Ringe, 11. maj 2018

Pressemeddelelse

Borgerne inviteres til startskud på Borgerbudget 2018
Maj står i borgerbudgettets tegn i Faaborg-Midtfyn, når kommunen sammen med Fynsland inviterer
borgerne til opstartsmøder på Borgerbudget 2018. Det er fjerde og sidste år, hvor borgerne skal
eksperimentere med at finde den rigtige model, som skal gælde fa 2019, hvor borgerbudgettet bliver
permanent.
Igen i år er der afsat 500.000 kr., som borgerne i Faaborg-Midtfyns tre egne, Forstadsbåndet, Ringeegnen
og Faaborgegnen, kan søge om at få andel i. Som noget nyt er det Fynsland, der sammen med kommunen
inviterer borgerne til opstartsmøder i løbet af maj. Den 15., den 17. og den 28. maj i hhv. Ferritslev, Faaborg
og Ringe.
På opstartsmøderne kan interesserede borgere høre mere om borgerbudgettet og evt. melde sig til
styregruppen i deres egn. Det er styregruppen i hver af de tre egne, der fastlægger rammerne og kriterierne
for, hvordan man som borger kan få del i borgerbudgettet.
”Det er vigtigt for os, at borgerbudgettet er borgernes budget. Derfor er det også borgerne selv, der sammen
skal definere, hvilke projekter, der kan opnå støtte, og hvordan processen skal køre lokalt. Så jeg håber, at
rigtig mange vil sætte kryds i kalenderen og møde op til opstartsmøde i deres egn,” siger formand for Kulturog Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegaard Mortensen (DF), der håber, at mange vil dukke op og få den
nødvendige viden om, hvordan man kan deltage i ansøgningen om midlerne eller blive en aktiv brik i den
lokale styregruppes arbejde.
Borgerne er inviteret - hvor og hvornår
Forstadsbåndet, Ferritslev Fritidshus, tirsdag den 15. maj, kl. 18.30-20.00
Faaborgegnen, Korinth Kulturhus, torsdag den 17. maj, kl. 18.30-20.00
Ringeegnen, Rådhussalen i Ringe, mandag den 28. maj, kl. 18.30-20.00
Borgerbudgettet er borgernes
Paraplyorganisationen Fynsland er en vigtig samarbejdspartner, når det kommer til samskabelse i FaaborgMidtfyn Kommune. Som noget nyt i år er det Fynsland, der med assistance fra kommunen bliver tovholder
på den overordnede proces, og som derfor også kommer til at være en del af styregruppen i de tre egne.
Styregrupperne vil blive nedsat i forbindelse med de tre opstartsmøder.
”Vi har hele tiden arbejdet tæt sammen med kommunen om, hvordan vi gør borgerbudgettet til borgernes. Vi
tager derfor også meget gerne opgaven på os for sammen med borgerne i de tre egne at gøre FaaborgMidtfyns borgerbudget til noget helt særligt,” fortæller formand for Fynsland Gunnar Landtved.
Fakta
2018 er det sidste år, der bliver eksperimenteret med borgerbudget. Politikerne har allerede besluttet, at
borgerbudgettet er kommet for at blive. Der er afsat 500.000 kr. om året til borgerbudget. De 500.000
fordeles ud på de tre egne, Forstadsbåndet, Ringeegnen og Faaborgegnen, så der er 166.000 til hver egn.
Der nedsættes en styregruppe i hver egn, der beslutter rammer og kriterier, herunder også hvordan
afstemningen skal være i de tre egne. Den overordnede tidsplan er, at afstemningerne skal være afsluttet i
november 2018. Projekter, der modtager penge, skal have brugt pengene inden for det efterfølgende
kalenderår, og projekterne skal være realiseret senest efter to år.
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