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Side 1 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at dagsorden godkendes. 

Beslutning 

Udvalgsformanden stillede forslag om tillægsdagsorden 'Ansøgning om støtte til køb af slange-
tender', hvilket blev godkendt. Sagen blev optaget som sidste punkt på dagsorden.  
 
Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.  
 
Flemming Erichsen A fraværende. 
Ole Quist A fraværende. 
 
 

 
 
 
 

2. Orientering til udvalget 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Sagsfremstilling 

• Prøvevalg for unge – debataften i Studenterhuset 
• Ungeråd - status 
• Borgerpanel 
• TUs behandling af sag om legepladser.  

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
Udvalget drøftede muligheden for at yde et opstartsdriftstilskud til driften af legepladsen i Bo-
eslunde det først år.  
 
Flemming Erichsen A fraværende. 
Ole Quist A fraværende. 
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Side 2 

 

3. Ø-politik 
Sagsnr.:   Kompetence:  BY Åben sag 

Resumé 

DPU har på møde den 20. april 2009 behandlet et oplæg til en ø-politik for Slagelse Kommune. 
Oplægget var udarbejdet af Beboerforeningerne på Agersø og Omø. Oplægget bestod af en 
vision og 8 målsætninger med forslag til initiativer. Udvalget besluttede at sende oplægget i 
høring i relevante fagudvalg. Fagudvalgene meldte tilbage, at de kunne tilslutte sig målsæt-
ningerne, men at de først kunne tage stilling til initiativerne i forhold til behandlingen af kon-
krete sager. 
 
På baggrund af høringssvarene blev der lavet et nyt oplæg til en ø-politik. Til behandlingen af 
udkastet indstillede Ledelsessekretariatet, at man hellere skulle udarbejde udviklingsplaner for 
øerne frem for en ø-politik. Oplægget blev behandlet på udvalgsmøde den 7. september. Ud-
valget fastholdt, at der skulle udarbejdes en ø-politik. Der blev lavet et nyt oplæg som danne-
de baggrund for drøftelser på et udvidet møde i ø-udvalget den 21.–22. september 2009. På 
baggrund af indkomne kommentarer blev der lavet et egentligt udkast til en ø-politik.  
 
Udkastet blev sendt i høring hos formanden for ø-udvalget. Formanden havde nogle kommen-
tarer til færgedriften. Han anførte at kommunen overtager driften fra 1. januar 2010, og at 
man skal arbejde for at staten kommer til at overtage en større del af driftsomkostningerne. 
 
Udkastet blev behandlet på DPUs møde den 19. oktober 2009. Udvalget besluttede at oplæg-
get skulle gennemgå en sproglig bearbejdning, og at det skulle forelægges repræsentanter for 
ø-udvalget på næstkommende udvalgsmøde den 9. november 2009 med henblik på vedtagelse 
i Byrådet i december. 
 
Medlemmer af ø-udvalget er inviteret til at deltage i drøftelsen af dette punkt. 

Sagsfremstilling 

På baggrund af udvalgets beslutning har udkastet gennemgået en sproglig bearbejdning. Det 
forelægges til behandling i det tiltænkte layout.  
 
Udkastet til ø-politikken 
Udkastet til ø-politikken rummer:  
 
En kort beskrivelse af øerne og baggrunden for ø-politikken, 
 
et overordnet mål, 
  
en redegørelse for sammenhængen mellem kommuneplanen og ø-politikken. 
 
8 målsætninger om at Slagelse Kommune vil: 

• Sikre en fortsat færgedrift, 
• Fastholde et velfungerende akutberedskab,  
• Fremme mulighederne for øget bosætning og et varieret udbud af boligmuligheder på 

øerne for sikre en aldersmæssig normalfordeling, 
• skabe mulighed for varierede erhvervsmuligheder, 
• Medvirke til udviklingen af økonomisk bæredygtig turisme i samklang med øboernes øn-

sker 
• Medvirke til at Agersø og Omø bliver bæredygtige og grønne øer 
• Sikre, at børn tilbydes dagtilbud og undervisningstilbud i fagligt bæredygtige miljøer 

samt rammer for fritidstilbud, 
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• Sikre øboerne medindflydelse som medborgere i Slagelse Kommune. 
 
Prioriterede indsatsområder: 

• Færgetrafik 
• Maritimt Knudepunkt 
• Bosætning 
• Diger  
• Vigtige samarbejdspartnere. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at udvalget drøfter udkastet til ø-politikken. 

Beslutning 

Afsnittet om færgedriften under prioriterede indsatsområder skal udbygges.  
Afsnittet om vigtige samarbejdspartnere udvides til også at omhandle mulighed for dialogmø-
der med relevante instanser.  
 
