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Opsummering på alle spørgsmål:
I hvilken sag/sager skulle politikerne have haft bedre dialog med borgerne?
5

overordnede kommentarområder til dette spørgsmål:

 Børn- og ungeområdet: Mange borgere udviser stor utilfredshed på dette område. Dette gælder
især lukninger og omstruktureringer af skoler og daginstitutioner samt rengøring og nedskæringer
på skolerne.
(F.eks. ” Fx var processen vedr. skoler og nedlæggelse af overbygninger for kort og burde aldrig
have været vedtaget. Det er ikke godt for lokalområder at lukke overbygninger og lave så små
skoler. Endelig så er det yderst mærkeligt at man laver SFO 2 uden at tale med og samarbejde med
lokalområdet”).
 Transport og trafik i bybilledet: Dette punkt dækker især over bekymringer og utilfreds over
Tølløse og Vipperøds Stationers udformning. Her er det især adgangsforhold og opdeling af byerne
som er i fokus. Derudover er gadebelysning, cykelstier, busruter og handicapparkering emner, som
også nævnes op til flere gange.
(F.eks. ”Lukning af hovedgade gennem Vipperød, til fordel for dobbeltsporet jernbane gennem byen.
Der blev lavet adgang under dobbeltspor til gående og cyklende, men ikke biler. Byen er dermed
blevet delt op i to byer, med store konsekvenser for forretningslivet i byen” og ” Dobbeltsporet,
utilfredsstilende løsning bl.a. i Tølløse, Den løsning vi har fået i Tø tager slet ikke hensyn til
gangbesværede, folk med barnevogn og lign. Mgl cykelsti under banen, mgl fl togafgange”)
 Holbæk Arena: Dette projekt nævnes mange gange, hvor borgerne udtrykker deres bekymringer
omkring økonomien. Derudover er placeringen også et væsentligt område, som berøres af flere.
(F.eks. ”Omkring Holbæk Arena. Det er vist kun politikerne der vil have den..... Holbæk bliver ikke
det "nye" Herning eller Horsens. Og hvorfor skal den være der hvor den skal?? hvad skal der ske ude
på fælleden?? mon ikke den havde været bedre placeret derude. Den bliver sikkert dyrere end
budget og hvem skal så betale?? Børnene eller de ældre dette kan der svares kort på??...”)
 Havneområdet: Dette emne retter sig mod ombygningen af området, miljøet, og mågerne.
(F.eks. ”Den gamle havn havne miljøet generelt….”)
 Udkanten af kommunen: Her giver borgerne udtryk for, at yderbyerne ofte bliver glemt og alt skal
ske i Holbæk by.
(F.eks. ”Flytningen af fritidsklubben i Jyderup. I det hele taget det en bedre dialog med de borgere
der ikke lige bor i Holbæk by. Udkanten af kommunen bliver virkelig nedprioriteret i forhold til
borgerne i Holbæk by”).
 OBS: Flere borgere giver udtryk for, at det er svært at trænge igennem til politikerne, og sker det,
nytter det ikke noget, da der ingen forskel sker efterfølgende.
(F.eks. ”Helt overordnet er det meget svært at trænge igennem embedsværket og komme i dialog med
kommunalbestyrelsen både i konkrete sager og ønskes om en bredere strategisk indsats”).
_____________________________________________________________________________________
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Hvordan synes du, at dialogen skulle have været gennemført?
4

overordnede kommentarpunkter for dette spørgsmål:

 Borgerinvolvering: Involver borgerne meget mere = spørg til deres ønsker og tag dem alvorligt.
Dette gælder også de ansatte forskellige steder rundt i kommunen. De vil gerne høres.
 Kommunens yderområder: Yderområderne af Holbæk Kommune føler sig overset, da de mener, at
alt er centreret om indre by.
(F.eks.: ” Husk yderzonerne af Ny Holbæk kommune” og ” At Holbæk Kommune havde indset, at et
lille lokalsamfund som Kirke Eskilstrup har brug for et fælles samlingssted, såsom et lokale i Eskilhus
for at kunne udfolde sociale aktiviteter og dermed gøre det mere attraktivt at bo i lokalområdet,
hvorved der bedre kan lokkes nye skatteborgere til området, til glæde for kommunen. Når Eskilhus
skulle sælges, bakker jeg til gengæld stort op kommunens valg af køber, som sikrer
vedligeholdelsen af bygningen og skaber lidt arbejdspladser i byen”)
 Inddragelse: Borgerne ville gerne have, at de var blevet spurgt ift. forskellige projekter - især den
nye Arena. Det typer på, at mange borgere ikke føler sig blive taget alvorligt af kommunen
(herunder politikkerne og medarbejderne). Mange nævner, at de har en følelse af, at
beslutningerne er taget på forhånd, da de, hvis de bliver spurgt, ikke kan få indvirkning på noget
alligevel.
(F.eks.: ”Det er mere en rækkeenetaler end en dialog”, ” At afholde dialogmøder med frivillige i
lokalområderne og drøfte behov og muligheder” og ” Tal med borgerne og skab en upartisk og
objektiv dialog lyt og formå at nå konklusioner, der IKKE altid gir´ borgeren ret”)
 Information: Borgerne ønsker at blive informeret mere. Dette kan ske via elektroniske medier, men
hver opmærksom på, at det kun er de ressourcestærke borgere som bliver orienteret her.
(F.eks.: ” Politikerne skal gå i dialog med borgerne/borgeren omkring de sager der måtte være samt
give forklaring på hvorfor afgørelser er blevet som de er”).
_______________________________________________________________________________________

Du har svaret, at du er aktiv i andet end lokalfora, brugerbestyrelser og
foreningsbestyrelser. Vil du uddybe, hvad det andet er, som du er aktiv i?
3 overordnede kommentartemaer for dette spørgsmål:
OBS: Svarende i dette spørgsmål er meget spredte og svære at kategorisere, men nedenfor findes de
områder, så oftest er blevet nævn.
 Idrætsforeninger
(F.eks. ”Frivillig i svømmeklubben”)
 Grundejerforening
(F.eks. ”Har været formand i grundejerforeningen hvor jeg bor, nu som bestyrelses medlem. Der
kommer man også meget i kontakt med kommunen”).
 Frivillig på ’varme områder’ (ældre, børn, indvandre osv.)
(F.eks. Jeg har i godt 20 år været formand for Tølløse Seniorgruppe. Er fra i sommer kun medlem af
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bestyrelsen. Har i ti år hver uge læst op/fortalt historier på Tølløse Plejehjem. Er desværre holdt op
der. Begge dele kun pga. mindre kræfter - 86 år).

