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> Holbæk Kommune 

 



2007:  
Kommunesammenlægning 

 
• En mellemstor 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 

> Historikken i Holbæk Kommune 

2006: 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 & Holbæk by 
 

• ‘Lokalforum’ som et åbent og 
ligeværdigt samarbejdsforum for 
lokale kræfter 
 

• 5 dialogudvalg (á 6 politikere) 
 

• 2 årlige dialogmøder 
 

• Lokalforumkonsulenter som 
bindeled mellem borger og 
kommune 

 
 

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 
 

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

• Penge til projekter i Holbæk by 
 

• ”Lokal konsulent” for byen 
 

• ”Book en politiker” 
 

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 

 

> Historikken 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 

• Hvad med den samlede kommune?  

• For få svar og for lidt handling  

• For meget struktur, for lidt indhold 

• Mange administrative spørgsmål 
presser modellen og politikerrollen 



> Erfaringer  

– på den administrative og den politiske bane 

 

 
Vores erfaringer med lokaldemokrati og dialog i en stor 
kommune 



> Udvikling af lokaldemokratimodellen 

 

Vi stillede os selv og borgerne disse spørgsmål: 
 
1. Hvordan styrker vi dialogen om fremtidens 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 borger til at deltage og være aktive? 



 

 

 

 
Det blev til  

Demokratieksperimentariet 

 

 
Rasmus Brandstrup Larsen 

Holbæk Byråd 



> Demokratieksperimentariet 

 



 
 
 

Byrådets gav denne 
opgave til politikerne i 
Demokrati-
eksperimentariet: 

> Demokratieksperimentariet 

 
 

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



CityLAB 



Omstillingsgrupper 



Debatcafé på Holbæk Teater 



Borgerbudgettering 



Book en Politiker 



 
Hvad skal 
Demokratieksperimentariet  
give os: 

> Demokratieksperimentariet 

 
• Læring om dialog og samskabelse  

i mellem borgere, politikere og 
administration 
 

• Give anbefalinger til fremtidens 
lokaldemokrati i Holbæk 
Kommune 
 

• Få tanken om samskabelse og 
fællesskab plantet mange steder i 
den kommunale organisation 

 



 
Hvad skal 
Demokratieksperimentariet  
give os: 

> Demokratieksperimentariet 

 
• Give et stærkt politisk lederskab 

• Give engagerede borgere med 
indflydelse 

• Skabe kulturændring i 
administrationen om ”For og med 
borgeren” 

• Give ejerskab hele vejen rundt til 
Holbæk Kommune som et godt 
sted at bo: ”Holbæk i fællesskab” 

 



 

 

 

 
 

At være borger i Holbæk Kommune 
 

En stor vs. en lille kommune 

 

 

v/ Solvejg Jakobsen 



 

Solvejg Jakobsen 
 

Borger i Holbæk Kommune 
 
Aktiv i bl.a. Grønt råd og frivillig i 
forskellige sammenhænge. 

> At være aktiv borger i en stor vs. lille kommune 



 

 

 

 
Tak for nu 

 

Følg Demokratieksperimentariet på 

 

 www.holbaek.dk/lokaldemokrati 

 
Holbæk Kommune 


