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Fakta om Holbæk Kommune 
 
• Ca. 70.000 indbyggere 
• 60 km fra København 
• 30 km i udstrækning 
• Holbæk by med ca. 30.000 

indbyggere, og 17 bysamfund. 
• Sammenlagt af 4 små og en stor 

kommune 31 politikere i byrådet. 
 
God beliggenhed, grønne marker og 
plads. Gode veje og forbindelser på 
kryds og tværs, mange bosætnings-
muligheder. 

> Holbæk Kommune 

 



 
Oplæg I 
 

Lokaldemokratiet i Holbæk 
Kommune 
 
Demokratieksperimentariet 
 
Fælles-skabere 
 
Borgerbudgettering 
 
Omstillinger  
 
 
 

> Holbæk Kommune 

 
Oplæg II 
 
Den politiske vinkel 
 
Projektudvalg 
 
Eksperimenter 
 
Lokal udvikling 
 
Udfordringerne 

 



2007:  
Kommunesammenlægning 

 
• En stor og fire små kommuner 

blev lagt sammen til én stor 
kommune 
 

• Bekymring for at afstanden 
mellem borgere og politikere 
ville blive enorm 
 

• Ønske om at sikre/styrke det 
lokale engagement og dialogen 
mellem borger og kommune 

> Lokaldemokrati i Holbæk Kommune 

Start på udvikling af 
Lokaldemokratimodel 
 
Vigtige mål 

 
• At styrke de lokale netværk 

og det lokale initiativ 
 

• At skabe tæt kontakt til 
politikere og administra-tion 

 



Målgrupperne er mange, bl.a.  
 

Borgere – nogle vil synes, det 
er godt, andre vil føle sig 
berøvet den velfærd, de kender 
 
Medarbejdere – nogle vil tænde 
på at være med, andre vil føle 
sig truet på brødet 
 
Interessegrupper – vil være 
vagthund 
 
Presse – vil være jagthund 
 

> Lokaldemokratimodellen bliver til 

 
Budskaberne er flere, bl.a. 
 

Borgerne skal have  
kvalitet i velfærden 
 
Kommunen skal bruge  
færre penge 
 
Medarbejderne skal opleve 
trivsel og arbejdsglæde 
 
 
 

• 17 lokalområder 
 

• ‘Lokalforum’ som åbent og lige 
forum for samarbejde med lokale  
 

• Lokalforumkonsulenter som 
bindeled 
 

• 5 dialogudvalg med 6 politikere 
 

• 2 årlige dialogmøder 
 

• Penge til lokale projekter 
 
 

 
 

Dia 
 



Målgrupperne er mange, bl.a.  
 

Borgere – nogle vil synes, det 
er godt, andre vil føle sig 
berøvet den velfærd, de kender 
 
Medarbejdere – nogle vil tænde 
på at være med, andre vil føle 
sig truet på brødet 
 
Interessegrupper – vil være 
vagthund 
 
Presse – vil være jagthund 
 

> Lokaldemokratimodellen fortsat 

 
Budskaberne er flere, bl.a. 
 

Borgerne skal have  
kvalitet i velfærden 
 
Kommunen skal bruge  
færre penge 
 
Medarbejderne skal opleve 
trivsel og arbejdsglæde 
 
 
 

Derudover Holbæk by: 
 

• 2 årlige stormøder i Holbæk by 
om et tema som handler om 
byen. 
 

• Lokalforumkonsulent for byen 
 

• Penge til lokale projekter 
 
 
 

Dia 
 



Modellens styrker: 

 
• Åben platform for lokalt 

samarbejde og initiativer der 
bidrager til udvikling 

• Byrådet har fået godt 
lokalkendskab 

• Nærhed til byrådspolitikere 

• Lokalforumkonsulenter som 
bindeled til kommune 

• Økonomiske tilskud til lokale 
projekter skaber aktivitet 

 

> Lokaldemokratimodellen i Holbæk Kommune 

Hvad var mindre godt: 
 
• 68.500 borgere, der ikke deltager 

• Ikke sammenhæng til politisk arb. 
og tværgående prioriteringer 

• Modellen virker ikke i byen 

• Ikke fokus på samlede kommune?  

