyer.

Tilbage i 2007 blev den organisato-
risk ramme fastlagt for et partner-
skab mellem politikere, forvaltning 
og landsbylaug, hvor formålet er at 
styrke den lokale borgerinddragelse, 
nærdemokrati og udvikling af lands-
byer og landdistrikter gennem dialog 
og samarbejde. Vi kalder det ”Søn-
derborg-modellen”. Her øver vi os i, 
at landsbylaugene bliver bedre til at 
nå egne mål, og at kommunen øger 
træfsikkerheden af sine indsatser på 
området. Modellen er en ramme for 
samskabelse (samskabelse). 

Landsbylaug

Et landsbylaug – cirklerne i venstre 
side af det grønne uendeligheds-tegn 
(figuren til højre) – er en forening med 
egne vedtægter, der sætter rammerne 
for foreningens virke, inden for et 
afgrænset område, f.eks. et sogn, hvor 

alle borgere er “fødte” medlemmer af 
foreningen. Den demokratisk valgte 
bestyrelse i landsbylauget er repræsen-
tant og talerør over for omverdenen og 
indadtil en samlende enhed for lands-
byborgerne, foreningerne, erhvervs-
livet, institutioner og andre interesse-
grupper. I Sønderborg Kommune er der 
i dag 36 landsbylaug og yderligere én 
på vej. Hvert landsbylaug får tildelt en 
hjemmeside og et tilskud på 7.500 kr 
til mødeaktiviteter o.lign som finansie-
res af Udvalget for Bæredygtighed og 
Landdistrikters driftsbudget. 

Hvert landsbylaug har en lokal udvik-
lingsplan (LUP), som sætter retning, og 
her stiller Kommunen både facilitator 
og puljer til rådighed, som skal støtte 
op om de lokale LUPs. Her findes en 
pulje til mellemfinansiering (1.000.000 
kr.), en pulje til støtte for projekter i 
de lokale LUPs (1.000.000 kr.) samt 
midler til udvalgets egne forprojek-
ter (250.000 kr.). Sammen tænker og 
handler vi ud fra FN ś verdensmål for 
at fremme en bæredygtig udvikling 
både lokalt og kommunalt.
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Fig. 1: Sønderborg-modellen viser, hvor ledes 
landdistrikterne i Sønderborg  Kommune har 
været organiseret siden 2007.
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