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HVORFOR EN PROJEKTGUIDE?
Hald har altid haft drivkraften, og i 
2018 blev der skruet op for hand-
lekraften med 1.4 mio.kr. fra mini-
steriet, som en del af forsøgspuljen 
omkring partnerskaber.

Pengene skulle bruges på at udvik-
le Hald i den retning, som vi, byens 
borgere, satte. Det var en stor og 
spændende opgave og mulighed for 
os som landsbysamfund.

Projektguiden samler op på de erfa-
ringer, som vi har gjort os undervejs.

Vi vil lære af vores erfaringer  
- og dele dem med andre.

Lokalrådet håber, at denne guide 
kan give erfaringer, gode og dårlige, 
videre til andre landsbyer, der får 
mulighed for at stå i spidsen for de-
res egen udvikling. 

På vegne af Lokalrådet i Hald
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VI HAR BRUG FOR ALLE, DER VIL VÆRE MED.



BAGGRUND
Trafik-, Bolig- og Bygningsministeri-
et valgte i 2017 at støtte Hald med 
1.4 mio. kr. på baggrund af en an-
søgning fra Lokalrådet. Projektet 
var et forsøgsprojekt om innovation 
i landsbyudviklingen og et forsøg 
med et direkte partnerskab mellem 
stat og landsby. 

Ansøgningen lagde stor vægt på, 
at alle byens borgere, gennem bor-
gerbudgettering, på demokratisk vis 
har besluttet, hvordan og hvor pen-
gene skulle anvendes.

ÅBNINGSTRÆK
Fælleden ’byens aktivitetspark’ og 
Hald Fugleparade, en mobil kunstru-
te, blev valgt som åbningstræk. 
Hvilke projekter, der herefter er pri-
oriteret, har byen taget stilling til på 
borgerbudgetmøderne, der blev af-
holdt 1 - 2 gange årligt. 

Resultaterne kan ses samlet i eva-
lueringsrapporten, der er en opsam-
ling på erfaringerne og anbefalinger 
til fremtidige lignende konstellatio-
ner og dokumentation af resultater-
ne. 

Jo mere vi kan løfte som landsbysamfund, 
jo længere rækker pengene.

ENGAGEMENT OG EJERSKAB
Lokalrådet har tilladt sig at være op-
søgende, og rigtig mange har støttet 
op om arbejdet. Det har både været 
ved deltagelse i borgerbudgetmø-
der, lokalrådsmøder, arrangemen-
ter og ved at tage skovl og trillebør 
med på arbejdsdage, bage en kage 
eller melde sig ind i en Ad-hoc ar-
bejdsgruppe, hvor der har været rig 
mulighed for at forme projekterne 
alt efter interesse.

Vi har gjort aktivt brug af byens egne 
fagkompetencer fx smede, tømre-
re,landmænd,grafikere,fotografer, 
regnskabskyndige og  kokke mv. 

For jo mere vi selv kunne klare i 
Hald, jo længere kunne vi strække 
pengene. 

Og vi er meget stolte af resulta-
tet.
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HISTORIER OM HANDLEKRAFT

Forsøgsprojektet er baseret på, at vi 
som landsby kan mobilisere vores 
egne engagerede landsbyboere. Det 
er her, vi adskiller os fra storbyerne 
- og derfor det giver så meget me-
ning at investere i en landsby som 
vores.

Derfor er der gjort plads til enkelte 
personlige historier fra menneskene 
bag landsbyudviklingen. 
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Lokalrådet indsender budgetover-
slag til ministeriet på baggrund af 

borgerbudgettering

Lokalrådet godkender 
budget, hvorefter 

pengene kan bruges

Lokalrådet samler op
evaluering ift. ministeriet

Byen
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PROJEKTHJULET

Projekthjulet er et hjælpeværktøj til 
projektudvikling, både overordnet og 
de enkelte projekter. Hjulet skal sik-
re, at vi kommer hele vejen omkring 
projekterne, bevarer overblikket og 
løbende får evalueret. 

Projekthjulet gør det muligt, at byg-
ge processen på uddelegering af 
beslutningskompetence indenfor de 
enkelte delprojekter til arbejdsgrup-
per. Samtidig sikres, at beslutninger 
om den overordnede strategi og pri-
oritering foregår på byniveau, og at 
borgerbudgettering er grundlaget 
for finansiering af delprojekter. 