• For få svar og for lidt handling  

• For meget struktur, for lidt indhold 

• Mange administrative spørgsmål 
presser politikerrollen 



> Erfaringer  

– på den administrative og den politiske bane 

 

  
• Lokalfora blev ikke samlende enhed i lokalområderne 

 
• Mødeform tiltrak snæver gruppe af borgere (mest mænd over 60 år) 

 
• Skred i debatemner: Mindre politik, flere ‘huller i vejen’ og ren information 

 
• Fokus på struktur fremfor indhold 

 
• Karakter af ”brokke-møder”, hvor politikerne ikke kan give gode svar 

 



> Udvikling af lokaldemokratimodellen 

 

Vi stillede os selv og borgerne disse spørgsmål: 
 
1. Hvordan får vi bedre dialog om kommunens udfordringer og 

politiske pejlemærker? 

2. Hvordan udvikler vi sammen nye og bedre måder at løse de 
kommunale opgaver på? 

3. Hvordan kan vi fremme lokale borger- og virksomhedsdrevne 
projekter? 
 

4. Hvordan får vi flere borgere til at deltage og være aktive? 



• Vi skal innovere opgaveløsningen: Mere for mindre - for og med 

borgeren 

 

• Vi skal være kommune på en ny måde: Fra myndighed til medspiller 

 

• Det handler om mennesker fremfor sager og om en positiv og aktiv 

tilgang til service og samarbejde 

 

• Det handler om at være politiker, administration og borger på en ny 

måde. At nytænke og løfte i fællesskab 

Del af større politisk aftale juni 2013:  

Holbæk i Fællesskab 



Holbæk i Fællesskab  
- For og med borgerne ad mange veje 



DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET 



> Demokratieksperimentariet 

 
 2-årigt politisk udvalg 

(rådgivende) 
 

 7 politikere fra 4 
partier 
 

 Administrativ støtte 
 

 +20 aktiviteter og 
eksperimenter 
 

 Ny tilgang til dialog 
med borgerne (fokus 
på ressourcer) 

: 



 
 
 

Byrådets opgave til 
Demokrati-
eksperimentariet: 

> Demokratieksperimentariet 

 
 

”…udforsk og afprøv forskellige 
metoder til dialog, samarbejde 
og lokaldemokrati”  
 
”...skab derigennem et solidt 
grundlag for beslutninger om 
nye modeller for fremtidens 
demokrati i Holbæk Kommune” 
 



Samskabelse 

Inddragelse af 
udsatte borgere 

Myndighed på en ny 
måde... 

Samarbejde med 
Råd og Nævn 

Borgerbudgettering 
særlige grupper 

Infoskærme 

Ny Dialogmodel 

Holbæk by 
borgerforum 

Omstillingsgrupper 

Book en politiker 

Borgerpanel og 
Brugerpejling 

Lokale 
udviklingsplaner 

Valgfremme 2015 

Folkemøde Inddragende udvalgsarbejde 
 

Eksperimenterne... 

Lokal 
Borgerbudgettering 

CityLAB 



Konsulenter for frivillighed 
og lokal-demokrati 

 

12 fælles-skabere 

5½ årsværk 

 

Kommer fra fem 
kerneområder + og Kultur 
og Fritid 

 

Større kontaktflade i 
lokalområdet 

 

 

Dialog og samarbejde: Fælles-skaberne 



https://www.youtube.com/watch?v=KE1vMPhBYzs


 
FRIVILLIGHEDS

-PULJE 1 
Nye partnerskaber. 