_______________________________________________________________________________________

Hvad kunne motivere dig til at deltage aktivt i fx lokalfora, bestyrelser,
foreninger o.l.?
4

overordnede kommentartemaer for dette spørgsmål:

 Tid: En af hovedpointerne i mange af svarende er, at borgerne føler de mangler tid i deres hverdag
til at kunne deltage mere i lokalfora.
(F.eks. ” Desværre er det et spørgsmål om personlig prioritering af tid” og ” Flere timer i døgnet”)
 Interesse og relevans: Mange borgere pointere, at det er vigtigt, at det pågældende forum har
deres interesse og at det er relevant for det lokalområde, som de bor i.
(F.eks. ”Personlig interesse for den pågældende forenings virke - især inden for sport og sundhed”
og ”Hvis der var aktuelle forslag til tiltag eller ændringer i lokalområdet, eller hvis jeg havde
interesse i at være medlem af kommunale foreninger, eller hvis jeg eller pårørende var bruger af
kommunale institutioner….”).
 Indflydelse: Der er også et stort fokus på, at borgerne vil have følelsen af, at deres deltagelse
skaber resultater og nytter noget ift. politikerne.
(F.eks. ”Simpelthen det at blive hørt. At politikerne går videre med/arbejder videre med
opfordringerne. Mange gange bliver tingene blokeret af en eller anden vedtægt/styrelse”, ” Min
mand deltager. Jeg syndes det går for langsomt og borgerne bliver ikke hørt, da beslutningerne er
taget inden borgerne bliver spurgt” og ” Fornemmelsen af at det kunne betale sig. Når man bor i
småby uden for selve Holbæk, er det som om der er langt til hvor pengene bevilliges og
beslutninger træffes”).
 Oplysning: Borgerne mener, at der er brug for mere oplysning omkring, hvilke fora som findes.
Denne oplysning kunne findes i aviser eller på de sociale medier.
(F.eks. ” Bedre information evt. via ugeaviser (By & Land) og gerne i godt tid” og ” Lettilgængelig
info på f.eks. Facebook om arrangementer, møder o.lign”).

_______________________________________________________________________________________

Hvad var den vigtigste årsag til, at du valgte at deltage? (i arrangementer med
politikerne)
4

overordnede kommentarpunkter for dette spørgsmål:

 Interesse: Mange er med pga. interesse for enten politik, emne eller fordi det handler om deres
lokalområde
(F.eks. ”Interesse for min by, og mit lokalområde. Har også, stor interesse, for politik”)
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 Information: Dette er også en stor grund for deltagelsen. Borgerne ønsker information om, hvad
der sker/kommer til at ske i deres lokalområde
(F.eks. ”For få noget af vide om hvad der forgår i min by. Samt fordi min mand er blevet syg og har
nu brug for bl. a hjemmehjælp og plejehjem m.m.”).
 Indflydelse: Borgerne håber på, at denne deltagelse kan medføre, at de også opnår indflydelse på
beslutningerne omkring deres kommune
(F.eks. ” Fordi det er vigtigt for mig at være medvirkende til udviklingen i kommunen - ellers kan jeg
jo ikke protestere mod dét, som går galt i samme kommune!!”)
 Andet: Der var derudover mange som valgte at deltage, fordi emnet lige berørte dem eller fordi de
var nysgerrige
(F.eks. ” Emne som relevant for mig”, ” Jeg fik et anfald af nysgerrighed efter at vide, hvad vores
byrådsmedlemmer havde af visioner”).

Er der noget, Holbæk Kommune kan gøre for, at du får lyst til/mulighed for at
deltage i arrangementer med politikerne?
5

overordnede kommentaremner for dette spørgsmål:

 Information: Størstedelen af alle kommentarerne til dette spørgsmål bygger på manglende
information. Borgerne udviser vilje til at deltage, men mangler eller finder ofte for sent oplysninger
om møderne.
(F.eks. ” Informere mig i god tid inden mødet afholdes, så jeg kan planlægge det ordentligt. f.eks.
næste kvartals møder, næste måneds møder, og denne uges møder. En aktiv portal, hvor alle
datoer (og ikke kun alle kirkelige handlinger) er listet op”).
 Interessante emner: En anden vigtig faktor for mange af borgerne er, at emnerne skal være
relevante og interessante for dem.
(F.eks. ” Fange min interesse i højere grad”).
 Stedet af møderne: Borgerne efterspørger, at møderne også afholdes udenfor Holbæk by.
(F.eks. ”Ikke kun arrangere det i Holbæk by! Holbæk kommunen dækker over andre byer også, det
er vigtigt, at politikerne også møder borgerne i resten af kommunen i deres respektive byer!”).
 Effekt: Flere borgere lægger vægt på, at de ville deltage mere, hvis de kunne se, at de blev hørt og
taget seriøst.
(F.eks. ”At man fik en tro på, at byrådet lyttede”).
 Tidspunktet: Flere ønsker fleksible tidspunkter, så møderne ikke kun foregår om aftenen.
(F.eks. Der skal være muligt at holde nogle møder om dagen og ikke kun aftenmøder”).
____________________________________________________________________________________
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Hvilke af følgende synes du, at Holbæk Kommune skal gøre for at styrke
demokratiet? Sæt max tre kryds - Andet, angiv venligst:
2 overordnede betragtninger for dette spørgsmål:
 Lytte: Næsten alle svarende i dette spørgsmål angår at lytte til borgerne og dem på gulvet.
(F.eks. ”Lytte til de udmeldinger der kommer fra borgerne, og så på demokratisk vis træffe
beslutningen, og stå ved at den er truffet”).
 Forslag: Derudover kommer enkelte borgere med forslag til, hvad der kunne styrke demokratiet.
(F.eks. ”lave en it "idé-bank", hvor lokalborgere kan ytre sig om prioriteringer, ønsker og forslag.
Særligt på kultur og miljø fronten” og ” Huske altid at informere INDEN beslutninger tages. Kniber
en del. Er der f eks en ændring på vej, så overbygningen på Katrinedalsskolen flyttes til Tuse?
VIGTIGT for borgerne!”)
_______________________________________________________________________________________

Hvis du kunne bestemme, hvad skal Holbæk Kommune så gøre for at styrke
demokratiet?
4 Overordnede kommentarpunkter for dette spørgsmål:
 Lytte og inddrage: Mange borgere giver udtryk for det er vigtigt, at politikerne/kommunen lytter
mere til borgerne og ikke mindst inddrager dem i beslutningerne. Derudover giver nogle også
udtryk for, at det er ikke nok, at politikerne lytter. Det skal også være synligt i beslutningerne.
(F.eks. ”Lade borgerne være medbestemmende evt. skabe flere scenarier. Det virker ofte som om
beslutningen er truffet på forhånd og at dialogmøderne kun er et skalkeskjul”)
 Synlighed: Der bliver givet ønsker om, at politikerne skal være mere synlige i lokalområderne.
Borgerne vil gerne se politikerne kommer ud og tale med dem, og på den måde opnå viden
omkring deres ønsker. Derudover ser borgerne også gerne, at politikerne er mere synlige i trykte og
digitale medier.
(F.eks. ” Flere muligheder hvor politikkere/administrative medarbejder kommer ud i
lokalsamfundene. Så politikkerne ved hvem borgerne er og hvad deres ønsker/tanker er” og ” I
højere grad synliggøre, hvilke beslutninger der er i spil. Gerne tydeligt via hjemmeside, evt. for 2
måneder ad gangen, så der hele tiden vil stå for den pågældende måned, og den følgende måned.
Og gerne via den ugentlige husstandsomdelte avis, så også de borgere som ikke er IT-brugere, har
en mulighed for at være orienterede”).
 Oplysning og åbenhed: Borgerne ønsker mere oplysning omkring beslutninger som bliver taget og
skal tages. Derudover giver de også udtryk for, at der godt kunne være en større åbenhed omkring
hvad og hvem der tager beslutningerne i kommunen.
(F.eks. ”Ikke være så skrækkelig bange for at åbne for borgernes mulighed for at få detaljeinformation” og ”Åbenhed. Lad borgerne se, hvem i kommunen der egentlig træffer beslutningerne
om den enkelte borger”).
 Lokalområderne: Flere borgere gør opmærksomme på, at det er vigtigt, at kommunen også har
lokalområderne for øje, så alt ikke sker i Holbæk by.
(F.eks. ” Lytte til de mennesker der bor i yderkanten af kommunen. For os ser det ud som om, alt
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drejer sig om Holbæk by - der lægges pengene, byfornyelserne og alt hvad man kan foretage sig i
fritiden. Det virker som om Holbæk er det nye København og at det så egentlig er lige meget med
resten af kommunen”).
_______________________________________________________________________________________