Projekthjulet indeholder gode råd 
og overvejelser, man bør gøre sig  
undervejs. Kan det gøres på andre 
måder? Får vi sat byens ressourcer 
nok i spil? Hvordan prioriteres, så vi 
kommer længst for midlerne?

• Projekthjulet viser, hvor lokalrå-
det, som budgetansvarlig,  skal 
godkende budgetoverslag. 

• Projekthjulet kan anvendes som 
tjekliste. 

• Projekthjulet skal sikre reflekte-
ret projektudvikling og løbende 
evaluering. 

• Projektguiden er bygget op som 
en huskeliste, der kan udvides 
og ændres, som erfaringerne 
bygges op i Hald eller andre 
landsbyer.
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Lav en lokal udviklingsplan for at sikre, at landsbyen udvik-
les som en samlet helhed og med et fælles udgangspunkt. 
Gør plads til store/vilde ideer. Udviklingsplanen skal kunne 
rumme mange års udvikling i landsbyen. 

Tegn en helhedplan. Placér landsbyens projekter på et luft-
foto. Det skaber overblik og gør det nemmere at prioritere 
projekterne - herunder at se sammenhænge og forbindel-
ser, der kobler projekterne sammen. 

Opdater udviklingsplanen løbende. Udviklingsplanen bør 
drøftes en gang om året. Hvilke projekter er igangsat - er 
der kommet nye projektideer til, eller har nogle mistet re-
levans?

STRATEGI BYEN PRIORITERER

HELHED OG STRATEGI
H

EL
H

ED
SP

LA
N

Vores udviklingsplan var kickstarten til Handle-
kraft i Hald. Den er blevet samlet i en helheds-
plan og inddelt i afgrænsede delprojekter.
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Inddel helhedsplanen i mindre delprojekter. Nedbryd den 
store plan i mindre projekter og lav tydelige afgrænsninger.

Tag stilling til om det enkelte delprojekt kan inddeles i eta-
per eller mindre delprojekter, der kan realiseres uafhæn-
gigt af hinanden.

Undersøg ejerskab af arealer.

STRATEGI BYEN PRIORITERER

AFGRÆNS DELPROJEKTER
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Hvorfor: Tag stilling til delprojektets funktion og rolle i Hald. 
Hvad skal projektet løse?

Hvem: Tag stilling til, hvilke målgrupper projektet skal ram-
me. 

Se på tværs - tag stilling til om alle målgrupper i landsbyen 
tilgodeses. Er der målgrupper eller ønsker, der kan kombi-
neres inden for samme område.

Sparring med en proffessionel rådgiver er godt givet ud i 
denne fase. 

I Halds tilfælde var det sparringen og idégenereringen, 
der blev hjulpet på vej, og det gav stor værdi. Der blev el-
lers ikke lagt vægt på at producere flotte tegninger, men 
på projektudvikling og korte beskrivelser af funktionskrav, 
målgruppefokus og underopdeling i mindre projekter. Så 
kan man ændre projekt, som følge af økonomi og ressour-
cekortlægning løbende.

STRATEGI BYEN PRIORITERER

MÅLGRUPPE OG FUNKTION
PR
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Som opfølgning på visionsværkstedet blev ud-
valgte projekter blevet samlet i et projektkatalog 
for Hald med fokus på målgrupper og funktion. 
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Afhold minimum 1 borgerbudgetteringsmøde om året.

Prioriter mellem helhedsplanens projekter. Her vælges, 
hvordan landsbyens økonomi skal prioriteres, og hvordan  
de bruges bedst muligt. Send gerne forslag ind på forhånd 
, så de kan samles og præsenteres for alle inden fremlæg-
gelserne på mødet

Giv mulighed for at alle kan fremlægge ønsker, men stil 
krav om, at projektet forholder sig til de øvrige punkter i 
projekthjulet under Strategi. Herunder, hvordan projektet 
passer ind i helheden og giv et overslag over økonomien.

Overvej om der er behov for, at en juridisk rådgiver med 
indsigt i byfornyelsesloven, gennemgår budgetoverslaget. 