 
Længerevarende projekter 
med sammenhængende 
forløb med rammeaftale 

som grundlag. 
Indsatsen skal udføres af 

frivillige 

 
FRIVILLIGHEDSPULJE 3 
Til at understøtte  arbejdet med 

frivillighed 
Forplejning, kurser og efteruddannelse, 

konferencer   
 

 

 
FRIVILLIGHED

S- 
PULJE 2 

Nye 
samarbejdsprojekter 

på 
velfærdsområderne 

 
Nye samarbejder med 

frivillige, hvor 
kommunale 

ansatte/kerneområder er 
involveret. Indsatsen 

skal udføres af frivillige 

 

LOKAL-
OMRÅDERNES 
UDVIKLINGS 

PULJE 
Understøtte 

lokalområderne i 
selvstændig egen 

udvikling og gerne på 
tværs af områder. 
Borgerbudgettering 

2xårligt 

260.000 
kr. 

332.000 
kr. 

418.000 
kr. 

80.000 
kr.  

DIALOGMØDE KONTO 
Mødeudgifter i forbindelse med 

dialogmøderne 
Udgifter til diverse møder, f.eks. 

Folkemødet, kontoen har været brugt 
af Demokratieksperimentariet 

 

124.000 
kr. 



• Hvordan understøtter vi stærke 
og handlekraftige lokalsamfund?  
 

• Hvordan formidler vi komplekse 
problemer så alle kan være 
med? 
 

• At få nok og tydelig 
kommunikation og dialog ud og 
ind i kommunen 
 

• Hvordan vi er katalysatorer for 
godt samarbejde mellem 
politikere, borgere – og 
medarbejdere? 
 

• Hvordan får vi folk i byerne til at 
engagere sig? 

 
 
 

Vores fokus og udfordringer 



Borgerpanel 

 

Unik metode til at få en pejling på hvad borgerne mener 

 

Representative undersøgelser 

Ca. 1000 deltagere 

3-4 undersøgelser årligt 

Emner: trafik, demokrati, kommunikation, ungeliv m.m. 
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Borgerpanel - om det at engagere sig 

 
 

• 63% har svaret, at det at have en reel indflydelse på resultatet, 
er det vigtigste, når de skal samarbejde med kommunen 

• 52% mener, at kommunen, for at fremme demokratiet, skal 
inddrage flere borgere, foreninger, virksomheder og andre parter 
i fx byudvikling og kommunale anlægsprojekter.  

• Deltagerne har et ønske om, at kommunen skaber mulighed for, 
at borgerne kan beslutte mere selv, lokalt 

• 41% mener at der ikke sker tilstrækkelig inddragelse inden 
byrådet træffer beslutninger 
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Borgerbudgettering 

 
 

 

                ”Borgerne på banen” 
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• Manchester i England, 2012 

 
• Demokratieksperimentarium, 

2014 

 
 

Hvor kom idéen 
fra: 

> Borgerbudgettering i Holbæk Kommune 



 

 
• Overordnede rammer på forhånd 

 
• Lokale kontaktpersoner inddraget 

 
• Demokratieksperimentariet besluttede... 

 
 

Sådan greb vi det an: 

> Borgerbudgettering i Holbæk Kommune 



 

 
• Politikere i projektudvalget,  

 
• borgere i lokalfora,  

 
• alle fælles-skabere 

 
 

Hvem var med: 

> Borgerbudgettering i Holbæk Kommune 



 

 
• Der var mange… bl.a.: 

 
• Skal der være kriterier for, hvad der kan 

søges om? 
• Skal der fastlægges maks beløb, der kan 

søges om? 
• Skal der afgrænses i geografiske 

områder? 
• Hvem kan stemme på projekterne,  
• Skal der være begrænsning i antal 

deltagere? 
• Hvordan skal projekterne præsenteres, fx 

på nettet, på borgermøder  
• m.fl. 

 
 

 
 

Hvilke overvejelser 
havde vi: 

> Borgerbudgettering i Holbæk Kommune 



Principper 
 
1. Ansøgningerne blev ikke offentliggjort før 

dagen 
2. Arrangementer var åbent for alle uden 

tilmelding 
3. Vi lavede selv et afstemningssystem  
4. Alle skal give en vurdering af alle projekter. 
5. Alle projekter skulle præsentere sig selv på 3 

minutter 
6. Kun dem som har hørt alle fremlæggelser 

kan stemme 
7. Udpegning af vindere på dagen når stemmer 

er talt op 
8. Evaluering umiddelbart efter arrangementet. 

