
 
    
 

 

 

Samarbejdsaftale  

Lokaludvalget, Svendborg Kommune 2019  
 
 

For at sikre et godt samarbejde mellem Lokaludvalget og lokalområderne udarbejdes der 
unikke samarbejdsaftaler for hvert lokalområde, der ønsker at igangsætte et samarbejde 
med udvalget. Samarbejdsaftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem lokalområdet 
og Lokaludvalget. Her fastlægges rammerne for organisering, aktiviteter, borgerbudget, 
møder og evaluering. 
 
 
 
 
 
Følgende samarbejdsaftale er indgået mellem Lokaludvalget og XXX 
 
 
 
 
 

 

  



 
    
 

Politisk vision 
Det er Lokaludvalgets formål at styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen, således at 

borgerne i lokalområderne mærker et stigende tilhørsforhold og føler sig som en del af hele 

kommunen. Det sker ved at der i lokalområderne sættes fokus på nærdemokrati, dialog og 

samskabelse. Samarbejdsaftalen er et værktøj til at inddrage borgere, foreninger, erhvervsliv, 

ildsjæle m.v. i lokalområderne i udvalgets arbejde, og sikre lokaludvalgets indsatser bliver lokalt 

forankret.   

Det er Lokaludvalgets vision at skabe nye samarbejds- og inddragelsesformer, der kan styrke 

nærdemokratiet. Udvalget vil gerne have repræsentation fra borgere, virksomheder, ildsjæle m.fl. i 

udvalgets arbejde, og derfor er der nedsat et borgerråd, som består af en repræsentant fra hvert 

lokalområde.  

Samarbejdsaftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem lokaludvalget og det aktuelle 

lokalområde, for at sikre en god og konstruktiv proces. Samarbejdsaftalen beskriver visioner, formål 

og konkrete handlinger.  

Deltagerne i samarbejdsaftalen forpligter sig til at være ambassadører for den lokale udvikling i 
lokalområderne. Samarbejdsaftalen er en gensidig aftale, der skal være med til at løfte de politiske 
og lokale ambitioner for lokalområderne i Svendborg Kommune.  
 
Beskrivelse af partner 

 Vision  

 Formål  

 Geografisk tilhørsforhold  

 Samarbejdspartnere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 

Forpligtelser 
Som partner forpligter XXX sig til at indfri følgende målsatte aktiviteter for perioden XXX  - XXX 

(2 årig periode, fra dagen hvor aftalen underskrives).  

1. Obligatorisk deltagelse for alle partnere: 
 

 Nærdemokratidag  

 Borgerråd  

 Kommuneplanrevision  

 Dialogmøder ad hoc.  
 

2. Samarbejdsaftalen danner ramme om følgende aktiviteter:  

Aktiviteter  Beskrivelse Ansvarsområder Milepæle 
og 
Evaluering 

Organisering   Hvad kaldes lokalområdet?  

 Hvem tegner 
lokalområdet? 

XXX er forpligtet på at skabe 
en bred lokal forankring og 
sikre at flest mulige borgere 
har mulighed for at deltage i 
arbejdet.  

 

Borgerbudget  Hvem tegner den juridiske 
enhed?  

 Hvordan afvikles 
processen for 
borgerbudgettet?  

XXX varetager budget og 
proces for afvikling af 
borgerbudgettet, og har 
ansvar for at processen 
foregår demokratisk og 
inddrager lokalområdet.   
XXX har ansvar for 
afrapportering og evaluering 
af borgerbudgettet.  
Svendborg Kommune leverer 
projektskabeloner, manualer, 
sparring mv. til afvikling af 
borgerbudgettet. Se vedlagte 
procesbeskrivelse.  

 

Potentialeplan  Hvilke temaer behandler 
potentialeplanen?  

 Hvem er inddraget i 
processen?  

 Hvordan prioriteres den 
økonomiske ramme? 

Svendborg Kommune har det 
overordnede ansvar for 
udarbejdelsen af 
potentialeplanen.  
XXX har ansvar for at sikre en 
bred inddragelse omkring 
udarbejdelsen af planen.  

 

Bosætning   Hvordan arbejdes der med 
bosætning i området?  

 Hvordan kan Lokaludvalget 
understøtte arbejdet 
hermed?  

  

 
 
 



 
    
 

 
 
 
Evaluering og revision af samarbejdsaftalen  
Partnerskabsaftalen er gældende for perioden XXX  

For at sikre en løbende positiv udvikling af samarbejdsaftalen skal partner redegøre for status på 

samarbejdsaftalen senest et år efter samarbejdsaftalen er igangsat.  

Statusrapporten skal indeholde besvarelse af det evalueringsskema Svendborg Kommune udsender.  
Alle statusrapporter og erfaringer indgår i grundlaget for den fremtidige udvikling af Frederiksø. 

  

Lokalområdet 

 

 

 

______________________________ 
XXX 

Lokaludvalget 

 

 

 

______________________________ 
Hanne Ringgaard Møller  
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