
Borgerbudgetter
Det er borgerne, der beslutter hvad midlerne skal bruges til, og erfaringerne viser, at bor-
gerbudgetter er med til at styrke samarbejdet mellem borgere og kommune og skaber et 

stærkt lokalt ejerskab for udviklingstiltag - og initiativer i lokalsamfundende. 

Nedenfor ses proces for afvikling af borgerbudgetter. 

IDEER OG PROJEKTER ORGANISERING GODKENDELSE 
AF PROJEKTERNE 

LOKAL PRIORITERING
OM BORGERBUDGET

BORGERBUDGET 
UDDELES 

AFSLUTNING OG 
AFRAPPORTERING

Alle lokale foreninger, organisa-
tioner og grupperinger skal have 

mulighed for at beskrive deres 
projekter og ideer. Der skal laves 
en kort projektbeskrivelse, der 

beskriver formålet, samarbejdspart-
nere, budget og hvordan projektet 

kommer lokalområdet til gode. 
Der er udarbejdet en skabelon til 
projektbeskrivelserne, som kan 

anvendes. Den lokale styrregruppe 
har ansvar for at indsamle pro-
jekterne og sikre en god og bred 

kommunikation i denne fase.

De udvalgte projekter fremsend-
es til Svendborg Kommune, der 
gennemgår hvorvidt projekterne 

opfylder Lokaludvalgets formål og 
kriterier, gældende lovgivning og

 Kommunalfuldmagten. 
Hvis der ikke er konflikter, udarbe-
jdes et bevillingsbrev, der beskriver 
den fremadrettede proces omkring 

udbetaling, evaluering mv.  

Fordelingen af borgerbudgetterne 
kan ske på lokale fællesmøder, 

hvor de indsendte projekter 
præsenteres. Herefter foretages en 
demokratisk afstemning af projek-

terne, hvor deltagerne på mødet 
har mulighed for at afgive deres 

stemme til de projekterne de syn-
tes skal have del i borgerbudgettet. 
Den lokale styregruppe kan vælge 

en anden form, så længe den er 
demokratisk og inddrager loka-

lområdet. 

75% af borgerbudgettet udbetales 
ved projektstart, så projekterne kan 

komme godt fra start. 
Midlerne kan finansiere det fulde 

projekt eller udgøre en del af et 
større budget, der suppleres af egne 

midler, fondsmidler mv.
De resterende 25% udbetales ved 

projektafslutning.

Når projekteterne er gennemført, 
fremsendes en fælles afrapporter-
ing fra den juridiske enhed med 

regnskab og en kort beskrivelse af 
projektforløbet.

Lokaludvalget deltager gerne ved 
afslutningen af projekterne, og 

ved milepæle undervejs. 
Når projekterne er afsluttet og 
regnskabet er fremsendt, ud-

betales de resterende 25%. 

For at et lokalområde kan gå igang 
med et borgerbudget, 

skal der være en lokal juridisk 
enhed/styregruppe som  forvalter 

budget og proces.
Der kan enten etableres en ny 

organisering i form af en forening 
eller lignende, eller der kan an-

vendes en eksisterende lokal organ-
isation, som kan påtege sig arbejdet 

med borgerbudgettet lokalt.
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