Indtryk fra turen til Fyn lørdag den 6.11. 2010.
Tak til ”Land Lolland” for en udbytterig tur!
Det var uden egentligt at kende noget til ”Land Lolland”, at jeg
sammen med en busfuld mennesker fra forskellige nærområder og
foreninger på Lolland var med på netværkets tur til Fyn.
Formålet med turen var at se, hvorledes de 21 lokalråd i FaaborgMidtfyn kommune hver især arbejder med deres egne, helt lokale
forslag til at udvikle velfungerende og levende nærsamfund. Det var
meget inspirerende at se, hvorledes lokalrådene således bidrager til at
realisere Faaborg-Midtfyns målsætning om at gøre en mangfoldighed af
attraktive lokalsamfund til et særligt kendetegn for kommunen.
På nogle måder ligner Lolland kommune og Faaborg-Midtfyn kommune
hinanden, på andre ikke. I Faaborg-Midtfyn er der to større byer,
Faaborg og Ringe, men 75 % af befolkningen bor i større eller mindre
lokalsamfund. På grund af dens beliggenhed er der i dele af FaaborgMidtfyn både en betydelig udpendling og en betydelig indpendling.
Store dele af den nordlige del af kommunen ligger i nær afstand til
motorvejen mellem Odense-Svendborg og/eller i nær afstand til
motorvejen mellem Odense og Nyborg.
De 21 lokalråd fungerer uden for de to centerbyer, og de har hver
deres særlige sammensætning og særlige baggrundshistorie, ligesom de
også arbejder, sammensættes og vælges på hver deres måde.
Lokalrådene samarbejder i en paraply-forening, ”Fynsland”, der samler
lokalrådene i spørgsmål af fælles interesse.
Kommunen giver tilskud til lokalrådenes drift og har ansat en
landdistriktskoordinator, der er sekretær for ”Fynsland”, og som i et
vist omfang direkte kan understøtte lokalrådene i deres arbejde og
være forbindelsesled mellem lokalrådene og administrationen i
kommunen.
Et væsentligt udbytte af besøget var, i hvert fald for mit eget
vedkommende, at over halvdelen af lokalrådene nu har været i stand
til at indsamle og sammenfatte lokale tanker og ønsker i en lokalt
forankret udviklingsplan, en udviklingsplan de så efterfølgende, med

egne ressourcer og i samarbejde med kommunale og ikke-kommunale
aktører, søger at gennemføre så meget som muligt af.
Det var meget inspirerende at konstatere, at disse udviklingsplaner
både kan udtrykke lokalområdets selvopfattelse og ønsker til
fremtiden, men også medvirke til at give tilflyttere lyst til at bosætte
sig et sted ”hvor der sker noget”. Der er selvfølgelig ingen garanti for,
at alle lokalrådets udviklingsplaner kan gennemføres, ”men uden at
der arbejdes lokalt med ideerne, sker der som bekendt ikke ret
meget”, blev det sagt.
Deltagerne på turen var enige om, at kommunalbestyrelsen på Lolland
kunne lære af Faaborg-Midtfyn, der lader lokalsamfundsvinklen indgå i
de relevante politikker, og som ønsker at styrke det faglige grundlag
for en vedvarende dialog med lokalsamfundene.
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