Hvad er vigtigt for dig, hvis du skulle deltage i et samarbejde med kommunen?
Sæt max tre kryds - Andet, angiv venligst:
4

overordnede betragtninger til dette spørgsmål:

 Lytte: Igen er det borgernes ønske, at politikerne lytter til dem og træffer beslutninger ud fra deres
idéer.
(F.eks. ”At kommunen ikke bare vil bruge min arbejdskraft men rent faktisk vil lytte til mine ideer.
Og at der er penge bag, så det ikke bare er debat til skuffen”
 Tid: Det er vigtigt for borgerne, at tidpunktet for samarbejdet ligger udenfor arbejdstiden samt, at
der ikke er en for lang arbejdsperiode fra beslutning til udførsel.
(F.eks. ” At det foregår uden for arbejdstid” og ” At vi samarbejder med åbne kort, og det munder
ud i resultater indenfor en rimelig periode”).
 Reelle hensigter: Nogle borger giver udtryk for, at det er vigtigt, at kommunen handler og tager
samarbejdet alvorligt.
(F.eks. ”At kommunen handler i stedet for at beskytte egen røv” og ”At kommunen tager
samarbejdet alvorligt og ikke kun fordi det ser godt ud”).
 Deltagelseskrav: For nogle borgere er det væsentligt, at det er kompetente mennesker som
deltager i mødet (både borgere og politikere).
(F.eks. ”At dem der deltager i mødet har kompetence”)
________________________________________________________________________________

(Har du en idé du genre vil samarbejde med kommunen om?)Hvad går idéen ud
på?
4

overordnede kommentartemaer for dette spørgsmål:

 Trafik: Mange af idéerne som er blevet indsendt, handler om trafikken i kommunen. Inden for
dette område er cykelstier meget omtalt - både i Holbæk by og i yderområderne. Der er et stort
fokus på at gøre det sikkert for børn og voksne at cykle og gå forskellige steder, hvorfor der er
mange konkrete forslag til anlægning af cykelstier og fodgængerovergange. Derudover er
trafikomlægninger i Holbæk by og på Tuse Næs, omlægning af den kollektive trafik og ændring er ppladser nævnt.
(F.eks. ”Cykelstier på alle veje hvor børn og unge færdes på vej til skole/uddannelse/fritidsaktivitet”
og ”At gøre det nemmere og mindre farligt at færdes på cykel i kommunen. F. eks. bedre
belægninger af vejbanen, flere cykelstier, bedre adgang for cykler”).
 Fysisk aktivitet: En del af forslagene omhandler forskellige tiltag, som omhandler fysisk aktivitet og
træning af forskellig art. Disse forslag omhandler mest tiltag, som skal foretages i naturen, såsom
ride- og cykelstier og udendørs træningsmuligheder.
(F.eks. ”Naturtræningsområde på Orø” og ”At flere borgere bliver mere aktive ved at benytte

8

naturen i Holbæk og omegn - etablering af stier, temature, terapiskov (fx Tølløse skov), lave app så
man kan finde spiseligt i naturen m.v.”).
 Kultur: Borgerne har givet mange konkrete idéer til, hvordan kulturen i kommunen kunne
forbedres - herunder hvilke mulige byggesager som kunne etableres (både i gamle nedlagte
bygninger og nye anlæg).
(F.eks. ”De gamle industribygninger på Holbæk havn renoveres til kultur- aktivitetscenter, cafe,
lokaler til sociale arrangementer, musikaftener, som fællesspisningssted etc. Tænker at det skulle
foregå ved at et borgerudvalg, reachsearcer og fremkommer med forslag/input” og ”Eid fest, lige
nu tager de fleste i tivoli fordi de ikke føler der er tilbud her i byen. Det er ærgerligt for
sammenholdet. Men det skal selvfølgelig være sådan at hele byen er inviteret og kan deltage, lige
meget hvilken religion man tror på. At man holder en fest med det mål at nedbryde kulturskel?”).
 Integration: Dette tema er også nævnt flere gange.
(F.eks. ”At få nogle flygtninge familier til at flytte til Orø. Kommunen skal købe et hus de kan bo i, så
skal vi nok sørge for det sociale netværk og integrationen”).
OBS: Ved dette spørgsmål findes mange forskellige forslag som er meget konkrete og derfor også svære
at kategorisere.
________________________________________________________________________________

Har du en kommentar, en idé, ris eller ros til Holbæk Kommunes arbejde med
demokratiet, så kan du skrive det her:
3

overordnede kommentartemaer for dette spørgeskema:

 Ros: Mange borgere roser kommunen for at lægge op til dialog med borgerne via borgerpanelet, og
de udviser glæde for at kunne deltage i det.
(F.eks. ”Jeg synes, at det her borger-panel er rigtig positivt og jeg håber, at I løbende vil åbne for at
man kan engagere sig på områder, hvor man føler, at man har engagement og/eller
spidskompetence” og ”Jeg synes det er helt fantastisk at Holbæk Kommune inddrager borgerne i
denne undersøgelse af demokratiets vilkår/udvikling og muligheder
Stor ros til Holbæk Kommune jeg er glad for at bo har TAK”).
 Ydreområderne: Et andet fokusområde, som går igen i dette spørgsmål, er opfattelsen af
manglende interesse for yderområderne i kommunen.
(F.eks. ”At der også er fokus på os der bor i udkantskommunen, det er som om alt kun skal ske i
Holbæk... vores skattekroner kan jo godt bruges!!!!” og ”Der sker mange til, rigtig mange ting i
Holbæk by, derfor er der måske ikke så meget overskud til randzonerne, det ved jeg så ikke
hvordan man løser. Måske ved at lytte mere til behov og ideer, eller afsætte en del af midlerne til
dette, åbne op i stedet for at lukke ned”).
 Politikere og administrative medarbejdere: Igen udtrykker mange borgere, at politikerne er for
usynlige i gadebilledet, og at administrationen kontakt til borgerne ikke er god. De giver udtryk for
en følelse af, at beslutningerne er blevet taget på forhånd.
(F.eks. ”Man får nemt en fornemmelse af at politikerne/embedsmændene på forhånd har truffet
en beslutning” og ”Det er vigtigt, at der er penge og vilje bag, når borgerne bliver inddraget. Hvis
jeg skal bruge tid på at deltage i noget, skal jeg have følelsen af, at det nytter”).
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___________________________________________________________________________________

(Har du haft personlig kontakt med kommunen?) Hvilket emne vedrørte
kontakten primært? - Andet, angiv venligst:
3 overordnede kommentartemaer til dette spørgsmål:
OBS: Svarende i dette spørgsmål er meget spredte og svære at kategorisere, men nedenfor findes de
områder, så oftest er blevet nævn.
 Renovation og miljø
(F.eks. ”Renovation/ min skraldespand er gået i stykker” og ”Miljø”)
 Handicapområdet
(F.eks. ”Service til mini crosser” og ”Hjælpemiddelcentralen”)
 Sociale sager
(F.eks. ”En ung uden bopæl” og ”Social sagsbehandling af anbragt barn”)
___________________________________________________________________________

Har du andre kommentarer til din personlige kontakt med Holbæk Kommune,
så angiv dem gerne her:
3

overordnede kommentartemaer for dette spørgsmål:

