BorgerBudget proces
Hedensted Kommune

Hvad er Borgerbudget?
Borgerbudgettering (BB) er en proces og metode for demokratisk
drøftelse og beslutningstagning, hvor lokale borgere beslutter,
hvordan de skal anvende en lille del af det offentlige budget.
BB kan være med til at skabe kort vej fra borgernes ideer for
lokalområdet til handling.

Inden processen starter
Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd udmelder rammen
for Borgerbudgettering ud fra Strategi for Landdistriktsudvikling
i Hedensted Kommune.
Inden processen går i gang, afholder
Det Fælles Landdistriktsråd et informationsmøde for de lokalråd,
der deltager i BB.
På mødet tilknyttes en repræsentant fra Det Fælles Landdistriktsråd
til det enkelte lokalområde.
Repræsentanten hjælper med at sikre processen fra start til slut.
Lokalrådet etablerer efterfølgende en lokal styregruppe for
processen, som forestår formidling og fastlægger de enkelte
deltageres ”roller”, sætter rammen for den lokale proces og fordeler
opgaver mellem sig.
I styregruppen skal der som minimum vælges en tovholder og indgå
én repræsentant fra lokalrådet.
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Den demokratiske proces undervejs
Følgende punkter kan være til inspiration og overvejelse for
styregruppen til at komme i gang med BB-processen:
• Hvilken type projekter kan komme i betragtning?
• Hvordan styrker projektet lokalområdet?
• Hvilke krav stilles til beskrivelsen af de enkelte projekter,
inklusiv budgetskøn og overvejelser omkring mulig
medfi nansiering?
• Skal der evt. være en formular?
• Hvordan skal tidsplanen være?
• Hvor mange penge er der til rådighed – i alt og til hvert projekt?
• Hvordan og efter hvilke kriterier kan projekterne vurderes?
• Hvordan skal afstemningen organiseres?
• Hvem kan stemme, og hvornår skal afstemningen foregå?
• Hvordan kan man indsende/aflevere/præsentere projektet?
Skriv gerne det hele ned i en folder, som deltagerne kan tage med
hjem efter mødet.
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Hvordan får borgerne information
om BB?
For at sikre at alle har en rimelig mulighed for at deltage med deres
forslag skal I afholde informationsmøde om BB. Her kan proces og
tidsplan præsenteres.
Det kan være en idé, at styregruppen opmuntrer de lokale foreninger
og deres medlemmer til at deltage i mødet, så mange ideer kommer
i spil.
I kan evt. tilbyde at yde praktisk hjælp til projekter. Det kan være støtte
til at planlægge ideen, udfylde ansøgning, opstille et budget
og præsentere det for de andre borgere.
Udvælgelse af projekter
Styregruppen bør spille en central rolle i at udvælge de projekter, der
skal til afstemning. For at reducere den utilfredshed, der kan opstå,
hvis et projekt bliver valgt fra i udvælgelsesfasen, er det vigtigt at
styregruppen er åben om, hvorfor projektet er valgt fra.
Styregruppen bør også på forhånd overveje, hvordan man skal
behandle projektforslag som ligner hinanden.
Vil man for eksempel opfordre grupper, der arbejder med ensartede
projekter til at arbejde sammen og indsende et fælles forslag?
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Afstemning og debat
Debat og afstemninger spiller en central rolle i en demokratisk proces
for en BB proces.
Styregruppen indkalder til et afstemningsmøde, hvor borgerne har
mulighed for at tage stilling til de indkomne projektforslag - og til
hvordan projekterne bedst kan medvirke til udvikling af lokalområdet.
Måden, der stemmes om projekterne på, må afhænge af den lokale
sammenhæng og hvor mange deltagere, man forventer.
Inspiration til overvejelse:
- Hvem kan stemme?
- Hvordan skal der stemmes?
- Hvornår skal der stemmes?
- Hvordan skal projekterne præsenteres før afstemning?
Gennemførelse af projekterne
Styregruppen/lokalrådet har ansvaret for at de grupper, der har fået
penge til projekter, også gennemfører dem.
De står selv for dem og formidler resultaterne.
Projektgruppen, med ansvar for et udvalgt og gennemført projekt,
laver en afrapportering, som indeholder en oversigt over, hvordan
pengene er brugt, en kort beskrivelse af processen og det færdige
projekt.
Der må gerne afleveres som billedmateriale, lyd, video eller andet som
beskriver processen i stedet for tekst.
Målet er, at alle projekter som udgangspunkt er afsluttet 1 år efter,
at afstemningen har fundet sted.
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Evaluering
Der vil være et elektronisk evalueringsskema, ens for alle
styregrupper, som skal udfyldes.
Evalueringsskemaet sendes til landdistriktskoordinatoren for
udbetaling af beløbet til gennemførelse af projekterne.
For mere information kontakt Landdistriktskoordinator Niels Top
Mail: Niels.Top@Hedensted.dk eller telefon 2566 8133.
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Formål for Det Fælles Landdistriktsråd (DFL) er at være bindeled
mellem lokalråd, administration og byrådet i Hedensted
Kommune. Målet er at understøtte udviklingen af lokalsamfundene
og landdistrikterne i kommunen, og herunder at arbejde med
følgende:
• Indgå i samarbejdet med byrådet om fastlæggelse og ajourføring
af en landdistriktspolitik.
• Medvirke til gennemførelse og løbende evaluering af handleplan
for landdistriktsarbejdet.
• Stå til rådighed med idéer, råd og vejledning til lokalråd, foreninger,
organisationer og kommunen.
• Arbejde for, at sikre økonomisk råderum til projekter i lokalområderne.
• Arbejde for at udnytte mulighederne for tilskud fra EU-midler,
Indenrigsministeriets landdistriktspulje og andre puljer samt fonde
til forskellige projekter.
• DFL refererer til Udvalget for Fritid og Fællesskab (UFF) og betjenes
af Landdistriktskoordinatoren.
• DFL mødes årligt med politikerne for dialog og erfaringsudveksling.
• Sikre at alle borgere, i Hedensted Kommune, bliver repræsenteret
af et lokalråd.

Hedensted Rådhus
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
T: 79 75 50 00
hedensted.dk

Udarbejdet af bestyrelsen for Det Fælles Landdistriksråd i Hedensted Kommune - September 2019.
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