
 
    

 

 

Samarbejdsaftale  

Lokaludvalget, Svendborg Kommune 2020  
 
 
For at sikre et godt samarbejde mellem Lokaludvalget og lokalområderne udarbejdes der 
unikke samarbejdsaftaler for hvert projekt, der ønsker at igangsætte et samarbejde med 
udvalget. Samarbejdsaftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem projektejerne og 
Lokaludvalget. Her fastlægges rammerne for organisering, aktiviteter, møder og 
evaluering. 
 
 
 
 
 
Følgende samarbejdsaftale er indgået mellem Lokaludvalget og Lokalområde xxx  
 
 
 
 
 
 

  



 
    

Politisk vision 
Det er Lokaludvalgets formål at udvikle lokalområder i hele kommunen, således at borgerne i 
lokalområderne tager del i udviklingen af det sted, hvor de bor. Det sker ved at der gives støtte til 
anlægsprojekter, der udvikler lokalområderne, styrker fællesskabet og bosætningen i lokalområdet. 
Projekterne skal være af almen karakter, dvs. de skal være til gavn for en større kreds af borgere i 
lokalsamfundene. 

Samarbejdsaftalen er et værktøj til at sikre en forventningsafstemning mellem borgere, foreninger, 
erhvervsliv, ildsjæle m.v. i lokalområderne og udvalget, og sikre at lokaludvalgets indsatser bliver 
lokalt forankret.   

Samarbejdsaftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem lokaludvalget og det projektejerne, for 
at sikre en god og konstruktiv proces. Samarbejdsaftalen beskriver visioner, formål og konkrete 
handlinger. Samarbejdsaftalen er en gensidig aftale, der skal være med til at løfte de politiske og 
lokale ambitioner for lokalområderne i Svendborg Kommune. 

Deltagerne i samarbejdsaftalen forpligter sig til at være ambassadører for den lokale udvikling i 
lokalområderne. Projektet skal være tilgængelig for borgerne og skal gerne gennemføres i 
samarbejde med det lokale samfund (foreninger, erhverv,…) 
 
Beskrivelse af projektet  

 Navn  
 Vision  
 Formål  
 Målgruppe 
 Medvirkende foreninger og samarbejdspartnere  

 
 
Forpligtelser 
Som projektejer forpligter XXX sig til at indfri følgende målsatte aktiviteter. 

 
1. Beskrivelse af projektet 
2. XXX er forpligtet på at skabe en bred lokal forankring og sikre at flest mulige borgere støtter op 

om projektet. XXX søger lokalt samarbejde med andre borgergrupper, foreninger og 
erhvervslivet. 
 

3. Samarbejdsaftalen danner ramme om følgende aktiviteter:  

Aktiviteter  Beskrivelse Ansvarsområder Tidshorisont  
    
    

 
 

Evaluering og tilpasning af samarbejdsaftalen  
Samarbejdsaftalen er gældende for en 1-årig periode.    

For at sikre en løbende positiv udvikling af samarbejdsaftalen skal lokalområdet redegøre for status 
på samarbejdsaftalen senest et år efter samarbejdsaftalen er igangsat. I den forbindelse er der 
mulighed for at tilpasse samarbejdsaftalen i forhold til nye projekter mv.  



 
    

 

Lokalområdet 

Dato:  

 

 

______________________________ 
XXX 

Lokaludvalget 

Dato:  

 

 

______________________________ 
Hanne Ringgaard Møller  
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