 Ros til medarbejderne: Mange borgere har ved deres personlige kontakt oplevet venlige og
imødekommende medarbejdere, som var engageret for at hjælpe.
(F.eks. ”Var meget positiv overrasket over den venlighed hjælpsomhed og enkelhed hvormed jeg
blev hjulpet” og ”Gode kompetente medarbejdere”):
 Ris til medarbejderne: Meget af den kritik som retter sig mod medarbejderne går på, at de er
sværttilgængelige og ikke svarer tilbage på telefonopkald og mails indenfor en rimelig tidsperiode.
Derudover gives der udtryk for, at det for borgerne er tydeligt, at medarbejderne er meget presset.
(F.eks. ”Jeg har gentagende oplevelser af at sager enten bliver glemt eller at sagsbehandlingstiden
er urimelig lang” og ” Nogle medarbejdere - f.eks. i familiecentret - er så hårdt pressede, at man
udover at skifte sagsbehandler mindst 2 gange om året oplever, at man selv skal kende reglerne for
at få den støtte, som er lovfæstet”).
 Ris til hjemmeside: Nogle borgere finder Holbæk Kommunes hjemmeside meget svær at benytte i
praksis.
(F.eks. ”Jeres hjemmeside "Stinker". Man skal godt nok være kender for at finde det man skal
bruge” og ”En lidt bøvlet hjemmeside”).

____________________________________________________________________________________
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Har du forslag til emner, som du synes, borgerpanelet med fordel kan spørges
om?
4 overordnede kommentartemaer til dette spørgsmål:
OBS: Der findes mange gode forslag i dette spørgsmål, som kunne være værd at kigge på
 Ældreområdet: Et emne som mange borgere gerne vil spørges til er ældreområdet - herunder
ældrepleje og omsorg.
(F.eks. ” Ældrepleje og omsorg” og ”Ældre pleje og omsorg, Privatisering af ældre centre, Demens”).
 Økonomi: Ud fra dette spørgsmål ses det, at rigtig mange borgere ønsker at være med til at
bestemme, hvad kommunens penge skal bruges til. Derfor ønsker mange, at borgerpanelet spørger
ind til dette emne.
(F.eks. ”Hvad skal vores skattekroner/budget anvendes til?” og ”Hvad skal pengene gå til - noget
om prioriteringerne”.
 Børn- og unge: Dette område er også nævnt mange gange, hvor skoleområdet, aktiviteter for unge
og børnepasning er centrale emner.
(F.eks. ”Skolerne har fået længere skoledage. Det berører børnenes fritid i høj grad.
Hvilken indflydelse har det på børnene valg og mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter?” og ”
Skoleområdet, inkl. kvalitet og de kommunale tilbud”).
 Yderområderne i kommunen: Der er blandt borgerne interesse for at undersøge, udviklingen af
lokalområderne rundt om i kommunen.
(F.eks. ”Måske udkants-Holbæk. Hvad skal der ske i byerne omkring Holbæk by? Hvordan kan vi få
gang i tilflytning og vækst? Smukkere byer? Gladere borgere? Få de unge til at etablere sig etc.” og
” Hvad der kan gøre i yderkanten af kommunen for at skabe større tilfredshed blandt borgerne”).
_______________________________________________________________________________________

Har du andre kommentarer til rapporterne?
1 overordnet kommentartema til dette spørgsmål:


Tilbagemelding: Mange af borgerne mangler informationer omkring, hvad resultaterne af
undersøgelserne har givet, og der sættes spørgsmålstegn ved, om svarende bliver brugt i praksis.
(F.eks. ” Jeg er i tvivl om hvem der egentlig har tid og interesse fra politisk hold i disse undersøgelser.
Bliver de brugt til noget konkret i den brede forstand?” og ”Mangler at vide hvad der vil ske efter endt
rapport. Bliver det lagt i skuffen eller bliver det reelt til noget konstruktivt?”).

_______________________________________________________________________________________
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Har du andre kommentarer til os?
3

overordnede kommentartemaer for dette spørgsmål:

 Ros: Den overvejende holdning til borgerpanelet er positivt og mange af borgerne ønsker, at det
skal fortsætte.
(F.eks. ”Det er rart at blive inddraget. Tak for det” og ”Det har været sjovt at være med
Så har man forhåbentlig været med til at give et lille bidrag til et bedre Holbæk, hvis man kan sige
det sådan. Jeg er tilflytter til Holbæk (ca. 8 år nu) og jeg har altid været glad for at bo her. Håber i
kan bruge svarene fra borger panelet”).
 Manglende tilbagemelding: Selvom langt de fleste er positive overfor borgerpanelet, er flere i tvivl
om, hvad resultaterne bliver brugt til - om de bliver brugt, og hvor de kan finde rapporter og
resultater på de enkelte undersøgelser.
(F.eks. ”…. Jeg deltager gerne i spørgeundersøgelser, men kan have svært ved at se hvor det bliver
brugt” og ”Mangler efter en undersøgelsen en konkret kvalitetsforbedrende handling som
kommunen vil iværksætte som følge af undersøgelsen”).
 Spørgeskemaet udformning: Der gøres opmærksom på, at spørgsmålene i skemaerne nogle gange
kan virke ledende og svære at svare på, da de nødvendige svarkategorier ikke er til stede.
Derudover ønskes der også, at det i mailteksten bliver tydeligere, hvad undersøgelsen vil spørge ind
til.
(F.eks. ”Ja. I nogen situationer kan det være svært at give et svar indenfor mulighederne. Her kunne
det være rart med flere kommentarbokse”, ”Jeg synes spørgsmålene er præget af det ønskede
svar. Lidt i retning af "synes du borgmesteren er supergod, meget god, god" og ”I mail invitationen
kunne der godt være lidt mere uddybende hvad der spørges ind til”).
_______________________________________________________________________________________
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Besvarelser på de enkelte spørgsmål:
I hvilken sag/sager skulle politikerne have haft bedre dialog med borgerne?
6

overordnede kommentarområder til dette spørgsmål:

 Børn- og ungeområdet: Mange borgere udviser stor utilfredshed på dette område. Dette gælder
især lukninger og omstruktureringer af skoler og daginstitutioner samt rengøring og nedskæringer
på skolerne.
(F.eks. ” Fx var processen vedr. skoler og nedlæggelse af overbygninger for kort og burde aldrig
have været vedtaget. Det er ikke godt for lokalområder at lukke overbygninger og lave så små
skoler. Endelig så er det yderst mærkeligt at man laver SFO 2 uden at tale med og samarbejde med
lokalområdet”).
 Transport og trafik i bybilledet: Dette punkt dækker især over bekymringer og utilfreds over
Tølløse og Vipperøds Stationers udformning. Her er det især adgangsforhold og opdeling af byerne
som er i fokus. Derudover er gadebelysning, cykelstier, busruter og handicapparkering emner, som
også nævnes op til flere gange.
(F.eks. ”Lukning af hovedgade gennem Vipperød, til fordel for dobbelsporet jernbane gennem byen.
Der blev lavet adgang under dobbeltspor til gående og cyklende, men ikke biler. Byen er dermed
blevet delt op i to byer, med store konsekvenser for forretningslivet i byen” og ” Dobbeltsporet,
utilfredsstilende løsning bl.a. i Tølløse, Den løsning vi har fået i Tø tager slet ikke hensyn til
gangbesværede, folk med barnevogn og lign. Mgl cykelsti under banen, mgl fl togafgange”)
 Holbæk Arena: Dette projekt nævnes mange gange, hvor borgerne udtrykker deres bekymringer
omkring økonomien. Derudover er placeringen også et væsentligt område, som berøres af flere.
(F.eks. ”Omkring Holbæk Arena. Det er vist kun politikerne der vil have den..... Holbæk bliver ikke
det "nye" Herning eller Horsens. Og hvorfor skal den være der hvor den skal?? hvad skal der ske ude
på fælleden?? mon ikke den havde været bedre placeret derude. Den bliver sikkert dyrere end
budget og hvem skal så betale?? Børnene eller de ældre dette kan der svares kort på??...”)
 Havneområdet: Dette emne retter sig mod ombygningen af området, miljøet, og mågerne.
(F.eks. ”Den gamle havn havne miljøet generelt….”)
 Udkanten af kommunen: Her giver borgerne udtryk for, at yderbyerne ofte bliver glemt og alt skal
ske i Holbæk by.
(F.eks. ”Flytningen af fritidsklubben i Jyderup. I det hele taget det en bedre dialog med de borgere
der ikke lige bor i Holbæk by. Udkanten af kommunen bliver virkelig nedprioriteret i forhold til
borgerne i Holbæk by”).
 OBS: Flere borgere giver udtryk for, at det er svært at trænge igennem til politikerne, og sker det,
nytter det ikke noget, da der ingen forskel sker efterfølgende.
(F.eks. ”Helt overordnet er det meget svært at trænge igennem embedsværket og komme i dialog med
kommunalbestyrelsen både i konkrete sager og ønskes om en bredere strategisk indsats”).
____________________________________________________________________________________
 Generelt på folkeskole områder
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Rema 1000 i Svinninge vedr. vejforholdene og placering af bygningen
ANG. FÆRGE OG DIVERSE FOR ØBOER HAR DER IKKE VÆRET MEGET TILBAGE MELDINGER HER OM.
Lukning af seminariet (manglende opbakning fra kommune )
Ønsket om at styrke lokalområdernes muligheder for aktiviteter via frivillige. Der skal økonomi til også
at gøre lokalområderne aktive.
Generelt lade være med at centrere alt i selve Holbæk - tænk på de omkringliggende gamle
kommuner. Folk fra selve Holbæk kan lige så vel køre efter de forskellige ting som de borgere der bor i
yderzonerne.
Camping pladsen i Jyderup
I hele sagen omkring etableringen af jernbanens dobbeltspor gennem Tølløse Stationsby har vi
manglet byrådets støtte i forhold til DSB og direkte hjælp af kommunens kasse. Lokalrådet,
Ældresagen i Tølløse, og Tølløse Fællesskab har alle fremsat både protester, og forslag til etablering af
rimelige veje over og under skinnerne for barnevogne, kørestole, invalidecykler og rollatorer.
Desuden mangler der rimelig let adgang for disse grupper fra den vigtige Lindevej på Kvarmløsesiden
til stationens perron 2.
Resultatet er, at der kun for biler er rimelig vej mellem de to bydele.
Tornhøj sagen.
Min oplevelse er at politikerne efter sagen blussede op igen, har haft forkert fokus. Man brugte
mange penge på ekstern kommunikation, men har ikke hørt én eneste politiker inddrage om man
måske skulle bruge de ressourcer internt, og tilføje eks. kommunikationsafdelingen flere ressourcer.
Nedrivning af en farlig bygning
Nedlæggelse af Tølløse/Høng banen
Min søn bor hos os og kommer ud af fængsel. Han får af vide at han har krav på en sagsbehandler og
et "startgebyr". Sagsbehandleren får han, men Startgebyret udebliver.
Da de afskaffede taxi ordningen på Orø. Nu har vi ingen transport muligheder overhovedet. At
Isefjordskolen og Orø skole blev sammenlagt, men det er stadig et krav at dem for Isefjordskolen skal
betale for færgen. Så samarbejdet går kun en vej. Det er for dyrt at tage her over, eller også er det for
besværligt at søge pengene. Mindre bureaukrati.
Omlægning af distrikterne ifm børne unge området.
Handicap området
Lukning af dagsinstitutioner
Holbæk Arena Eller spors center
Arena-sagen
Jyderup-sagen
boligplacering af nyankomne flygtninge
Overholdelse af lokalplan
Arenaen
Skole lukninger/ samme lægninger af skoler
Skarresø camping
Der var en dagplejemor der fik frataget sin licens, men fik den (så vidt jeg husker) tilbage.
Østre skole
Vindmøller - rengøring via private firmaer - sammenlægning af daginst./nedlæggelse af skoler og inst.
med m.m. Det værste er vel prestigeprojektet Arena, hvem vil have det, når der skal skæres i
velfærdsydelser ex. for de ældre som gengæld???

14



















Ny planlægning af Ugerløse by.
Indførelse af parkeringsforbud på fortove.
Østre Skole
Lukning af hovedgade gennem Vipperød, til fordel for dobbelsporet jernbane gennem byen.
Der blev lavet adgang under dobbeltspor til gående og cyklende, men ikke biler. Byen er dermed
blevet delt op i to byer, med store konsekvenser for forretningslivet i byen.
Har henvendt mig flere gange og påpeget det uheldige i, at gadestrækningen foran Kirkens Korshær`s
butik på Havnevej hovedsageligt bliver anvendt til privat parkering i dagtimerne, hvilket bevirker, at
det er næsten umuligt at frekventere butikken.
Jeg vil i den sammenhæng, gøre opmærksom på, at jeg ikke har personlige interesser i hverken
Kirkens Korshær eller deres butik, men at jeg respekterer deres frivillige og ulønnede arbejde.
Job center er mere end svært at få en dialog med og når du så får det er det begrænset med viden om
hvordan det fungere i det virkelig liv
I lokal politiske sager
Omlægning af skoledistrikterne
Flytningen af fritidsklubben i Jyderup. I det hele taget det en bedre dialog med de borgere der ikke
lige bor i Holbæk by. Udkanten af kommunen bliver virkelig nedprioriteret i forhold til borgerne i
Holbæk by.
Forholdene omkring Tølløse Station.
Rema i Svinninge
Stenhus Kostskole og Gymnasiums ønske om at udvide og bygge til i fire etager, der krævede en
dispensation fra lokalplanen. Her er vi naboer godt nok haft mulighed for at gøre indsigelser, hvilket vi
har gjort. Men for os virkede det 100% som om, kommunen allerede havde givet skolen en
forhåndsgodkendelse. For vores indsigelser som nærmeste nabo er blevet fejet fuldstændig af bordet.
Meget arrogant fra både kommunen og skolens side. Som nabo til Stenhus føler man sig fuldstændig
tromlet ned af både Holbæk Kommune og skolen i fællesskab.
Omkring Holbæk Arena
Det er vist kun politikerne der vil have den.....
Holbæk bliver ikke det "nye" Herning eller Horsens
Og hvorfor skal den være der hvor den skal ?? hvad skal der ske ude på fælleden ?? mon ikke den
havde været bedre placeret derude.
Den bliver sikkert dyrere end budget og hvem skal så betale ?? Børnene eller de ældre dette kan
der svares kort på??

Og der er mange andre ting hvor dialogen skal være bedre bl.a. imellem erhvervsliv og kommune det
kunne skabe arbejdspladser i Holbæk kommune så man ikke bliver en pendler by
 Fx var processen vedr. skoler og nedlæggelse af overbygninger for kort og burde aldrig have været
vedtaget. Det er ikke godt for lokalområder at lukke overbygninger og lave så små skoler. Endelig så
er det yderst mærkeligt at man laver SFO 2 uden at tale med og samarbejde med lokalområdet.
 Omkring budgetlægningen.
Omkring en kommende arena.
 Arenaen
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 Arena
Udbygning UDEN FOR Holbæk by
Koordinerende busser og tog
 Beredskabsområdet, risikobaseret dimensionering, generelt omkring beredskabet i Holbæk Kommune
 Problemerne ang. bygning af Holbæk Arena og alternativet.
contra vedligeholdelse af hallerne i de mindre byer.

