 
 

Principper 

> Borgerbudgettering i Holbæk Kommune 



 
• Meget kritik og modstand 

 
• Både fra borgere - men også i pressen 

 
• Ikke alle politikere lige begejstret 

 

 

De første erfaringer: 

> Borgerbudgettering i Holbæk Kommune 









 
• Mange ansøgninger 
• Mange nye typer projekter 
• Mange deltagere, også nye 
• Meget omtale 

 
• De store projekter vandt 
• 80 ud af 84 synes vi skulle gentage det! 
 
• En del havde valgt ikke at søge fordi der er 

for meget kapløb om at få flest med 
 

• 3 gode eksperikmenter med mindre projekter 
om borgerbudgettering  

 
 
Men også succeser: 

> Borgerbudgettering i Holbæk Kommune 



Omstillinger  

Omstillingerne er forankret i Holbæk i 
Fællesskab. 
 
Vi vil skabe forandringer sammen. 
 
Sammen med berørte borgere, 
pårørende, interessegrupper, 
medarbejdere, administration og 
politikere.  
 
Alle har noget at bidrage med. 



Hvad er en omstilling 
 

• Vi skal finde løsninger, der kan 
omstille Holbæk Kommune til en 
fremtid, hvor pengene er færre, 
men hvor der fortsat skal være 
en god offentlig service. 

 

• Omstillingerne handler OGSÅ om 
økonomi og budget: 

 

• Bedre og billigere på samme tid  

 

 

 

Hvad er en ‘Omstilling’ 

Hvordan? 
 
Ingen fast skabelon – men ofte 
sådan: 
 
2-3 samlinger med oplæg fra 
fagfolk og borgere, workshops, mv. 
Indsamling af erfaringer, oplevelser, 
holdninger, økonomi. 
 
Slutdokument der samler 
anbefalingerne.  
 



Hvilke omstillinger har vi haft? 

• Fælles indsats på plejecentre bosteder og i eget hjem 

• Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne 

• Familieindsats og forebyggelse 

• Ny beskæftigelsesindsats i lyst af refussionsreformen 

• Kollektiv trafik – et tilbud til alle 

• Virksomheder hjælper ledige i job 

• Større og bedre udskolinger 

• Bæredygtige skole og børnehuse 

• Uddannelse til alle unge 

• Aktiv hele livet 

• Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet 



Sådan kan en omstilling foregå 



Omstillingernes anbefalinger 

Alle anbefalinger fra de enkelte omstillinger behandles i byrådet 
 
Eksempler på slutdokumenter med anbefalinger:  



Hvordan har omstillingerne udviklet sig siden 2014? 

Principper og 
idéer  

Planer og 
indsatser 

Output 

Fra… …til: 

Fast 
deltagerkreds 

Fleksibel 
deltagerkreds 

Deltagere 

Nedsat 
omstillingsgruppe  

Udvalgsforankring Forankring 

Fælles styrede 
processer 

Fleksible 
processer 

Proces 



Igangværende omstillinger 

• Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier. 

 

• Flere flygtninge i beskæftigelse. 

 

• Nytænkning af tilbud om aktiviteter og beskæftigelse til voksne 
med handicap og socialpsykiatriske udfordringer.  

 

 Mere målrettede og afgrænsede end tidligere.  

 Mere målrettet involvering af interessenter, borgere mm.  

 Fleksible så de passer bedst til den konkrete kontekst. 



Hvad har fungeret godt? 

• At arbejde med et konkret 
output 

• At samarbejde med 
borgerne, virksomheder og 
øvrige aktører 

• At få skabt ejerskab til 
løsningerne 

• At opnå mere viden og 
indsigt i dialog med andre 

• At sætte fokus på de 
mennesker, som det handler 
om 

Erfaringerne 

Udfordringer 

• At finde budgetreduktioner på 
kort tid 

• At finde en form hvor 
deltagerne kan være med på 
deres egne præmisser – det 
gælder både borgere, 
interessenter og 
virksomheder. 

