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Samarbejdsaftale om borgerbudget  
Lokaludvalget, Svendborg Kommune 2020 og Lokalråd Sydtåsinge 

 
 
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, der 
fastlægger rammerne for den fremtidige organisering, aktiviteter, visioner, møder og evaluering. 
 
 
 
 
 
Følgende samarbejdsaftale om et borgerbudget er indgået mellem Lokaludvalget og Lokalråd 
Sydtåsinge 
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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.  

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 lokalområde  

● Navn:  Lokalråd Sydtåsinge 
● Geografi:  Sydtåsinge 
● Vision:  Via dialog, samarbejde med kommunale/statslige myndigheder at søge størst mulig 

indflydelse på udviklingen i hele lokalområdet. 
● Formål:  

o At fremme sammenholdet/dialogen med alle borger- og interessegrupper  
o At fremme udviklingen og de kulturelle aktiviteter i hele området  

● Medvirkende foreninger og samarbejdspartnere:  arbejdsgruppen Lokalråd Sydtåsinge 
● Kontaktpersoner:  

Sally Goings Darre, Formand 
sally.goings.darre@gmail.com 
28895755 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [1]: Kom gerne med en tydelig 
afgrænsning 

mailto:sally.goings.darre@gmail.com
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Forpligtelser 
Som lokalområde forpligter Lokalråd Sydtåsinge sig til at indfri følgende målsatte aktiviteter. 

1. Obligatorisk deltagelse for alle lokalområder:  
● Borgermøder  
● Dialogmøder ad hoc.  
● Andre aktiviteter, som Lokaludvalget inviterer til 

 
Lokaludvalget står for indkaldelse til ovenstående arrangementer.  
 
2. Lokalråd Sydtåsinge er forpligtet på at skabe en bred lokal forankring og sikre at flest mulige 

borgere har mulighed for at deltage i arbejdet.  For at skabe gennemsigtighed og offentlig 
inddragelse, skal de lokale styregrupper lave referater af deres møder, og at disse skal være 
offentlige tilgængelige. 
 

3. Samarbejdsaftalen danner ramme om følgende aktiviteter:  

Aktiviteter  Beskrivelse Ansvarsområder Tidshorisont  
Borgerbudget ● Lokalråd Sydtåsinge har ansvaret for processen, i tæt 

samarbejde med Lokaludvalget. 
● Der er afsat 200.000 kr. til borgerbudgettet.  
● Kriterier for projekter, der kan være relevante at støtte, er: 

1. Projektet skal være af almennyttig karakter, der 
kommer en gruppe af borgere til gode. 

2. Det kan således ikke tildeles midler til drift eller 
aflønning, og midlerne kan heller ikke medføre 
afledt kommunaldrift eller finansiere kommunale 
indsatser 

 
● Processen for borgerbudget: Vi vil gennem lokal 

annoncering og evt. borgermøder indsamle forslag. 
Afstemningsprocessen er endnu ikke fastlagt, men vi har 
drøftet digitale afstemninger med supplement af 
postkasse-afstemning for de borgere, som ikke kan begå 
sig digitalt. 
 

● Svendborg Kommune har sikret, at projekterne må støttes 
gennem borgerbudgettet. 

● Lokalrådet indsender en evaluering til administrationen i 
Svendborg Kommune efter afsluttet afstemning. 

 
 

Lokalråd Sydtåsinge varetager 
budget og proces for afvikling af 
borgerbudget, og har ansvar for at 
processen foregår demokratisk og 
inddrager lokalområdet.   
- herunder offentliggørelse på XXX  
af proces, mødereferater og 
afgørelser 
 
Lokalråd Sydtåsinge har ansvar for til 
afvikling af borgerbudget.  
 
● Når projekterne er fundet, 

underskrives en kontrakt, 
udarbejdet af Svendborg 
Kommune, der beskriver 
projektejere, forpligtelser, 
ansvar og deadlines. Lokalråd 
Sydtåsinge har ikke ansvar for 
gennemførelse af det enkelte 
projekt, men for den 
overordnede proces. De valgte 
projekter modtager 75% ved 
opstart af projektet og de sidste 
25 %, når et regnskab foreligger 
Svendborg Kommune. 
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Evaluering og tilpasning af samarbejdsaftalen    
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:  

 

 

______________________________ 
 

Lokaludvalget 

Dato:  

 

 

______________________________ 
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