STRATEGI BYEN PRIORITERER

BORGERBUDGETTERING

RO
LL

EF
OR

DE
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N
G

Beslutning

LOKALRÅDET Overblik og ansvar: Lokalrådet 

Beslutning: Borgerbudgetmøder 

Udførelse: Arbejdgrupper har opgaven med 
at definere det endelige projekt. Ambition-
sniveauet følger muligheden for at mobil-
isere de lokale ressourcer - herunder even-
tuelt tilpasse projekt og ambitioner med 
den tilslutning, der er til udførelse  - dette i 
samarbejde med lokalrådet.

Udførelse
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GODT FORBEREDT RHODONDENDRONBED
Ideen til et rododendronbed på den store grønne trekant på Haldvej i nord 
opstod, da jeg så det flotte bed, menighedsrådet havde etableret på den nye 
P plads ved præstegården i den sydlige ende af byen.

Jeg rettede henvendelse til Randers Kommune, Natur og Miljø og fore-
spurgte, om det var en mulighed at få tilladelse til at etablere et sådan bed, 
og det var kommunen meget positiv over for. Der skulle blot indsendes en 
skitse og en kort beskrivelse af projektets omfang. Samme dag fik jeg svar 
tilbage, at det var godkendt, med betingelse om at Lokalrådet selv stod for 
vedligehold. 

Anbefalingen er: Forfølg din idé, og det du brænder for, hav styr på, hvad 
kan der opnås tilladelse til, og hvad økonomien i projektet er. Disse tre ting 
er vigtige at have på plads, inden du går videre på borgerbudgetteringsmø-
det, og derfra er det meget nemmere at komme videre. 

God arbejdslyst til nye projektmagere.
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RESSOURCEKORTLÆGNING

Ad hoc

Organisator

OpbakningKommunikation

Specifikkeressourcer

Kortlæg landsbyens ressourcer, både 
de menneskelige og materielle. Gennem 
en kortlægning skabes en database, der 
kan bruges til udvikling af de forskellige 
opgaver. 

Alle kan bidrage
Uanset alder, tid og evner, kan alle bidrage. 
Det vigtigste er lyst og tid til at gøre noget 
for landsbyen. 

ORGANISATOREN

Styrke
Stort tidsoverskud og lyst til at orga-
nisere og lede. Overblik og kendskab 
til landsbyens borgere.

Tidsforbrug
Stort tidsforbrug. Ofte min. 1-2 gange 
om ugen. Meget fleksibel og klar til at 
tage det lange træk.

Bidrag
Organisering og planlægning af det 
overordnede projekt, samt igangsæt-
telse af de specifikke projekter. 

Roller
Bestyrelsesarbejde og medlemmer af 
udvalg. Organisator af enkle projekter.
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KOMMUNIKATION
Styrke
Kan engageres i specifikke opgaver, 
ofte kortere og afgrænsede opgaver. 
Kan ofte bidrage med en specifik fag-
lighed, fx. grafisk arbejde, film kom-
munikation mm. 

Tidsforbrug
Projektorienteret og ofte en afgræn-
set periode. Eller kort tid af gangen 
men over lange perioder.

Bidrag
Kan bidrage med bagvedliggende op-
gaver, såsom kommunikation, refera-
ter, evaluering. Ofte en ad hoc person 
tilknyttet lokalrådet eller et udvalg.

Roller
Kommuniaktion, film, referent, foto-
graf og lignende.

SPECIFIKKE RESSOURCER 

Styrke
Ofte med en faglighed der kan bidrage 
til specifik løsning af en opgave. Kan 
også bidrage med fx. værktøj, maski-
ner eller anden materiel ressource.

Tidsforbrug
Rettet mod konkrete projektopgaver 
og bidrager oftest med den specifikke 
ressource til en specifik opgave. Of-
test deltager ved en arbejdsweekend 
eller lignende.

Bidrag
Bidrager med en kompetence, mate-
riel eller specifik færdighed. Vigtig ift. 
den endelige løsning af opgaven og 
det endelige design.

Roller
Fagligheden/materiellet i opgaven og 
ofte med til at lave den endelige pro-
jektløsning. 

AD HOC
Styrke
Fleksibel og med lyst til at bidrage til 
noget konkret.

Tidsforbrug
Fleksibelt, men afgrænset. Meget pro-
jektorienteret.

Bidrag
Kan bidrage med alt fra små til store 
opgaver. Opgaverne skal afgrænses, 
så opgaven kan løses inden for speci-
fik tid og med et mål.

