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Bemærkninger til forslag til budgetreduktioner i 2016 

Nedenstående bemærkninger, håber jeg, er nogenlunde dækkende for lokalforums styregruppes synspunkter. 

Vi kan beklageligvis ikke på borgernes vegne forholde os til bruttokatalogets mange forslag. Forslag, der 

hver for sig vil være indgribende i forhold til forskellige borgergrupper. Vi kan kun stærkt beklage, at 

sådanne budgetreduktioner - der alene foreslås ud fra, hvad der kan lade sig gøre lige her og nu midt i et 

budgetår - i den grad får præg at tilfældigheder uden politisk retning og mål, som grundlag for de 

nødvendige økonomiske prioriteringer. 

Et enkelt forslag kan vi dog forholde os til, idet det direkte vedrører styregruppens og lokalforums arbejde. 

Lige siden forberedelsen af kommunesammenlægningen har det været et profileret politisk mål, at sikre det 

lokale demokrati gennem en tæt dialog mellem politikerne og lokalområderne. I de første år med de faste 

årlige dialogmøder. De blev afskaffet for nogle år siden under store protester fra lokalområderne, men de 

blev afløst af en helt ny dialogmodel med fælles-skaberne i centrum. Denne model er endnu så ny, at den 

næppe er slået helt igennem i alle områder. I vort lokalområde har vi taget modellen til os. Vi har skabt en ny 

struktur, som vi tror matcher den nye model, og vi har et tæt og konstruktivt samarbejde med vores fælles-

skaber. Vi tror på, at vi lokalt har et stort ansvar for at fremme vort områdes udvikling, men vi tror også på, 

at det er af afgørende betydning for mobilisering af de lokale kræfter, at det er en tæt dialog med politikerne 

og med administrationen. Lige nu er det fælles-skaberne, der er helt centrale, for at denne opgave kan løses. 

Det er sandsynligt, at det kan gøres på andre måder og måske også med færre personaleresurser, men det bør 

i givet fald ske i et eksperimenterende udviklingsforløb. 

En afvikling af ordningen med fælles-skabere i løbet af efteråret 2016 vil være en handling, der for anden 

gang i løbet af få år vil sætte spørgsmålstegn ved politikernes troværdighed i forhold til de politiske mål 

omkring det lokaldemokratiske arbejde. 

Det er tankevækkende, at Holbæk kommunes arbejde med lokaldemokrati og dialogmodeller er 

inspirationskilde for mange andre kommuner.  

 

På styregruppens vegne 

Preben Gajhede 
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