Samarbejdsaftale mellem
Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge
Og
Landsbyforum Stevns, Højerup Bygade 25, 4660 Store Heddinge
Om styrkelsen af samarbejdet mellem landsbyerne i Stevns og Stevns kommune, samt muligheden for mere
sammenhængende indsatser til udvikling af landsbyerne.
Dette vil ske ved uddeling af midler til understøttelse af Landsbyforum Stevns’ arbejde med og liv og
udvikling i landsbyerne samt en fælles IT-platform for understøttelse af landsbysamarbejde. Dertil et årligt
møde mellem Landsbyforum og Plan-, Miljø- og Teknikudvalget.

Landsbyforum Stevns’ formål
Landsbyforum Stevns er en frivillig, partipolitisk uafhængig forening for landsbyerne i Stevns og er
samarbejdspartner med Stevns Kommune og andre offentlige instanser.
Formålet er:
1) at fremme liv, udvikling og trivsel i de stevnske landdistrikter ved at styrke dialog, samarbejde og
fællesskab mellem landsbyforeninger i landsbyerne i Stevns kommune.
2) at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter og initiativer på tværs af
landsbyerne i kommunen for at udvikle demokratiet, fællesskabet og det frivillige liv i landsbyerne. Gerne i
samarbejde med kommunen, andre offentlige institutioner, turist- og erhvervsorganisationer,
interesseorganisationer, vidensinstitutioner og øvrige, hvor det fremmer sagen.
3) at udbrede relevant information og viden til landdistrikterne i Stevns.

Stevns Kommunes tilsagn – og vilkår
Ved kommunalbestyrelsesmøde d. 27/11 – 2019 vedtog kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune at:
Landsbyforum Stevns modtager 6.000 kr. årligt pr. medvirkende landsby, til:
1. Etablering af fælles IT-platform
2. Understøttelse af landsbyernes aktiviteter og fællesskab
3. Etablering af formelle samarbejds- og kommunikationskanaler mellem landsbyerne og Stevns
Kommune.
Midlerne ansøges udbetalt årligt fra og med 2020.
En del af beløbet skal finansiere landsbyernes IT-platform, der skal styrke aktiviteter og frivillighed i
landsbyerne, mens det resterende beløb ved vedtagelse i landsbyforum evt. kan disponeres af den enkelte
landsby der fx kan anvende dem til arrangementer, projekter, vedligeholdelse mv.
•
•

For at få del i midler skal landsbyerne være repræsenteret af en bestyrelse, der er valgt i
forbindelse med en generalforsamling.
Bestyrelsen skal være medlem af Landsbyforum Stevns

•
•
•
•
•

Midlerne tildeles Landsbyforum Stevns, som har det overordnede ansvar for at administrere
midlerne.
Det præciseres at Landsbyforum Stevns har det overordnede ansvar for at IT-platformen fungerer
og bruges på den måde som det er tiltænkt.
Der gives et tilsagn for to år fra Landsbypuljen.
Der udvælges 15 landsbyer og efter ét år (januar måned) evalueres og evt. tages flere landsbyer
med i ordningen.
Landsbyforum mødes en gang om året (januar) med PMT for at fortælle om aktiviteterne i
landsbyerne.

Landsbyforums brug af midler
Formålet ved brugen af de tildelte midler fra Stevns Kommune er understøttelse af Landsbyforum Stevns
og liv og udvikling i landsbyerne samt en fælles IT-platform for understøttelse af landsbysamarbejde.
Midlerne tildeles til Landsbyforum Stevns, som disponerer over dem til gavn for fællesskabet og de enkelte
landsbyer.
Al brug af midler skal leve op til krav skitseret i vilkår for Landsby- og udviklingspulje i Stevns Kommune:
https://stevns.dk/sites/default/files/sbsys/Dagsordener/Kommunalbestyrelsen%282019%29/27-112019/Dagsorden%28ID1042%29/Bilag/landsby_og_udviklingspulje_2.pdf
Landsbyforum Stevns’ samlede repræsentantskab kan ligeså vedtage at benytte midler til fælles projekter
med samme formål.
Dertil skal Landsbyforum Stevns leve op til vilkårene for tilsagn beskrevet ovenfor.

Landsbyforum aflægger årlig rapport
Ved møde årligt (januar) i Plan-, miljø- og teknikudvalget aflægger Landsbyforum rapport for brug af
midlerne. Heri beskrives de projekter, der har fået tildelt midler med en erklæring om, at tilskuddet er
anvendt fuldt ud til de beskrevne formål. Der er ikke bilagskrav.
Dette er for, at kommunen kan sikre, at midlerne er anvendt efter formålet.
Hermed bliver det Landsbyforummet der er ansvarlig for midlerne og fordelingen af dem og kommunen har
kun en enkelt samarbejdspartner.

Stevns kommune deltager årligt til et landsbyforummøde
En eller flere repræsentanter deltager ved et årligt Landsbyforummøde. Repræsentanten kan skifte
afhængig af formål og emne for mødet. Dette for at sikre sammenhæng og vidensdeling mellem
Kommunens og Landsbyforums indsatser og ønsker for udvikling i landdistrikterne.

Således aftalt
Stevns
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