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Invitation til borgerbudgettering 2021 
Landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune har besluttet igen at gennemføre 
borgerbudgetteringsproces i landdistrikterne i 2021. 
 
Hvert landdistrikt får i 2021 tildelt et beløb på 50.000 kr fra landdistriktspuljen til rådighed for aktiviteter i det 
enkelte landdistrikt efter eget ønske.  Anmodning om at deltage i borgerbudgettering 2021 tilmeldes i 
Conventus. Se hvordan du opretter din forening i Conventus her: Vejledning til oprettelse i Conventus. 
 
Midlerne til realisering af borgerbudgetteringsprojekterne forudbetales til borgerforeningerne efter at de 
enkelte borgerforeninger i hvert landdistrikt har afholdt lokalt informationsmøde, haft proces med ideudvikling 
og beslutningsmøde med afstemning om de projekter lokalsamfundet ønsker at realisere for midlerne.  
 
Forløb, tidsplan og krav til afrapportering fremgår af nedenstående tidsplan. 

Hvad kan borgerbudgettering? 

Borgerbudgettering kan være med til at skabe et øget lokalt engagement og frivillighed i 
landdistrikterne ved, at borgerne selv administrerer og prioriterer et offentligt bevilliget beløb. 
Borgerbudgettering kan på den måde medvirke til at skabe udvikling lokalt og øge det lokale demokrati. 
Planen for borgerbudgettering er målrettet de lokale borger-, beboer-, sogne- og landsbyforeningerne, 
landsbylaug, lokalråd m.fl. i landdistrikterne, der har til formål at varetage de enkelte lokalsamfunds 
interesser og som er en juridisk enhed med CVR.nummer, herefter benævnt som borgerforeninger. 
Borgerforeningerne er tovholdere på processen for sit eget landdistrikt og planen skitserer de aktiviteter, der 
skal sættes i gang for at gennemfører borgerbudgettering, samt en tidsplan over forløbet. 
Målet er, at de besluttede projekter er realiseret og afsluttet 1 år efter beslutningsmødet med afstemningen 
om, hvilke projekter der vælges. 
Landdistriktsudvalget- Opfordre til at have særligt fokus på, at prioritere de unge, biodiversiteter og natur og 
landsbyforskønnelse, ved eksempel vis indfaldsveje og samlingssteder. 
 

Kriterier for deltagelse i borgerbudgettering i landdistrikterne 

• Hvert landdistrikt får, efter anmodning, tildelt et beløb fra kommunens landdistriktspulje. 
• Beløbet må bruges efter eget ønsket til realisering af projekter i lokalsamfundet. 
• Alle borgere i det konkrete lokalsamfund skal have mulighed for at involvere sig, komme med 

projektforslag og deltage i afstemning om, hvilke projekter, der skal gennemføres. 
• Den lokale borgerforening er tovholder på processen. 
• Kan indeholde mindre driftsopgaver, dog ikke løn 

 
  

https://www.haderslev.dk/media/1038/vejledning-til-conventus.pdf
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Landdistrikter i Haderslev Kommune 

 
 

Tidsplan 
April 2021 

• Aktivitet: Indbydelse til borgerforeningerne om at deltage i borgerbudgetteringen 2021 
• Ansvar: Haderslev Kommune 
• Praktisk udførelse: Sendes indbydelse til alle lokalråd/ borgerforeninger via mail. 

April 2021  

• Aktivitet: Tilmelding til Haderslev Kommune om deltagelse i borgerbudgetteringen 
• Ansvar: Den ansvarlige lokale borgerforening 
• Praktisk udførelse: Indmeldes i Conventus. Udfyld skema i Conventus: ’Borgerbudgettering - 

Tilmelding til projekter 2021’ 

April – august 

• Aktivitet: Lokalt informationsmøde for borgere i de enkelte landdistrikter + Ideudvikling lokalt. Andet 
møde lokalt til præsentation af projekter og afstemning 

• Ansvar: Den ansvarlige lokale borgerforening 
• Praktisk udførelse: Første møde til info omkring borgerbudgettering og igangsætning af projektideer. 

I tiden mellem første og andet møde idegenerering. Andet møde præsentation og afstemning. 
 

Maj - september  

• Aktivitet: Indrapportering af valgte projekter med anmodning om udbetaling af borgerbudgettering 
2021 (deadline 1. september 2021) 

• Ansvar: Den ansvarlige lokale borgerforening 
• Praktisk udførelse: For udbetaling udfyldes skema i Conventus: ’Borgerbudgettering 2021 - 

Projektbeskrivelse og anmodning om udbetaling’ 
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September/Oktober 

• Aktivitet: Udbetaling af støtte til landdistrikterne. Opsamling i Landdistriktsudvalget 
• Ansvar: Haderslev Kommune 
• Praktisk udførelse: På udvalgsmøde i september/oktober 

