FAQ – Svar på dine spørgsmål til Borgerne Bestemmer
Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål, der kan være i forbindelse med puljen til
BORGERNE BESTEMMER. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at
kontakte Anne Justiniano på 24 48 53 15, aljus@slagelse.dk eller Finn Vedel Pedersen på 21 54 26
99, fvped@slagelse.dk for yderligere information.
Hvad er BORGERNE BESTEMMER?
Borgerne Bestemmer er et nyt initiativ under landdistriktsudviklingen i Slagelse Kommune.
Initiativet giver borgerne i udvalgte lokalområder mulighed for at udvikle og virkeliggøre projekter,
der kan gøre lokalområderne til endnu bedre steder at bo. I budgetforliget 2015 blev det besluttet,
at der skal lægges en pulje penge ud til borgerne i forskellige lokalområder. I disse områder får
borgerne mulighed for at fortælle om deres ideer og efter en afstemning vælge den idé eller de
idéer, der skal gennemføres vha. penge fra puljen.

Hvorfor er BORGERNE BESTEMMER en fordel for mig?
• Du får indflydelse og er med til at træffe afgørende beslutninger
• Du er med til at sikre, at de nye projekter i dit lokalområde er relevante, da projekterne udvikles
af dig og dine medborgere
Hvem kan være med i BORGERNE BESTEMMER?
• Alle der bor i lokalområdet (idéansvarlig skal være fyldt 18 år)
• Idéer kan komme fra privatpersoner, foreninger og grupper
• Alle, der på afstemningsdagen er fyldt 13 år og bor i området, kan stemme på idéerne

Hvordan kommer min idé med i BORGERNE BESTEMMER?
Du skal indsende din idé på et ansøgningsskema til Slagelse Kommune inden tidsfristen for dit
lokalområde. Du kan finde tidsfristen her: http://www.slagelse.dk/politik/saadan-faar-duindflydelse/paa-landet/borgerne-bestemmer
Desuden skal din idé opfylde visse kriterier. Kriterierne beskrives under det næste spørgsmål-svar.
Ansøgningsskemaet får du ved at kontakte Anne Justiniano på 24 48 53 15 aljus@slagelse.dk eller
Finn Vedel Pedersen på 21 54 26 99 fvped@slagelse.dk Det er også dem, du sender
ansøgningsskemaet til. Du kan også sende det pr. brev.
Hvilke kriterier er der til idéerne?
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har peget på de kriterier, som en idé skal opfylde for
at blive valgt. Idéen skal:
 Give størst mulig fælles gavn
 Gerne have blivende eller tilbagevendende værdi i området
 Fremme fællesskabet og den generelle udvikling i området
 Kunne gennemføres af den borger (gerne flere borgere), som foreslår ideen
 Være stillet af en borger, som er fyldt 18 år, og som vil tage ansvar for at gennemføre idéen
og løbende at informere kommunen om, hvordan det går med arbejde.
Hvis du er i tvivl, om din idé opfylder kriterierne, er du velkommen til at kontakte os.

Hvordan stemmer jeg på en idé?
Afstemningen foregår på 2. borgermøde, der bliver annonceret på
slagelse.dk/borgernebestemmer og i den lokale presse. Her præsenterer de idéansvarlige de
udvalgte idéer. Kun de fremmødte kan stemme på den idé, de synes bedst om.
Hvilken hjælp kan jeg få fra Slagelse Kommune?
Slagelse Kommune kan hjælpe dig med at vurdere, om din idé er lovlig. Ideen må ikke være til
skade for natur, andre borgere eller virksomheder i kommunen.

Er der andre midler, jeg kan søge, hvis jeg får et ”nej” til min idé?
Der er andre muligheder for at søge om støtte til din idé. Du kan søge støtte fra puljen til
landdistriktsudvikling, hvis din idé bidrager til udviklingen af kommunens landdistrikter. Du har
mulighed for søge støtte til kulturelle tilbud eller til fritidsaktiviteter. Du finder mere om disse
muligheder på slagelse.dk
Hvis din idé er en lokal aktivitet med et turismeformål, kan du tage en snak med din turistforening
om muligheden for at få ført din idé ud i livet.
Er der penge til flere idéer i lokalsamfundet?
Hvis der er penge tilbage, når vinder-idéen er blevet støttet, bliver de resterende penge fordelt på
idéen på 2. pladsen og derefter på idéen på 3. pladsen osv.
Kan jeg søge penge til den samme idé fra forskellige puljer?
Du kan godt søge penge til din idé i flere puljer for at dække udgifterne til din idé.
Hvis jeg er heldig at få et ”ja” til min idé, hvornår skal idéen så være gennemført?
Normalt vil en idé have 12 måneder til at blive gennemført, men der kan jo være forhold, der
udsætter processen, og dermed må gennemførsel af idéen også udsættes.
Får mit lokalområde mulighed for at være med i ”Borgerne Bestemmer” igen til næste år?
Nej. Næste år bliver nye lokalområder udvalgt til ”Borgerne Bestemmer”.
Hvor mange penge kan jeg søge om?
Der uddeles 100.000 kr. pr område eller skoledistrikt.

Skal alle pengene bruges på én gang?
Nej. Den tildelte pose penge kan med fordel bruges på at virkeliggøre flere forskellige idéer.
Hvornår skal ideen meldes ind til Slagelse Kommune – og til hvem?
Du finder tidsfristen for indsendelse af idé her (http://www.slagelse.dk/politik/saadan-faar-duindflydelse/paa-landet/borgerne-bestemmer). Ideen skal beskrives på et ansøgningsskema, som
sendes pr. til Anne Justiniano på 24 48 53 15 aljus@slagelse.dk eller Finn Vedel Pedersen på 21 54
26 99 fvped@slagelse.dk
Du kan også sende ansøgningen pr. brev til:
Slagelse Rådhus
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Att. Anne Justiniano/Finn Vedel Pedersen
Mrk. Borgerne Bestemmer
Hvilke forventninger er der til mig, hvis min idé vinder?
Hvis din idé vinder, skal du også gennemføre idéen – gerne sammen med andre borgere fra dit
lokalsamfund. Du skal også være parat til løbende at fortælle om, hvordan idéen tager form,
eksempelvis gennem billeder, videoklip eller tekst. Når din idé er gennemført, vil du måske blive
inviteret ind til et dialogmøde med Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og lokalrådene,
hvor du skal fortælle om resultatet. Slagelse Kommune hjælper dig gerne med, hvordan du kan
præsentere resultatet.
Må vi være flere, der går sammen om en idé?
Ja. I må meget gerne gå sammen flere borgere om at udvikle en idé. Der skal dog være én person,
der påtager sig ansvaret for og gennemførelsen af idéen