Bedre information om bygningen af Rema 1000 i Svinninge.
Jeg synes at ændringer på skoleområdet betyder at man selv vælger at llave områder i kommunen til
udkantsområder, hvor børnefamilier i fremtiden ikke ønsker at bo. Desuden er der skåret på transport
til disse områder, hvilket også kan forårsage fravalg af områder
Sagen DSB versus borgerne i Tølløse og Vipperød
Sagen om Holbæk arena.
Parkering
Vindmøllesagen i Lammefjorden er en skandale
Jeg bor "på landet".
vi får ikke meget gavn af den nye multi arena de bygger i Holbæk. Med mindre vi vil bruge endnu
mere tid på transport.
Jeg støtter hellere nær miljøet hvor det er muligt.
Havnegruppen. Iht. en bekendt kom han som beboer i Fjordstokkene med i en Havnegruppe, som så
viste sig at være en anden gruppe, end den som inkluderer byrådsmedlemmer og hvor man reelt har
indflydelse.
Omsorgssvigt
Udvikling af havneområder
Ophørsudsalg af de tidligere landkommuner og totalt uden interesse for at give et lift for egne gamle
kommunale midler.
Da man forsøgte at bruge omstillingsgrupperne som et alibi for demokrati - men i realiteten kun gav
borgerne mulighed for at prioritere i nedskæringer på "varme" områder - uden at spørge borgerne
om punkt 1: vil i betale lidt mere for at få lidt mere.
Cykelsti Søstrup
Byggeri på havnen
Lukning af den gamle biograf
Forskellige sociale sager
Gadebelysning
Rema1000 i Svinninge, ingen hæveautomat i Svinninge..
Sportssagen
Flere sager hvor borgerne ikke er blevet taget alvorligt
Jorddepotets placering på havneområdet
nedlæggelse af foreningshuset
placering af klatrebanen. Niels bo lyttede til borgerne
Skolernes navneforandring. Nedlæggelse af Østre Skole
Holbæk Arena o. s. v.
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 Helt overordnet er det meget svært at trænge igennem embedsværket og komme i dialog med
kommunalbestyrelsen både i konkrete sager og ønskes om en bredere strategisk indsats.
 Lokalt vedr. klagesagen mod edelgundegård mv.
 Lærerkonflikten
 For nogle år siden havde kommunen en integrations strategien, herunder flere underpunkter som var
virkelige velfungerende. Der blev skrevet en rapport om det tværfaglige samarbejde omkring den
tidlige indsats på småbørns området men de politikkere som burde have læst den havde end ikke set
den. Meget ærgerligt ikke mindst for kommunens mulighed for besparelser og udvikling.
 Lukning af institutioner og skolerFlytning af ældre fra et plejehjem til et andet uden at borgerne kendte de præcise økonomiske
konsekvenser.
Lukning af foreningshuset- mærkelige forhold for brugere af Fritidscentret med mystiske forklaringer
omkring fundatsen og formålet Altså masser af benspænd for frivillige foreninger trods skåltaler om frivillighedens unikke bidrag
 Måden man håndterede ideen med at samle overbygningerne på skolerne var ikke god.
Det faktum at skolerne i Holbæk ligger dårligt i div. undersøgelser er meget bekymrerene
 I de talrige problemer med borgere på kontanthjælp, der får frataget deres kontanthjælp på et
ukvalificeret grundlag og hvor dialogen ofte har været ikke-eksisterende.
 Sports arena
 Havnebebyggelse-salg af grunde-generelt initiativer på havnefronten.
 Om tilrettelæggelsen af hjemmeplejens kørsel, den er meget dårlig der kunne kommunen spare
mange penge i brandstof til bilerne og timer.
 Lukning af vejen gennem Vipperød
 Ang. nogle boccia baner i byen stigs bjergby
 Hegnsynssag. Man ville slet ikke tage stilling til noget
 Handicapparkering i Holbæk
 Flytning af ældre borgere uden at tale med borgerne
 Holbæk Arena - eller hvad det vil ende med at hedde.
Forhåbentlig kommer der mere overblik over de økonomiske rammer, før byrådet beslutter sig for
projektet.
 Skolelukninger
 Skolelukninger
 Separering af spildevand
 Holbæk Arena
Renovation er en kommunal opgave som er udliciteret til forsyningen som nu udmelder at husstande
skal have opstillet en "tredje" affaldsbeholder. Mange har etableret plads med flisebelægning samt
inddækning, som nu skal bygges om
 Holbæk Arena
 Omkring udlicitering af rengøring af skoler
 Vejbelysning på Vestre Hovvej
fejl i lokalplan for Vestre Hovvej
 Ombygning af Ahlgade, ombygning af havneområde, ombygning af Jernbaneplads
 Baneoverskæring Tølløse
 Beslutningen om flytning/nedlæggelse af Plejehotellet i Regstrup
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 Arena
 Jeg synes, borgerne i Tølløse kunne have bedre opbakning fra politikerne i forbindelse med fx
togbetjeningen mellem Tølløse og København, idet mange borgere i Tølløse pendler til København og
arbejder, og vi oplever, at servicen fra DSB bliver ringere og ringere - der bliver færre afgange, og der
er mange forsinkelser. Vi føler også, at togpendlerne bliver forfordelt i forhold til togpendlerne i
Holbæk, som på det seneste har fået flere tog, heraf flere gennemkørende.
 Lukning af skoler, skolereformen
 Vedrørende cykelstier
 Rengøring/ældreområdet
 Skole, ældre og handicapkørsel
 Musik arrangementer
 Sammenlægninger af institutioner og skoler
 Dagplejens lejestue isfjord er lukket ned og rykke sammen med børnehave..
Og det er ikke godt..
 Omkring forsøg på at lukke Mørkøvs skole kildebjeg 7-9 klasse afdeling
 Den gamle havn havne miljøet generelt
Arena >> sundfornuft i stedet for prestige projekter
 Super arena
 Stationen i Tølløse
 Hele skoleomlægningen - i grundlæggende er jeg rystet over jeg hører hvordan en kommune kan
tillade sig at behandle deres medarbejdere.
Der bliver brugt alt for mange negative kræfter rundt omkring fordi man ikke har styr på
kommunikationen - og så begynder medarbejderne selv at "brygge" på hvad der "måske" skal ske i
fremtiden. Det er ikke sundt hverken for kommune, skoler eller personale
 Bus kørsel på Tuse Næs.. Manglende busser gør at man er pisket til at have 2 biler.
 Vi har i mit område haft nogle vurderinger af lokalplanen som er helt forkert løst
 Umuligt at definere hvad der er op og ned i Holbæk Arena projektet.
Det er et udefineret, totalt overvurderet projekt.
Som alle andre projekter bliver der ødslet med Holbæk K. økonomi og planlægning.
 Skole struktur. Man beslutter noget i byrådet og sender en beslutning ned ad i systemet ingen kan
lide. Der efter starter man dialogen på den præmis at den beslutningen jo er taget i byrådet – så
derfor må I få det bedste ud af en dårlig løsning. Det er ikke dialog!
 Alt for meget omhandler Holbæk by, og ikke lokal områderne. Virker ofte som om at man gerne vil
høre når det passer ind. Mens hvis borgerne har andre tanker og ønsker, så lukkes der bare ned for
boks 1. Eksempel kunne være med klubhus til Jernløse BK, som var vedtaget i den gamle kommune,