1. april 2022 

• Aktivitet: Afrapportering og godkendelse af gennemførte projekter for borgerbudgettering 2020 
• Ansvar: Den ansvarlige, lokale borgerforening 
• Praktisk udførelse: Der indsendes dokumentation for projekterne og information om evt, ikke brugte 

midler. Skema udfyldes i Conventus: ’Borgerbudgettering - afrapportering 2021’ 

Aktiviteter for gennemførsel af 
proces med borgerbudgettering 

1. Informationsmøde for borgerne 
2. Idéudvikling 
3. Præsentation af projektforslag og afstemning 
4. Indrapportering og udbetaling i conventus 
5. Gennemførsel af projekterne 
6. Afrapportering og godkendelse af regnskab i conventus 

Ad 1) Informationsmøde for borgerne 

Den lokale borgerforening inviterer til og afholder et åbent informationsmøde om 
Borgerbudgettering, for borgere i landdistriktet. Det er vigtigt, at der bliver skabt opmærksomhed 
om informationsmødet. Haderslev Kommune hjælper gerne med PR-/informationsmateriale samt 
tilskud på maksimum 1.500 kr. pr. landdistrikt til dækning af møde afholdelse. 
 
På informationsmødet orienteres borgerne om proces og gennemførsel af borgerbudgetteringen. 
Hovedpunkter: 
 

• Borgerne har mulighed for at komme med forslag til projekter 
• Borgerne har mulighed for at drøfte yderligere lokale kriterier for fordeling af midlerne 
• Borgerne har efterfølgende et vist tidsrum til idéudvikling 
• På et nyt møde præsenterer borgerne deres projektidéer og der afgives stemmer. 

 
Hvad bør overvejes: 

• Hvordan vil I skabe (ekstra) opmærksomhed om informationsmødet? 
 

Ad 2) Idéudvikling 

Kommunen anbefaler, at der afsættes minimum 4 uger til at udvikle projektidéer. Men ellers er 
det op til borgerforeningen, evt. sammen med borgerne på informationsmødet, at vurdere hvor 
meget tid, der er behov for. 
 
Hvad bør overvejes: 

• Skal borgeren indlevere en projektbeskrivelse inden afstemningen? 
• Hvor gennemarbejdet et budget skal der foreligge for de enkelte projekter? 
• Hvem er tovholder på gennemførsel af projektet? 
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Ad 3) Præsentation af projektforslag og afstemning 

Hver borger-/projektgruppe præsenterer sit projektforsalg. Alle fremmødte kan som 
Udgangspunkt stemme. 
Hvad bør overvejes: 

• Hvem kan stemme (aldersgrænse)? 
• Hvordan skal de fremmødte stemme (stemmeseddel, håndsoprækning eller på anden vis)? 
• Hvor mange stemmer, kan hver borger afgive? 

Ad 4) indrapportering og udbetaling 

De lokale borgerforeninger indrapporterer til Haderslev Kommune senest 1. september 2021, hvilke 
projekter, der er besluttet gennemført i deres landdistrikt. Haderslev Kommune udbetaler de 
bevilligede midler til den lokale borgerforening, der administrer pengene og har ansvaret for at 
de borger-/projektgrupper, der har fået bevilliget penge til projekter, også gennemfører 
projekterne. 

Ad 5) Gennemførsel af projekterne 

Her kan de borger- /projektgrupper der har fået bevilliget penge, gå i gang med 
gennemførsel af det konkrete projekt. 
 
Målet er at alle projekter er realiseret og afsluttet 1 år efter den demokratisk afstemning, hvor de enkelte 
projekter i landdistrikterne er blevet udvalgt. 

Ad 6) Afrapportering og godkendelse af regnskab 

Når de konkrete borgerbudgetteringsprojekter er afsluttet, skal borger-/projektgruppen udfylde 
skema i Conventus: ’Borgerbudgettering - afrapportering 2021’. I skemaet er der mulighed for at indføre alle 
aktuelle projekter samt der kan vedhæftes projektregnskab, bilag, fakturaer eller bon/notaer for udlæg og 
omkostninger, der har været i forbindelse med gennemførelsen af projekterne. Skemaet i Conventus skal 
udfyldes senest den 1. april 2022. 
 

Er projekterne ikke blevet realiseret som forventet, er der uforbrugte midler eller ønsker et 
landdistrikt at finansiere et større projekt over flere år, så kan landdistriktet indsendes en 
begrundet anmodning om fristforlængelse eller eventuelt overførsel til næste beslutningsrunde.   

 

Kontakt 
Har I brug for hjælp, er I meget velkomne til at  kontakte Haderslev Kommunes landdistriktkoordinator, Bitten Jensen, på 
mail: landdistrikter@haderslev.dk eller telefon: 24 59 15 69. 
  

mailto:landdistrikter@haderslev.dk
tel:24591569
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Kultur, Fritid og landdistrikter 

Gåskærgade 26-28 

 

Haderslev Kommune 

6100 Haderslev 

www.haderslev.dk 

https://www.haderslev.dk/