Roller
Bidrager til konkrete og afgrænsede 
opgaver ift. realisering af projekterne. 
Oftest uden ansvar.

OPBAKNINGEN
Styrke
Lyst til at bidrage til fællesskabet og 
stiller ofte op mange gange. 

Tidsforbrug
Ofte, men af kortere tid. 

Bidrag
Arrangerer og støtter op omkring 
fællesskabet i den frivillige indsats. 
Sørger fx. for kage, mad/drikke til ar-
bejdsdage mm.

Roller
Madmor, kagebager og lignende. Er 
med til at skabe incitament til at del-
tage i arbejdsweekender og bidrager 
med hyggen omkring opgaven.
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Kortlæg arbejdsgruppen - hvem er med? Hvad brænder vi 
hver især for i projektet og ønsker/kan bidrage vi med?

Meld ud, hvor meget tid arbejdsgruppen er indstillet på 
at bruge. (Obs: planlægning og projektledelse af byforny-
elsesprojekter tager tid, og der følger en del formalia og 
myndighedsgodkendelser, herunder ventetid, med).

Kortlæg, hvilke kompetencer (i ressourcekortlægningscirk-
len) er repræsenteret?

Kortlæg, hvilke kompetencer kunne der være behov for at 
rekruttere? Hvad gør vi, hvis de ikke kan findes?

Undersøg om der er kompetencer i byen, der måske kunne 
hjælpe til på dette projekt? Eller om der er behov for at 
hyre professionelle?

PROJEKTFASE Hvem er i landsbyen
RESSOURCEKORTLÆGNING

RE
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Tag udgangspunkt i de ressourcer, 
der er til stede, og hvilke ressourcer, 
der kan sættes i spil i den nærmeste 
fremtid. 

Har tømreren tid, bør bålhytten priorite-
res fremfor blomsterbedet, har gartne-
ren tid, kan den botaniske have igang-
sættes.
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ERFARINGER MED MOBILISERING AF FRIVILLIGE
• Jo længere hen i processen man er, des større interesse er der for 

projektet både fra lokale og folk ude fra. Bevar derfor muligheden for 
at melde sig ind i arbejdsgrupper og projektinitiativer over tid. 

• Involver flere personer og skab derved bredere ejerskab over tingene. 

• Spørger man lokale om hjælp til konkrete begrænsede opgaver, vil 
rigtig mange gerne deltage, men kun få henvender sig selv. 

• Er der tale om et langt sejt træk, er det vanskeligere at få folk til at 
engagere sig, 

• Giv gennem hele processen mest mulig information og hav størst mu-
lig åbenhed omkring projektet. Derved undgår man nemmest misfor-
ståelser, og projekterne får et fælles ejerskab i landsbyen. 

• Vær kreativ og nytænkende – det giver interesse for projektet lokalt, 
men også fra fonde mv.
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Tag udgangspunkt i afgrænsning, målgrupper og funktio-
ner, som besluttet på borgerbudgetmødet. 

Afstem forventninger og tag udgangspunkt i evt. økonomisk 
ramme fra borgerbudgetmødet. Skal/kan alt realiseres, el-
ler vil arbejdsgruppen arbejde med etaper for udviklingen 
af projektet?

Lav en beskrivelse/skitse af arbejdsgruppens plan for det 
givne område. 

Del projektet op i mindre delprojekter for at gøre anlægs-
opgaven overskuelig og lettere at uddelegere og eventuelt 
prioritere imellem.

Undersøg om der er behov for tilladelser mv. (Her er det en 
klar fordel med et tæt samarabejde med kommunen, som 
stiller en kommunal projektleder til rådighed, der bærer 
alle spørgsmål og tilladelser ind i kommunen)

PROJEKTFASE PLANLÆGNING

PROJEKTUDVIKLING

Jo mere vi kan selv, jo længere kan vi 
nå for pengene. Det er ikke forventet, 
at arbejdsgrupperne alene kan få pen-
gene til at strække, så hvis der ikke 
er tilslutning til fx arbejdsdage, må de 
nedjustere projektets ambitionsniveau 
og hente tilbud ind fra professionelle.

AM
BI

TI
ON

SN
IV
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U



20

DE HALD GRØNNE MÆND
De Hald Grønne Mænds første opgave på FÆLLEDEN bestod i at få etable-
ret et læbælte langs Hadsundvejen. Der blev pløjet og harvet, således at 
plantebedet var klar til efteråret, hvor vi samlede 15 – 20 af byens borgere 
til plantedag, og ellers har den stået på renholdelse mellem træerne i det 
første år.