DPU opfordrer ø-udvalget til at komme med input inden den 22. november.  
 
Sagen genbehandles den 7. december og fremsendes til behandling i Byrådet den 14. decem-
ber.  
 
Flemming Erichsen A fraværende. 
Henrik Brodersen O fraværende. 
 
Bilag 
Udkast til ø-politik  
 
 

 
 
 
 

4. Driftsmidler til lokalrådene for 2010 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Resumé 

DPU råder over en pulje på 500.000 kr., som kan bruges til støtte af udviklingstiltag i lokalom-
råderne. Af disse midler er 150.000 kr. afsat til at dække driftstilskud til kommunens lokalråd, 
mens de resterende 350.000 kr. er afsat til støtte af projekter. 
 
Driftstilskud ydes efter en differentieret skala: 
- Råd med 15-50 tegnede medlemskaber modtager 3.000 kr. om året 
- Råd med 51-500 tegnede medlemskaber modtager 6.500 kr. om året 
- Råd med 501 tegnede medlemskaber og derover modtager 9.000 kr. om året. 
 
De ovennævnte beløb er fastsat af udvalget på møde den 20. oktober 2008.  

Sagsfremstilling 

Formanden for DPU har stillet forslag om forhøjelse af driftsmidler til lokalrådene fra 2010.  
 
En forhøjelse af driftsmidlerne vil give lokalrådene et større råderum, hvad angår organiserin-
gen af aktiviteter, som ikke vil kunne dækkes med projektmidler, så som afholdelsen af kultu-
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relle og sociale begivenheder i lokalområderne.  
 
I året 2009 har 20 lokalråd fået tildelt driftsmidler til et samlet beløb af 146.500 kr. Ud af dette 
beløb er der udbetalt 16.000 kr. i forhøjet driftstilskud til lokalråd, der har indsendt materiale 
om stier i foråret.  
 
Hvis driftsmidlerne skal forhøjes, forudser Ledelsessekretariatet, at det samlede beløb, som går 
til driftsmidler, vil overstige de 150.000 kr. som er afsat til formålet. Ledelsessekretariatet fo-
reslår derfor, at puljen til driftstilskud bliver forhøjet til 180.000 kr.  

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at puljen til driftsmidler hæves fra 150.000 kr. til 180.000 kr.  
at DPU fastholder princippet om at udbetale driftstilskud efter en differentieret skala, og 
at der udbetales driftstilskud efter følgende skala: 
 
- Råd med 15-50 tegnede medlemskaber får 4.000 kr. om året 
- Råd med 51-500 tegnede medlemskaber 9.000 kr. om året 
- Råd med 501 tegnede medlemskaber og derover modtager 11.000 kr. 

Beslutning 

Udvalget fastholdt beslutningen om at udbetale driftstilskud efter en differentieret skala. 
 
Råd med 15-50 tegnede medlemskaber får 5.000 kr. om året 
Råd med 51-500 tegnede medlemskaber 12.000 kr. om året 
Råd med 501 tegnede medlemskaber og derover modtager 18.000 kr. om året. 
 
Administrationen tildeles kompetence til at behandle ansøgninger op til 25.000 kr. og  
ansøgninger op til 40.000 kr. hvor ansøgeren bidrager med 30 % i medfinansiering. 
 
Driftstilskud kan kun udbetales, hvis der indsendes regnskab for seneste regnskabsår. 
 
Kontaktudvalget for Lokalråd (KLR) bevilliges 18.000 kr. under forudsætning af, at foreningen 
promoverer ildsjæle og særlige indsatser i lokalområderne. 
 
Flemming Erichsen A fraværende. 
 
 

 
 
 
 

5. Masterplan 2009 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Sagsfremstilling 

I henhold til tidligere beslutninger fremlægges masterplan 2009 på udvalgets møder. Ideen er 
at indsatsen løbende ajourføres på baggrund af udvalgets medlemmers forslag og kommenta-
rer. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at udvalget supplerer efter behov, og  
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at udvalget kommenterer notat om temaer til drøftelse på DPUs møder. 
 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Flemming Erichsen A fraværende. 
 
Bilag 
Masterplan 2009 
Notat om temaer til drøftelse på udvalgsmøder for 2009 
 
 

 
 
 
   

6. Ansøgning om støtte af udviklingsplan for Omø 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Resumé 

Omø Beboerforening søger om 20.000 kr. til udarbejdelse af en handlingsplan for Omø.  

Sagsfremstilling 

Beboere på Omø har bidraget aktivt med input til det udkast til ø-politik, som DPU er ved at 
udarbejde (jævnfør punkt 3 på dagsorden).  
 
