Hvad er BorgerBudget?
Borgerbudgettering(BB) er en proces og metode for demokratisk drøftelse og beslutningstagning,
hvor lokale borgere beslutter, hvordan man skal anvende en lille del af det offentlige budget.
BB er direkte demokrati og understøtter det repræsentative demokrati.
BB er at have tillid til at borgerne selv kan træffe beslutninger med og om penge som er offentlige
BB får resurserne de rigtige steder hen
BB sætter oplyst dialog i gang så pengene bliver brugt bedst
BB skaber fællesskab og fælles forståelse
BB er anvendt i Sydamerika i mere end 20 år
BB er brugt siden 2005 i England
BB er kendt og brugt i over 1000 forbindelser verden over

Hvordan gør vi i Snaptun?
Snaptun Lokalråd har nedsat en styregruppe til at stå for BorgerBudget i Snaptun. Fra Snaptun
Lokalråd deltager Henrik Due, Bente K. Petersen og Peter Altenborg. Fra True North Efterskole
deltager Thomas Karlsen og fra Snaptun deltager Henrik Thomsen.
Søren Noes, Hjarnø er kontaktperson og udpeget af Det Fælles Landdistriktsråd i Hedensted
Kommune. Hans opgave er at vejlede styregruppen i forbindelse med processen. Søren skal sikre
en god og bred demokratisk proces og at tankerne omkring Borgerbudgetter overholdes.
BorgerBudget processen vil forløbe over foråret 2015 og med afvikling af de valgte projekter efter
sommerferien.
BorgerBudget tidsplan

18. februar 2015
www.snaptun.dk

Indkaldelse og nyhedsavis omdeles
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og lægges på

26. februar 2015 kl. 19.00 1. borgermøde på True North
præsentation og
rammer for processen.
Skabelon for beskrivelse af

Efterskole –
projekter.

31. marts 2015
bagerst i dette skrift

Forslag der er beskrevet i skabelon
indleveres til styregruppen.

for beskrivelse

16. april 2015

Nyhedsavis omdeles og lægges på

www.snaptun.dk

23. april 2015 kl. 19.30
2. borgermøde på True North
Efterskole – de
indsendte forslag
præsenteres. Efter afstemning
vælges det/de projekter der
bevilliges penge til.
30. april 2015

Nyhedsavis omdeles og lægges på

30. april 2015

Projekterne påbegyndes.

www.snaptun.dk

Hvem deltager?
Ud over borgere inden for Snaptun byskilte, som er afgrænsningen for Snaptun Lokalråd, kan også
fastboende i sommerhuskolonien Strandlyst samt Tønballe Naturcenter og beboere op til
Tønballe, deltage.
Hvor mange penge?
Hedensted Byråd har givet kr. 50.000 til Snaptun Lokalråd på den betingelse, at det er borgerne i
Snaptun, der beslutter, hvad pengene skal bruges til.
Hvilken størrelse projekt?
Foreløbig er der en nedre grænse for projekter på ca. kr. 5.000. Dvs. at der kan blive mellem 1-10
projekter.
Hvad er målet med BorgerBudget i Snaptun?
Projekterne skal fremme samspil og samhørighed i Snaptun og være med til at give oplevelser for
fællesskabet. Et muligt resultat af processen kunne være flere lokale arrangementer.
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Hvad er et projekt?
En idé eller forslag, der kan gøre Snaptun til et endnu bedre sted – det kan være noget, der skaber
mere samhørighed eller noget der forskønner byen eller noget, der giver oplevelser.
Se fx Hjarnøs forslag: Bro til båden Lille Hjarnø, Plantning af vejtræer, Forskønnelse af Skolehaven,
Dansedæk i vandkanten, Bedre internet, Krabbevæddeløbsbane, Mobil sauna, Renovering af
Forsamlingshus osv.
1. borgermøde
På mødet arbejdes der i mindre grupper på 4-6 personer, der gennem samtale/interview kan
inspirere hinanden til et projekt. Styregruppens medlemmer vil hjælpe til undervejs.
Projekterne vil i aftenens løb blive præsenteret til gensidig inspiration for deltagerne.
Efter aftenen vil der være ideer til projekter og forhåbentlig også en personkreds om projekterne.
Efter 1. borgermøde
Ideer og forslag skal beskrives. Hertil bruges vedlagte formular. Styregruppen hjælper gerne med
at besvare spørgsmål omkring processen, men beskrivelsen og overslag over pris, finder gruppen
selv ud af. Det er jeres ideer, vi skal have frem.
For at sikre at alle har en rimelig mulighed for at deltage med deres forslag, yder styregruppen
også praktisk hjælp. Det kan være med støtte til planlægning af projekter, udfyldning af
ansøgninger, opstilling af et budget og præsentation for de andre borgere.
Senest den 31. marts 2015 skal beskrivelserne sendes til kontakt@snaptun.dk eller afleveres til et
styregruppemedlem.
Udvælgelse af projekter til 2. borgermøde og afstemning
Styregruppen udvælger projekter der opfylder målet med BorgerBudget Snaptun. Hvis et projekt
ikke bliver valgt, vil det blive begrundet.
Den 16. april 2015 udsendes indkaldelse til 2. borgermøde den 26. april 2015 kl. 19.30. De valgte
projekter bliver kort præsenteret af forslagsstillerne.
2. borgermøde
På mødet præsenterer medlemmerne i de enkelte grupper kort deres projekt/forslag og hvorfor
det bør vælges.
Herefter foretages afstemning. De projekter, der får flest stemmer, er dem der går videre til
udførelse. Til sammen må de valgte projekter ikke overstige kr. 50.000.
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Efter 2. borgermøde
Arbejdet i grupperne går i gang. De ansøgte penge gives til grupperne.
Styregruppen har ansvaret for at de grupper, der har fået penge til projekter, også gennemfører
projekterne – og formidler resultaterne.
Det er vigtigt, at de beslutninger, borgermøderne har været med til at træffe, også bliver ført ud i
livet.
Målet er, at alle projekter som udgangspunkt er afsluttet 1 år efter, at afstemningen har fundet
sted.
De gennemførte projekter skal afrapporteres. Indholdet i afrapporteringen er, en oversigt over,
hvordan pengene er brugt, en kort beskrivelse af processen og det færdige projekt. Det må gerne
afleveres som billedmateriale, lyd, video eller andet som beskriver processen i stedet for tekst.
Opsamling og evaluering af projekterne
Evaluering af projekternes gennemførelse vil foregå ved at styregruppen foretager stikprøvevis
interview af borgere i Snaptun. Evaluering vil også være et punkt på generalforsamling i Snaptun
Lokalråd.
Borgerbudgettering Snaptun
Hvem ansøger?
Navn på gruppe og kontaktpersons navn, mailadresse og
telefonnummer
Har projektet et særligt fokus?
F. eks. med udgangspunkt aktuelle lokale udfordringer.
Beskriv projektet
Hvad vil I lave?
Hvordan skal det foregå?
Hvad koster det?
Beskriv eller tegn jeres ideer, det skal præsenteres på 2.
borgermøde
Tidsplan
Forventet start- og sluttidspunkt
Evaluering
Hvad vil jeres projekt bevirke?
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