
Tovholdergruppen for Lokale stemmer – klimatilpasning og din idé 

Borgerbudgetforløbet gennemføres for at engagere så mange mennesker som overhovedet muligt. For at 

lette en beslutningsproces nedsættes en gruppe der koordinerer, hvad der skal gøres, hvornår der afholdes 

arrangementer, og som inviterer deltagere til forløbet. Vi har valgt at kalde det en tovholdergruppe. 

Hvad er tovholdergruppens formål? 

 At tage initiativet, hjælpe og drive forløbet (f.eks. aftale møder, invitere og fortælle om forløbet) 

 At samle kommunikationen (f.eks. sende invitationer ud til arrangementer og gøre opmærksom 

på forløbet i forskellige medier) 

 At tage beslutninger (f.eks. angående datoer, alder for deltagelse og lokale forhold) 

 At være bindeled til kommunens forvaltning og andre udefra 

Hvem kan deltage i en tovholdergruppe? 

Borgerbudgetforløbet er for alle borgere i det område, der skal gennemføre processen – det er hele 

pointen. Derfor kan alle i lokalområdet være med i tovholdergruppen, uanset alder, køn og baggrund. Der 

er ingen øvre grænse på, hvor mange personer der kan deltage i tovholdergruppen. 

Hvad er tovholdergruppens opgaver? 

Opgaven er overordnet at sørge for at borgerbudgetforløbet bliver en lokaldemokratisk proces, hvor alle 

personer i lokalområdet har mulighed for at udvikle projektforslag og sørge for, at der stemmes om 

projektforslagene. Tovholdergruppen er koordinatorer for borgerne i området og hjælper med at få ting til 

at ske. Der findes ikke et færdigt sæt aftaler, men tovholdergruppens opgaver kan f.eks. være at sørge for: 

 At gøre opmærksom på processen og skabe interesse for den i lokalområdet 

 At inddrage mange andre, så gruppen ikke skal gøre det hele selv, men hjælpe til at det sker 

 At kommunikere om hvad der sker, hvor og hvornår det sker 

 At hjælpe personer, der har brug for det, med at stille forslag (f.eks. børn) 

 At beslutte hvornår afstemningsdagen ligger og organisere, hvordan den skal foregå 

 At tage beslutning om lokale regler, for eksempel tage stilling til spørgsmål som: 

o Hvor gammel skal en person være for at kunne stemme? 

o Kan enkeltpersoner stille forslag om et projekt eller skal flere personer danne en gruppe? 

o Hvilket projektforslagsformat kan vi bruge, og hvor simpelt kan det gøres? 

o Hvilken afstemningsform skal vi bruge på afstemningsdagen? 

o Skal der være minimums- og maksimumsgrænser for et projekts pris? Hvis ja, hvilke? 

o Er der en tidsramme for vinderprojekter, for eksempel hvornår de skal være påbegyndt? 

Hvad skal tovholdergruppen ikke? 

Tovholdergruppen er ikke en bestyrelse eller et råd, der bestemmer hvilke projekter, der skal til afstemning. 

Tovholdergruppen skal ikke bestemme, hvad de andre borgere må foreslå. Deltagerne i tovholdergruppen 

har dog ret til selv at være del af processen og stille egne forslag på lige fod med alle andre. 

Hvordan bliver jeg en del af tovholdergruppen? 

Deltag i første møde i tovholdergruppen 22. juni kl. 17.00 i den røde villa på Vadgård Skole eller kontakt 

projektleder Nina Bennetsen på 39 57 59 36 eller nimobe@gladsaxe.dk. 
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