
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund Nr.: A10-04 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Økonomiudvalget Erhverv og Turisme Staben 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 234 234 234 234 
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto 234 234 234 234 
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
Middelfart Byråd har igangsat indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund for at understøtte en aktiv udvikling af 
Middelfarts lokalsamfund. Indsatsen løber fra 2018-25 med opstart i tre-fire lokalsamfund årligt. Gennem 
samskabelse med borgere og andre lokale aktører, samlet kaldet en ”udviklingsgruppe”, igangsættes nye initiativer 
og projekter. 
 
Anlægsmidlerne skal gå til at understøtte de lokale processer og til hurtig realisering af mindre projekter – fx 
fysiske projekter i mindre skala, der ikke koster særlig meget, men som har en stor lokal betydning og (signal-
)værdi, eller pilotprojekter hvor ideer til en start testes/konstrueres i lille skala. Anlægsmidlerne skal udelukkende 
være til udviklingsgrupperne, der er i gang under indsatsen. Midlerne skal kunne udmøntes af forvaltningen som 
her og nu-tildeling uden ansøgningsrunder. Vi vil sikre en mindre pose penge til udviklingsgruppens konkrete 
initiativer, så de kan smede mens jernet er varmt og energien er størst. Ved at opleve umiddelbar opbakning og 
hurtig realisering af ideer, bevarer de frivillige energien til de længere og sejere træk, der kræver ekstern 
finansiering og længere processer. Samtidig sender det et signal til alle lokalsamfund om, at indsatsen har sin 
berettigelse at lægge frivillige kræfter i. 
 
Beløbet foreslås fordelt mellem de tre-fire først opstartede lokalsamfund, som til den tid er klar til at realisere 
mindre projekter og teste ideer af baseret på bred inddragelse af deres lokalsamfund.  
 
Til indsatsen er tidligere alene afsat økonomi til medarbejdere og ikke til aktiviteter og fysiske projekter. Således 
blev der afsat midler til ansættelse af projektleder og planlægger samt 500.000 kr. til konsulentbistand til brug for 
kortlægning og dataindsamling. 
 
Beskrivelse af konsekvenser for borgere og personale, herunder arbejdsmiljø:  
De frivillige borgere og andre aktører som deltager i lokale udviklingsgrupper, vil opleve handling bag byrådets 
visioner, når de har mulighed for at realisere nogle mindre projekter. Det vil styrke incitamentet for deres 
deltagelse samt motivationen til at arbejde med større initiativer og projekter, som kræver flere ressourcer. 
Samtidig kan det sikre lokal opbakning til indsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
 
 
 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Nej 
 

    

 
 
 
 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