pludselig bliver det fjernet. Og enhver henvendelse bliver fjernet med en arrogant politiker
kommentar om at det bliver over hans lig....
 Dobbeltsporet , utilfredsstilende løsning bl.a. i Tølløse, Den løsning vi har fået i Tø tager slet ikke
hensyn til gangbesværede, folk med barnevogn og lign. Mgl cykelsti under banen, mgl fl togafgange
 Rengøring
 I sagen om byggeriet af ny stor sportshal i Holbæk.
 Udvikling af lokalområderne fx Jyderup
 Arena-projektet
Ungdomsboliger
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Skolerne -nedlæggelse af Foreningshuset
Da man ville skære i afgangene på Orøfærgen for en 3 år siden...
Omkring Tølløse station og de problemer der er med adgangsforhold, tunnelen, elevatorer osv.
Skolelukning/ ændring i struktur.
I forbindelse med den gensidige forsørgerpligt. Anlæggelse af cykelsti mellem Ugerløse og Tølløse.
Bedring af forholdene på de kommunale skoler dvs. mobning.
Etablering af den nye Tølløse Station.
Muligheder i yderområderne contra centralisering.
Ombygningen af Tølløse station har medført kritisable adgangsforhold i strid med borgernes ønsker.
Tølløse kulturhus måske
Arenasagen
Bl. i sager om bedre vej - og fortovsbelægninger. Integration af flygtninge sportsfaciliteter i
nærområdet
Sammenlægning af Skoler
Gennemførelse af SkoleReformen
Nedskæringer på skoleområdet
Vedtagelsen af arenaen
Vedr. Rosen/markedspladsen
Alt vedr. cykelstier bl.a. på Havnevej og fra Søstrup til Holbæk. Det er livsfarligt at cykle disse steder.
I Tølløse med bro og gangtunnel ved stationen
Forslag om at sammenlægge skole- og dagtilbudsdistrikter burde have været underkastet en mere
grundig debat
Lukning af østre skole (Sofielundsskolen afd. østre)
Holbæk arena imod behovet for f.eks. et vandland/svømmemuligheder i Holbæk.
Det er totalt nytteløst
dialog med politiker er ok, men der sker bare ikke noget bag efter :-(
Flytning af plejehotel fra Regstrup til Stenhus bakken
Holbæk arena
Arenaen
Nye idræts anlæg og havne området hvor Silvan lå
Omstillingsgruppen om kollektiv trafik var en farce, hvor politikerne docerede i stedet for at lytte, og
hvor konklusionerne ikke var fælles, men oplæst af politikeren i på forhånd nedskrevet oplæg.
Har HØRT om manglende eller forkert beslutning om placering af halfaciliteter.
Jeg finder det selv betænkeligt, at man ikke vælger at bruge det gamle seminarie til noget
konstruktivt.
Jeg synes generelt der er for lidt dialog omkring børneområdet, sammenlægningen af distrikter,
flytning af legestuen for dagpleje Isefjorden. Har man en eneste gang tænkt på børnenes ve og vel
igennem de her sammenlægninger/flytninger
Hotelbyggeri på Rosen
Tilladelse til stor svineavler til at deponere gylle hos forskellige andre landmænd på Tuse Næs. Hvilket
medfører meget kørsel med tunge vogntog, med stor belastning for et værdifuldt miljø og til stor
gene for de øvrige borgere på næsset. Dertil kommer en hurtigere nedslidning af de lokale veje.
Arenaen og skoler og børnehaver
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Arena
Idrætsanlæg
Skolelukninger og ændringer af skolestruktur, især nedlæggelse af Østre Skole en skandale.
Udnyttelsen og ideer til Holbæk Fællede..
Holbæk ny stadion
I sag om privat entreprenør som ikke færdigøre/ ej heller rydder op efter sig
Jyderup Camping
Mulitsports center hvor alle i den store del af kommunen føler at alle mugligheder for dem rent
økonomisk er
Ændring af skolestruktur
nedlæggelse af daginstitutioner/SFO`er
Holbæk Arena
Lukning af de små skoler i de små byer
http://sn.dk/Holbaek/Campingpar-opgiver-forpagtning/artikel/483765
Alle.. Man føler sig uvelkommen
Socialsagerne, der er Holbæk kommune for hurtige til at træffe en ikke korrekt beslutning.
Har læst om sager i avisen hvor borgere giver udtryk for ikke at være blevet hørt eller haft dialog med
politikere.
Idrætsfaciliteter
Nedlæggelser af busruter
buskort til skolebørn på farlig skolevej
generalt information og initiativ til vækst uden for Holbæk by.
Hvordan gøres de atraktivt at bo uden for Holbæk by
Blegstrædehage projektet
Holbæk Arena
Holbæk arena
Byplanlægning, herunder:
Hvad gør vi for at beholde nuværende indbyggere og tiltrække nye.
Havneområdet, Ahlgade etc..
Min egen sag
Arenasagen
Proces i omstillingsgrupperne - skolestrukturdebatten
De store sager som Arenaen og havneprojektet
Mågerne i havnen.
Børnehuset i Jyderup
Erindrer ikke den specifikke sag
Holbæk Arena
Nogen Interesseorganisationerne har for meget magt.
Mågeproblematikken i Holbæk By
Holbæk Arena/sportscenter/idrætsanlæg eller hvad det nu ender med at hedde
Hele Arenaprojektet! Hvad ønsker borgerne sig rent faktisk i Holbæk? Hvad vil gøre kommunen
attraktiv? Er det velfungerende skoler, cykelstier og sikre skoleveje, flere butikker eller en super
arena?
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Omstillingsgrupperne har taget udgangspunkt i problemstillingen med, at et emne kun har en portion
penge og hvordan den pose så skal fordeles. Men selve diaoligen om, hvorfor A får så mange penge
og B så mange penge er ikke en del af en omstillingsgruppe. Der mangler dialogen
Fjernelse af brandbil i Mørkøv og cykelstier i Mørkøv
Sagen om ældrecenteret Østergården's omdannelse/bevarelse til Kulturhus Østergården.
Sager hvor man sælger bygninger ude i kommunen
Vindmøllerne i Gislinge
Havneområdet
Holbæk Arena
Nedlæggelse af skolerne
Vedr. lokal vejene i forbindelse med mortorvejen til Kalundborg
Jeg syntes man skulle have byggepligt - vedr. grunden på havnen ved Vejerhusstræde.
Der ligger en grim grund som ikke bliver holdt og som der skal bygges højhus på. Det skæmmer hele
området.
Skat
500.000 kr brugt på konsultere
Egen betaling af belysning på private veje
Vandløbsvedligeholdelse
I hvert fald vore campingplads i Jyderup
Vores gadebelysning
Vores præstegård skal, skal ikke nedrives.
Hundeskov/park i Skarresø/skov nær byen
Lukning af Østre Skole, en skandale!!!
Salget af Eskilhus i Kirke Eskilstrup skete i dialog eller i overensstemmelse med ønskerne fra borgerne
i Kirke Eskilstrup.
Skarresø camping i Jyderup er kørt helt af sporet
Rengøring
Ældre-kørsel
Skole-kørsel
byggesager
På skoleområdet
Man lukker lokalforaer i se 17 lokalområder uden at tilbyde
andet på trods af at man har lovet at fortsætte til man har anden mulighed for dialog. I Holbæk hvor
man i starten ikke kunne få det i gang, kan man få alt. Der afholdes nu politiker teater/ dilettant hver
måned.
Dialogmøde ang. ny struktur på børn og ungeområde
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Hvordan synes du, at dialogen skulle have været gennemført?
5