Vi var som sådan ikke en del af selve etableringen af fælleden, men var hele 
tiden med på råd om, hvilke afstande, placeringer osv. der var mest hen-
sigtsmæssige af hensyn til at komme rundt med plæneklippere og andet 
grej til vedligehold på pladsen.

Vi blev så senere en stor del af etablering af discgolfbanen, fremstilling og 
montering af galv. gelænder, bøjler ved indgange, gril og dør til brænde/
opbevaringskur. Alt dette ville ikke have været muligt uden den tidligere 
smed John Knis hjælp til fremstilling og montering. Senere har vi stået for 
at gøre cykelbanen færdig. Her manglede der afrivning af sten og såning af 
græsfrø - også her har John Kni og Anders Erbou været til stor hjælp.
Nu er pladsen til dels færdig, og så står den ellers på vedligehold, hvilket 
kræver en del timer i løbet af et år, plus at de andre ting i byen også skal 
passes.
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Udarbejd en forventet realistisk tidsplan. Husk at tilladelser 
(landzonetilladelse og byggetilladelse) tager tid. Bered jer 
på tålmodighed og papirarbejde.

Undersøg om projektet er afhængigt af andre anlæg.

Tag forbehold for om projektet er afhængigt af årstider 
(beplantning/nattefrost/tørke/arbejdsdage i godt vejr mv.). 

Undersøg i god tid om der kan søges fonde, og om der så 
er ansøgningsfrister, der skal tages højde for. Inden dialog 
med fonde, bør lokalrådet altid inddrages, da de har det 
samlede overblik - og dermed, hvilke fonde der er kontakte

Lav en tidsplan for de mobiliserede ressourcer. Er der be-
hov for, at alle samles på en arbejdsdag, eller kan opgaver 
løses efterhånden, som folk har tid, fx. inden for et interval 
på 3 uger?

Vær opmærksom på at sætte arbejdsgrupper på stand-by i 
perioder, hvor der er ventetid, I ikke kan påvirke. 

PROJEKTFASE PLANLÆGNING

PROJEKTPLAN
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Udarbejd et budgetoverslag for projektet.

Indhent mindst 2 tilbud ved budgetter over 10.000 kr.

Overvej om der skal bruges tid på at udvide økonomien ved 
at søge fonde (Husk at fonde gerne vil inddrages tidligt i 
projektudviklingen) .

Evaluer budgettet. Bruger vi pengene rigtigt, eller skal vi 
løse opgaven på en anden måde? 

Lokalrådet skal godkende budgettet, som budgetansvarlig, 
før pengene kan bruges.

PROJEKTFASE PLANLÆGNING

BUDGET

H
AN

DL
EK

RA
FT

BUDGET UNDER 10.000
Projekter, der er prioriteret på borger-

budgetmødet med et materialebudget på 
10.000 kr., kan opstartes på baggrund af 

et budgetoverslag til Lokalrådet.

BUDGET OVER 10.000
Projekter over 10.000 kr. kræver et mere de-
taljeret budget, samt tilbud fra minimum 2 
firmaer, med fokus på økonomisk mest for-
delagtige tilbud. Før opstart skal projektet 

godkendes af lokalrådet. 
Er projektidéen ny og ikke prioriteret, skal 
projektet fremlægges på borgerbudgette-
ringsmøde og prioriteres før godkendelse.
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HALDS ANBEFALINGER TIL BUDGET OG REGNSKAB 

• Overhold budgettet - husk, at det koster oprettelsesgebyr og renter at 
have en kassekredit. Det skal indregnes i budgettet. Disse renter/op-
rettelsesgebyrer kan evt. søges refunderet af kommunen. 

• Støttemidler fra fonde mv. udbetales ofte først, når projektet er af-
sluttet, og der kan fremlægges dokumentation for betalte fakturaer 
på hele det bevilligede beløb samt evt. en rapport om projektet. Derfor 
en fordel med mellemfinansiering fra kommune/ministerium, da der 
ellers skal lån og renter ind i budgettet. 

• Beregn plads i budgettet til uforudsete udgifter. 

• Drift: I projektet bør også indtænkes efterfølgende reparation og vedli-
gehold af tingene både med hensyn til økonomi og arbejdstid. 