Småøernes Aktionsgruppe har besluttet at støtte 5 øer med udarbejdelsen af handlingsplaner. 
Omø Beboerforening har søgt om at deltage i denne proces og er blevet godkendt til dette. 
Omø Beboerforening ser således mulighed for at få lavet en borgerinddragende hand-
lings/udviklingsplan, der understøtter det udkast til ø-politik, som DPU er ved at udarbejde.  
 
Økonomi 
Småøernes Aktionsgruppe har bidraget med 71.000 kr. til udarbejdelse af handlingsplanen. 
Pengene er øremærket til betaling af en konsulent, der skal facilitere processen og hjælpe med 
at sammenskrive handlingsplanen. Omø Beboerforening har imidlertid brug for yderligere støt-
te til gennemførelse af projektet, hvorfor man søger DPU om 20.000 kr. 
 
Omø Beboerforening har opstillet følgende budget:  
 
Leje af forsamlingshus (4 gange) samt forplejning ...........................kr. 5.000 kr. 
Konsulent og studiebesøg..............................................................kr. 12.000 kr. 
Tryk og distribuering af handlingsplan.............................................kr. 3.000 kr.  
 
I alt ...........................................................................................kr. 20.000 kr.  
 
De 12.000 kr. skal dække rejseudgifter og eksperthjælp i forbindelse med studiebesøg.  
 
Processen 
Handlingsplanen udarbejdes i en proces.  
 
Første møde: visionsmøde 
Andet møde: Udvælgelse af ideer, prioritering 
Derefter nedsættes arbejdsgrupper, der går i dybden med ideerne  
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Tredje møde: Ideerne konkretiseres 
Fjerde møde: Borgermøde, hvor borgerne præsenteres for ideerne.  
 
DPU arbejder for at støtte udviklingen i kommunens landdistrikter. Fra et sådant perspektiv 
kan støtte til udarbejdelse af en handlingsplan/udviklingsplan for Omø siges at ligge ind under 
udvalgets ressortområde. Man kan også hævde, at det vil være i kommunens interesse at få 
udarbejdet en handlingsplan/udviklingsplan, der støtter op om det udkast til ø-politik, som 
ifølge planen skal behandles i Byrådet i december.  
 
Til orientering kan oplyses at udvalget tidligere har støttet Lokalrådet Hashøj Nordvest og Gim-
linge Landsbyråd med udarbejdelsen af udviklingsplaner for deres lokalområder.  

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller,  
at initiativet støttes med det ansøgte beløb.  

Beslutning 

Godkendt. 
 
Flemming Erichsen A fraværende. 
 
Bilag 
Forslag til indholdsfortegnelse til Handlingsplan for Omø 
 
 

 
 
 
 

7. Eventuelt og forslag til næste møde 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Sagsfremstilling 

Under dette punkt kan udvalgets medlemmer fremsætte forslag til emner til drøftelse på næste 
udvalgsmøde den 7. december 2009. 

Beslutning 

Ansøgning fra KunstOmø genbehandles på næste møde.  
 
Flemming Erichsen A fraværende. 
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T I L L Æ G S D A G S O R D E N 
 
 

8. Ansøgning om støtte til køb af slangetender 
Sagsnr.:   Kompetence:  DPU Åben sag 

Resumé 

Bisserup Stedlige Brandberedskab søger DPU om 25.000 kr. til køb af slangetender. 
 
DPU har behandlet ansøgning fra Bisserup Stedlige Brandberedskab på møde den 18. maj og 
den 22. juni. På mødet den 18. maj bad udvalget om yderligere information til belysningen af 
sagen. Bisserup Stedlige Brandberedskab oplyste, at man samarbejder med Brandberedskabet 
i Skælskør ved at guide brandsprøjterne igennem Bisserups gader, så de hurtigst muligt kan 
komme til brandstedet. Man oplyste endvidere, at der ikke pågik konkrete forhandlinger om 
køb af slangetender, men at man forventede at købe en i nær fremtid. Sagen blev genbehand-
let på møde den 22. juni. Her tilkendegav DPU, at man forholdt sig positivt til ideen, men at 
man afventede en konkret ansøgning med budget.  
 
Bisserup Stedlige Brandberedskab har fremsendt ny ansøgning med budget:  
 
Slangetender ..............................................................................kr. 38.000 kr. 
Anslåede udgifter til ombygning .....................................................kr. 12.000 kr.  
 
Udgifter i alt ................................................................................kr. 50.000 kr. 
 
Bisserup Lokale Brandberedskab oplyser at man bidrage med 25.000 kr. i medfinansiering.  
Man søger DPU om de resterende 25.000 kr.  

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at initiativet støttes med 10.000 kr.  

Beslutning 

Udvalget besluttede at bevillige 25.000 kr. til køb af slangetender. 
 
Flemming Erichsen A fraværende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