• At afklare den politiske 
ramme – hvor langt kan den 
enkelte omstilling gå i sine 
anbefalinger? – Kommissoriet 
skal være tydeligt. 



Det videre arbejde med omstillinger 

• Omstillingerne bør fokusere på den langsigtede indsats – 
frem for at omstillingerne på kort sigt skal bidrage til 
budgetreduktioner. 
 

• Bring forskellige former for viden sammen – fra 
hverdagserfaringer til ekspertviden. 
 

• Der skal arbejdes med at få konkretiseret de input, som 
omstillingsarbejdet giver 
 

• Politikernes rolle i omstillingerne skal være tydelige. 





 

Michael Suhr 
Holbæk Byråd (C) 
 
 
 

> Den politiske vinkel 

 

Formand for 
Demokratieksperimentariet 
2014-2015 
 
Formand for Projektudvalget for 
Lokal Udvikling 
2016-2017 



 
Hvad skulle 
Demokratieksperimentariet  
give os (1:2): 

> Demokratieksperimentariet 

 
• Give læring om dialog og 

samskabelse mellem borgere, 
politikere og administration 
 

• Give anbefalinger til fremtidens 
lokaldemokrati i Holbæk 
Kommune 
 

• Få tanken om samskabelse og 
fællesskab til at vokse 

 



 
Hvad skal 
Demokratieksperimentariet  
give os (2:2): 

> Demokratieksperimentariet 

 
• Give et stærkt politisk lederskab 

 

• Give engagerede borgere med 
indflydelse 
 

• Skabe kulturændring hos 
medarbejdere: ”For og med 
borgeren” 

 



 
Formål: 
 
 
 
Hvordan: 
 
 
Med hvem: 
 

> Projektudvalget for lokal udvikling 

1. Viden om hvordan Holbæk 
Kommune understøtter lokale 
fællesskaber til at udnytte egne 
ressourcer. 
 

2. Sætte aktiviteter og pilotprojekter i 
gang og høste erfaringer derfra 
 

3. I tæt samarbejde med borgere i 
lokalområderne. Vi kan inspirerer og 
komme med idéer – men drivkraften 
skal findes lokalt – vi vil gerne have 
dem til at gribe boldene. 

 
 



 
Hvad har udvalget taget hul 
på? 
 

> Projketudvalget for lokal udvikling 

 
• Studietur om ”paraplyer for lokalråd” 
• Temaaften og lokalt strategisk 

kapacitet/arbejde. 
• Møder med alle lokalområder 
• Videreudvikling af borgerbudgettering 
 
Behov og fokus er vidt forskelligt fra 
lokalområde til lokalområde. Det skal 
vore anbefalinger i sidste ende rumme.  

 
 



 

  
• Udvikle metoden sammen med borgerne, bl.a. 
• Afsætte  pulje til mindre projekter 
• Få  flere borgere med ind 
• Kan vi gøre det mere lokalt 
• Kan det blive mindre kapløb og mere ’find de 

bedste projekter sammen’ 
 

• Skabe mere demokratisk legitimitet 
 

 
 

 

 
 

Fortsat udvikling af 
metoden 

Videre med  

borgerbudgettering i Holbæk Kommune 



• Hvordan får vi flere borgere med 
• Fællesskabet i byerne  
• Demokratisk legitimitet 
• Stærke lokalområder der kan selv 
• Samskabelse hvor borgerne sidder for 

bordenden 
• En kommune der skaber løsninger med 

borgerne 
• Stærkere politisk lederskab 
• Flere borgere som deltager aktivt i 

demokratiet 
• Demokrati som ikke kun er for de aktive 

 
Meget at overveje og arbejde 
videre med 

> Perspektiver og udforderinger på 

borgerinddragelse 

 