• Når man indhenter tilbud, skal man tjekke om momsbeløbet er inklu-
deret i den oplyste pris. 

• Få skriftlige bindende tilbud på det ønskede. 

• Er foreningen ikke momsregistreret, kan man forsøge/være heldig at 
få kommunen til at løfte momsen. Det vil betyde en økonomisk lettel-
se, da man så ikke skal bruge af byens midler til at betale momsen. 
Dermed rækker pengene 20% længere. Samtidig betyder det, at de 
større fakturaer kan sendes direkte til kommunen, uden at borgerne af 
egen lomme skal lægge pengene ud, eller at man skal bruge pengene 
af en eventuel kassekredit med deraf følgende rentebetaling. 
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• Er foreningen momsregistreret, risikerer foreningen, at SKAT siger, 
at momsen ikke kan refunderes på hele eller dele af de brugte mid-
ler, hvorved foreningen i så fald ville kunne stå med et underskud på 
grund af indviklede momsregler. Desuden går der et stykke tid, fra for-
eningen har indberettet sit momsregnskab, til man får momsen retur. 
Dette momsudlæg skal der være plads til i foreningens egen økonomi. 

• Sørg for at fakturaer kun kan betales, når de er godkendt af 2 med-
lemmer af foreningen f.eks. formand og kasserer. 
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UDFØRELSESFASE MOBILISERING

MOBILISERING AF LOKALE RESSOURCER

Afstem tidsplaner og meld datoer ud i god tid.

Overvej om opgaven kræver fælles arbejdsdage, eller om 
individuelt stillede opgaver passer de frivillige bedre. 

Vær konkret med opgavers indhold og tidsramme, så der er 
en klar forventningsafstemning. 

Vær opsøgende, men accepter altid, hvis det ikke passer på 
trods af tilkendegivelse herom. Tag aldrig frivilliges tid som 
en selvfølge gennem en lang proces. Omstændigheder kan 
ændres. 

Tal om jeres motivation til at engagere sig, og giv folk ind-
flydelse på de opgaver de får.

Brug de kompetencer, der er i landsbyen.
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UDFØRELSESFASE MOBILISERING

ANLÆG

Udarbejd en forventet realistisk tidsplan for anlæg i samar-
bejde med de mobiliserede ressourcer. Tag hensyn til ferier 
og årstider.

Sørg for at alt er klar til arbejdsdagen, så denne er så effek-
tiv som mulig, ellers skrider tidsplanen.

Regnskab - alle udgifter i projektet dokumenteres. Bilag, 
udlæg og fakturaer skal derfor gemmes efter aftale med 
lokalrådet. Se anbefalinger tl regnskab på næste side.

Hvis anlæg klares af ekstern/fagprofessionelle, aftales en 
økonomisk ramme og tidsplan for aflevering af færdigud-
ført projekt.

Sig tak til hinanden og spar ikke på kage, kaffe og de gode 
rammer om det frivillige arbejde. Så ingen går sukkerkolde.

AN
ER

KE
N

DE
LS

E 

Anlæg og opførelse af projekterne 
er forløsningen på en lang proces. 
Få gjort opmærksom på det nye, 
der sker – og gør arbejdsdagen til 
en fejring af fælles successer. anlæg kage og kaffe
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EVALUERINGSFASE ALLE

EVALUERING

Evaluer undervejs i projektet og ikke kun til sidst. Evaluer 
i hver fase. Drop nulfejls-kulturen og evaluer løbende og 
vær stolte, når I korrigerer for det, der ikke virker - sig højt, 
hvad der fylder.

Hvilke værktøjer, der vælges og bruges, afhænger af per-
sonerne, der foretager den – hvad synes vedkommende 
kunne være interessant, og hvad man bidrage med ud fra 
erfaringer og kompetencer. 

Dokumenter: Brug gerne forskellige virkemidler til evalu-
ering, såsom evalueringsskemaer, fotos, film, udtalelser 
mv. 

Ekstern finansiering kræver løbende statusrapporter, en 
afsluttende statusrapport og oftest også en omfattende af-
sluttende evalueringsrapport.  

