
Landsbyforum

Ca. fire gange om året mødes alle for-
mænd eller udpegede repræsentanter 
for landsbylaugene i Landsbyforum 
- et frivilligt, partipolitisk uafhængigt 
bindeled mellem lokalsamfundene 
i kommunen og sparringspartner 
til udvalget for Bæredygtighed og 
Landdistrikter. Det vigtigste formål er 
at fremme dialogen og samarbejdet 
mellem landsbylaugene.

Udvalget for Bæredygtighed og 
Landdistrikter (UBL)

Udvalget er et §17 stk. 4-udvalg, der 
består af syv landsbylaug-repræsen-
tanter; én repræsentant fra hver af 
de syv “gamle kommuner”, der i 2007 
blev lagt sammen til den nuværende 
Sønderborg Kommune. Dette er i figur 
1 illustreret med én person fra hver 
farve. Disse landsbylaugrepræsentan-
ter er samtidig medlemmer af Lands-
byforum og sikrer dermed sammen-
hænge mellem det frivillige og det 
politiske niveau.

De kan tage ønsker med fra Landsby-
forum, som kræver politisk behand-
ling. Det kan være udfordringer med 
infrastruktur; eller hvordan landsby-
erne uden for kollektive varmeforsy-
ningsområder bliver en del af kom-
munens vision om CO2-neutralitet i 
2029? Hvordan kan vi skabe nye jobs? 
Bliver vi hørt før eller efter de ”vigtige” 
beslutninger? Og andre store spørgs-
mål og opgaver, som landsbyerne ikke 
selv kan løfte.

Samtlige byråd siden kommunesam-
menlægningen i 2007 har konstitueret 
sig med et §17 stk. 4 udvalg, som ikke 
udelukkende fokuserer på ét fagom-
råde hele paletten eksempelvis at: 

•	 styrke den lokale borgerinddragelse 
og nærdemokrati for at sikre kom-
munens rolle i forhold til landdi-
strikternes udvikling

•	 være dialogpartner til alle stående 
udvalg og landsbylaug, 

•	 sikre samarbejde på tværs, arbejde 
for en enkel sagsgang og sagsbe-
handling i forhold til udvikling af 
landdistrikterne m.m.

 
Hele udvalget mødes fire gange om 
året, mens de fem politikere derud-
over mødes 6 gange om året. 

Hvilke resultater af 
 partnerskabet skiller sig ud?

Inden for rammerne af ”Sønder-
borg-modellen” løftes bl.a. indsatserne 
for at nå målet om at kommunen 
er CO2-neutral i 2029. Det er blandt 
andet fokus på transport, klimaven-
lige fødevarer, bæredygtig turisme og 
energioptimeringer.Her kører forsøg 
med landsbybusser som bidrag til 
mere samkørsel, delekoncepter med 
grejbank på tværs af foreninger og 
kommunen, utallige indsatser for at 
øge efterspørgslen efter klimavenlige 
fødevarer, informationsmøder om 
omstilling til grønnere varmeløsnin-
ger, grænseoverskridende samarbejde 
bl.a. i form af en cykelfærge over 
Flensborg Fjord og nye gourmetruter 

på dansk og tysk side samt eksempler 
på bæredygtig turisme som resultat af 
tæt samskabelse mellem turismeaktø-
rer, forvaltningen og politikerne samt 
ProjectZero m.fl. 

Landsbytopmøde

Én gang årligt afholdes Landsbytop-
møde for landsbylaug, udvalgsfor-
mænd og øvrige interesserede byråds-
politikere samt nøglepersoner fra 
forvaltningen for at ”gøde” jorden for et 
frugtbart samarbejde. Landsbyforum 
er værter. Output fra hvert møde er 
siden 2014 blevet implementeret i det 
strategiske udviklingsarbejde. 

I 2019 lød overskriften: ”Sønder-
borg-modellen blev skabt med det 
formål at løse særlige opgaver og rea-
lisere bestemte mål – er det lykkedes? 
Hvad kan gøres bedre?”  
 
Evalueringen fra landsbytopmødet 
viste, at den organisatoriske model 
fungerer som et fleksibelt og ramme-
sættende styringsværktøj for kom-
munen, hvor samskabelse finder sted 
mellem landsbylaug, medarbejdere og 
ledelse i kommunen samt politikerne 
i UBL-udvalget. Modellen plejer den 
demokratiske forståelse samtidig med, 
at den fordrer at initiativer sættes i spil 
og virkeliggøres.

Forvaltningens opgave er, at hjælpe 
med at få det til at ske, og nogle 
gange være en del af løsningen: “Det 
handler ikke OM, men HVORDAN 
tingene kan lykkes”.

Kåring af årets landsby i Sønderborg på Landsbytop-
mødet – her Elstrup / Elstrupskov landsbylaug i 2022

Eksempel på landsbylaugenes bidrag til bespisning af 37.000 
spejdere på den store spejderlejr i 2017. Ingebeth fra Smøl viser 
pallehaver frem med krydderurter til fællesmåltidet Snysk.
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