Borgerne Bestemmer (pdf)
Slagelse Kommune afsætter hvert år et beløb til Borgerne Bestemmer. Med disse penge får
borgerne i udvalgte lokalområder mulighed for at udvikle og virkeliggøre idéer, som, de mener,
vil gøre deres lokalområde til et endnu bedre sted at bo.

Beslutningen om hvilke lokalområder der kommer med i Borgerne Bestemmer træffes politisk
af udvalget for Landdistrikter, Teknik og Ejendomme (LTE-udvalget).
LTE-Udvalget har besluttet, at fem lokalområder får mulighed for at være en del af Borgerne
Bestemmer i 2015. De fem områder får hver tildelt 100.000 kr. til at realisere en eller flere
idéer, som borgerne udvikler og stemmer på.
Tre lokalområder, der det seneste år har arbejdet med borgerdreven innovation, er allerede
udvalgt:
o
o
o

Hejninge, Stillinge og Havrebjerg
Rude, Venslev og Bisserup
Hashøj NV

De to sidste lokalområder, der får mulighed for at være en del af Borgerne Bestemmer i 2015,
er endnu ikke besluttet. De resterende lokalområder kan altså stadig nå at være med.
Det beløb, der er afsat til Borgerne Bestemmer, har ikke konsekvenser for den eksisterende
landdistriktsudviklingspulje, som lokalrådene hidtil (og derfor fortsat) kan ansøge.
Eksempel fra Kolding Kommune - Tarzanbane, sikker skolevej og aktiviteter for
lokalområdets ældre borgere
Konceptet Borgerne Bestemmer blev udviklet i 1989 i den brasilianske by Porto Alegre. Det er
nu i gang mere end 1500 steder verden over. I Danmark er Borgerne Bestemmer for alvor
brudt igennem de seneste år, hvor flere kommuner er begyndt at eksperimentere med det.
Kolding Kommune var en af de første kommuner på banen og det er der kommet flere gode
initiativer ud af i bydelen Brændkjær.
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Borgerne i Brændkjær fremlagde mange idéer, der kunne udvikle og forbedre lokalområdet. En
efterfølgende borgerafstemning gjorde i 2014 en tarzanbane – en svævebane og en stor
legeplads, der også indeholder et grillområde med borde og stole – til vinderprojektet. Det er
beboerne nu i fuld gang med at etablere. To andre projekter om en mere sikker skolevej og
aktiviteter for bydelens ældre borgere fik også del i pengene.
Læs mere om projekterne i Kolding Kommune her (Indsæt link + evt. billede fra Kolding
Kommune)
http://www.kolding.dk/index.php?option=com_redcontent&Itemid=1824&lang=da&q=br%C3
%A6ndkj%C3%A6r+bestemmer&s=0&view=contentsearch
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