
Borgerbudgettering 2019-20
Det Fælles Landdistriktsråd 

Møde 19. nov. på Hedensted Sognegård
v. Kirsten Jensen



Hvor meget? - og hvornår?
 Lokalområder kan søge om 75.000 kr. – heraf 3.000 kr. til 

formidling og møder. De tre centerbyer om 100.000 kr. –
heraf 5000 kr. til formidling og møder.

 Ansøgningsfristen er senest den 15. december 2019.
 Ansøgningen sendes på mail til 

susanne.ernst@hedensted.dk. 
 Det Fælles Landdistriktsråd udvælger 

lokalrådsansøgninger til proces d. 18. dec. 2019.
 Styregrupper for projekter indkaldes til møde i januar og 

BB processen starter derefter.
 Processen skal være afsluttet og realiseret  senest dec. 

2020.

mailto:susanne.ernst@hedensted.dk


Hvad er borgerbudgettering?

 BB er en proces og en metode til demokratisk drøftelse 
og beslutningstagning

 BB kan gennem dialog og samarbejde afdække projekter, 
som kan være med til at understøtte den lokale udvikling 

 BB kan medvirke til, at lokale borgere i et område kan 
være med til at beslutte, hvordan en lille del af 
Hedensteds Kommunes budget skal anvendes.



Hvorfor borgerbudgettering?

 BB er direkte demokrati og understøtter det 
repræsentative demokrati med direkte involvering af 
borgere.

 BB er at have tillid til, at borgere i fællesskab kan træffe 
beslutninger med og om offentlige penge

 BB kan skabe lokal forankring, fællesskab,  fælles 
forståelse og fælles ansvar

 BB kan være med til at sikre kort vej fra idé til handling 



Proces for Lokalråd / Beboerforening / 
Lokal styregruppe 2020



Processen

 En person fra DFL bestyrelsen vil støtte projektet og være i dialog med 
styregruppen fra start til slut. Som udgangspunkt deltager personen i første møde 
og ved afstemningen.

 Hvad er det overordnede fokus? Vigtigt at de udstukne rammer fra DFL følges 
herunder ‘Strategi for landdistriktsudvikling’. 

 Vigtigt med tidsplan.                                                                             
Markedsføring og borgerinddragelse. Indkaldelse af forslag. Præsentation af 
forslag.  Afstemning. Realisering af de vindende projekter.

 Vigtigt at fastsætte kriterier for projektet – Fx Skal puljen af penge deles op i flere? 
På hvilken måde vil lokalsamfundet blive styrket? - Hvordan skal de indkomne 
projekter udvælges? Hvordan skal afstemningen foregå? Mv.



Eksempler fra lokalområder: Hvad er det for nogle stedbundne kvaliteter 
og fællesskaber i lokalområdet, projektet understøtter?

Når projektet er tilendebragt, skal 
processen evalueres, - hvad skal evt. 
penge, der er til overs fra den tildelte sum 
bruges til? 
Hvem vedligeholder projektets resultat 
fremover?



Projektet skal understøtte 
‘Strategi for landistriktsudvikling’

 Attraktiv bosætning
 Det nære lokalsamfund
 Bolig og byudvikling
 Mobilitet
 Klima og bæredygtighed

 Stedbundne kvaliteter
 Lokal identitet og mangfoldighed
 Fremhæve særlige kvaliteter
 Udnytte og styrke potentialer

 Tværgående samarbejder
 Den gode dialog og inddragelse
 Inspirere og lade sig inspirere
 Dele de fælles ressourcer og muligheder 



Vigtig folder -
Gode råd og støtte for processen
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