AN
BE

FA
LI

N
G:

Tag evaluering op på fx. halvårlige 
møder, men giv arbejdsgrupperne kom-
petencerne til at ændre processer og 
detailbeslutninger efterhånden.
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EKSEMPEL PÅ EVALUERINGSSKEMA FRA BYPORT-GRUPPEN

Arbejdsopgave Vær opmærksom på/tidsplan Kompetencer 
Indhentning af tilbud 
- Stålfirma 
- Planteskole 
- Plastfirma 
- Jordentreprenør 
- Kran 

- Søg faglig ekspertise for 
afdækning af ex rette ståltype til 
det formål I ønsker i jeres projekt. Vi 
fik i processen ændret tilbud til 
Corten stål, da det er bedst til 
krukker langs vejen. 
 
- Tjek tilbud igennem for, hvad de 
dækker. Ex fik vi tilbud på 
beplantning, men jorden til at 
plante planterne i, var ikke med, 
hvilket også øgede arbejdstiden vi 
skulle betale for. 
 
- Følg løbende op og tjek at aftaler 
og tidspunkter overholdes.   

Overblik, en snert af projektledelse, 
samarbejds- og 
kommunikationsevner. 
 
God ide at vælge ud, hvem gør 
hvad ifht. den tidsbyrde, som 
projektet vil skabe, sammenholdt 
med den tidsramme hver enkelt 
har 
 
Kendskab til IT 
 
I vores projekt kendte vi en som 
kunne tegne udskæringer i vores 
krukker i DXF-format, hvilket 
stålfirmaet kunne bruge 

Ansøgning og godkendelser 
- Kommunen 
- Politiet 
- Gravetilladelse 
 

Forslag fremkommet på 
borgerbudgetmøde d. 25. juni 
 
Første ansøgning sendt til 
kommunen d. 28, juli 
 
Godkendelse fra kommunen og 
politiet d. 30. september 
 
Ansøgning om gravetilladelse 
kræver en entreprenør 
 
Gravetilladelse givet d. 29. oktober 
 
Projekt udført d. 9. – 13. november 
 

Projekter på kommunal 
jord/rabatter i byzone kræver 1 
meters afstand til vejkanten. Hvis 
det er i 80 km/t zonen, kræves 6 
meters afstand til vejen 
 
Der kræves gravetilladelse, selv hvis 
der ikke graves, da der er krav om 
en vis afskærmning og skiltning for 
at de mennesker, som skal arbejde 
langs vejen er i sikkerhed og 
arbejdstilsynets regler overholdes. 
 
Vi fik gravetilladelsen til at dække 
gravning af huller, opsætning af 
krukker og beplantningen, så vi ikke 
skulle søge en tilladelse for hver 
enkelt proces. 

Kommunikation 
- internt i gruppen 
- udadtil 
 

Godt med nogle forventnings-
afstemninger fra start.  
Vigtigt at alle byder ind med 
muligheder for kommunikation og 
møder rent fysisk. Afstemning af 
den tid, som hver enkelt har at 
tilbyde er vigtig. 
 
Lav en plan over, hvordan projektet 
skal disponeres udadtil 
 

Træk på erfaringer 
 
Søg hjælp og assistance hos andre 
 
Hjælp hinanden med de 
kompetencer I nu har og bak op 
om hinanden. 
 Fejr succeserne i processen  
 

Anslået tidsforbrug Ca. 60-70 timer i 
tilbudsindhentning, ansøgninger, 
kommunikation med kommune, og 
samarbejdspartnere, opmålinger, 
udførsel af projektet og evaluering 
Heri er ikke medregnet tid til 
indhentningen af økonomien bag 
projektet 

 

Økonomi 47600 kr. incl. moms 
- 6 Corten krukker 75 x75 x 150 cm 
med udskæring og indlagte 
plastplader, beplantet med 
kuglekirsebær 120 cm høje. 
- gravning af huller og kran til 
placering af de 290 kg tunge 
krukker 
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Projektguiden er udarbejdet af Grandville på 
vegne af  lokalrådet i Hald.

Projektguiden er blevet opdateret som led i 
evalueringen.

Forsøgsprojektet Handlekraft i Hald - direkte 
partnerskab i landsbyudviklingen  er finan-
sieret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Lokalrådet i Hald ønsker at takke 
Randers Kommune for at støtte op om pro-
jektet.

LOKALRÅDET I HALD

HANDLEKRAFT I HALD ER ET DIREKTE 
PARTNERSKAB MELLEM: 