overordnede kommentarpunkter for dette spørgsmål:

 Borgerinvolvering: Involver borgerne meget mere = spørg til deres ønsker og tag dem alvorligt.
Dette gælder også de ansatte forskellige steder rundt i kommunen. De vil gerne høres.
 Kommunens yderområder: Yderområderne af Holbæk Kommune føler sig overset, da de mener, at
alt er centreret om indre by.
(F.eks.: ” Husk yderzonerne af Ny Holbæk kommune” og ” At Holbæk Kommune havde indset, at et
lille lokalsamfund som Kirke Eskilstrup har brug for et fælles samlingssted, såsom et lokale i Eskilhus
for at kunne udfolde sociale aktiviteter og dermed gøre det mere attraktivt at bo i lokalområdet,
hvorved der bedre kan lokkes nye skatteborgere til området, til glæde for kommunen.
Når Eskilhus skulle sælges, bakker jeg til gengæld stort op kommunens valg af køber, som sikrer vedligeholdelsen af
bygningen og skaber lidt arbejdspladser i byen”)

 Inddragelse: Borgerne ville gerne have, at de var blevet spurgt ift. forskellige projekter - især den
nye Arena. Det typer på, at mange borgere ikke føler sig blive taget alvorligt af kommunen
(herunder politikkerne og medarbejderne). Mange nævner, at de har en følelse af, at
beslutningerne er taget på forhånd, da de, hvis de bliver spurgt, ikke kan få indvirkning på noget
alligevel. ”Det er mere en rækkeenetaler end en dialog
(F.eks.: ” At afholde dialogmøder med frivillige i lokalområderne og drøfte behov og muligheder” og
” Tal med borgerne og skab en upartisk og objektiv dialog lyt og formå at nå konklusioner, der IKKE
altid gir´ borgeren ret”)
 Information: Borgerne ønsker at blive informeret mere. Dette kan ske via elektroniske medier, men
hver opmærksom på, at det kun er de ressourcestærke borgere som bliver orienteret her.
(F.eks.: ” Politikerne skal gå i dialog med borgerne/borgeren omkring de sager der måtte være samt
give forklaring på hvorfor afgørelser er blevet som de er”).
_______________________________________________________________________________________












At afholde dialogmøder med frivillige i lokalområderne og drøfte behov og muligheder.
Lyttet til brugere (handicappet)
Tal med borgerne og skab en upartisk og objektiv dialog
lyt og formå at nå konklusioner, der IKKE altid gir´ borgeren ret.
Større direkte inddragelse. Rigtigt mange i byen føler sig uinddraget, og skuffede omkring
beslutningen.
Måske via direkte post til de berørte borger, evt. via e-boks hvor man kan få en forklaring på de
beslutninger der bliver taget.
Borgermøder
Lyttet mere til borgerne der kunne sige at behovet for byggeri på havnen ikke var relevant.
Indgå ordentlig samarbejde om hvad der skulle ske med den gamle biograf.
Generelt bedre sagsbehandling og kortere ventetider ville være at foretrække.
Snakket med de ældre borgere i Svinninge
Flere møder
At man orker at mødes med borgerne.
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Borgermøde til hjælp lokalt omkring klagesager og gennemskuelighed.
Flere lokale møder med de pårørte
Kunne have spurgt bruger og ansatte
Lyttet mere til borgeren - jeg ved godt DSB også var involveret. Byen delt i 2 - øvre bydel - faldne
huspriser - langt til byen - gangbesværede har fået dårligere vilkår
Man burde høre efter hvad borgerne ønsker
Man skulle lytte til borgerne - ingen ønsker de små skoler lukket.
At borgerne(repræsentanter) skulle være inddraget inden Komm. bestyrelsen beslutter en anden
løsning INDEN beslutning om den elendige løsning vi har fået, meget utilfredsstillende... skod!
Spørgsmål til borgerne, om behovet for en ny stor sports arena, evt. gennem kommunens
hjemmeside.
Borgermøder
Høre hvad "almindelige borgere" tænker og mener om tingene og ikke kun høre nogle få personers
meninger.
Tale med de involverede mennesker.
Borgerargumenter fejes af bordet med uigennemskuelige forklaringer og jeg oplever en stadigt
stigende mistillid til politikere og embedsmænd i kommunen.
Brugerundersøgelse
Borgermøder på de lokale skoler
Det er ikke nok at lytte til borgerne når man alligevel er total ligeglad og gør hvad man selv føler
mest for, der er ikke demokrati og empati i Holbæk kommune
Borgermøder
Meget mere borgerinddragelse
Med flere almindelige borgere repræsenteret, og ikke primært byens spidser. Demokrati handler
om at give alle grupper en stemme.
Syntes ikke de lokale blev hørt. Det var udelukkende en politisk beslutning
Spørg os, gerne i spørgeskemaer som dette
Et møde
At en eller flere byrådsmedlemmer deltog i vores møder om skabelse af en fond, og dermed bedre
kunne forstå borgernes bestræbelser på at bevare Østergården som Kulturhus.
Der skulle have været borgervalgte ud for at tale med borgerne før embedsværket træffer
beslutninger
På baggrund af ovenstående synspunkt, kunne man med rette spørge borgerne om den grad af
udlicitering er i borgernes interesse. Denne dialog kunne være sket på borgermøder, salgsdage på
Ahlgade, eller som et appendix på kommunalbestyrelsesmøder
Start med at præsentere via den husstandsomdelte lokalavis. Herefter holde møder med borgerne,
og bakke op om borgernes bekymring/interesser.
Dobbeltsporet har medført en mere besværlig passage for gangbesværede
(ældre/barnevogne/kørestole). De lovede øgede antal afgange, viste sig at blive øget for andre
byer, end dem som fik besværet!
Hører beboerne først
At det min søn var stillet i udsigt også blev overholdt
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Man skulle have hørt efter borgere der klagede over at lokalplanen gang på gang ikke blev
overholdt
Man skulle nok lige have snakket med forældrene til de involverede børn først
Ved at afholde høringsmøder med borgerne
På arbejdspladser et.
Vi skulle have været blevet hørt ordentligt, før man overhovedet overvejede at give skolen en
dispensation.
Lyt noget mere og ikke altid vælge nemme løsninger
De har ikke taget de berørte lodsejeres interesser seriøst nok. Nu er lodsejerne bondefanget i sine
boliger de nu ikke kan få solgt pga. de store vindmøller. Hvordan kommer disse mennesker videre,
de skal ha´ seriøst hjælp.
Men skulle enkeltvis bare have taget borgerne alvorligt - også selv om det er borgere fra "underDanmark".
Åbne borgermøder meget gerne med personer der ikke har et forud indtaget og lokalt synspunkt.
det virker lidt indspist
Spørgeskema og meningsmåling af hvad der mangler eller ønskes mest af borgerne.
Have hørt personale og pårørende .I glemmer eller er ikke opmærksomme på hvordan det påvirker
vores ældre demente borgere
Man skal bare høre hvad dem der bor op af vandløbene siger.
Lyttet til opbakningen blandet borgerne i kommunen
Husk yderzonerne af Ny Holbæk kommune.
Der er nogle ting der er logik når man bor et sted. Derfor er det vigtigt at komme ud i
lokalområderne og se og mærke det. Jeg er ked af at vi ikke har lokalpolitikkere der kommer til
dialogmøder i lokalområderne.
Lyt til folk i Kommunen er der flertal for Arenaen i Holbæk kommune blandt borgerne
Udkantsbyerne i Holbæk Kommune
Nu blev planen jo skrottet, men kun fordi Netto tak sig. Det blev ikke lyttet ret meget til de borger
der ikke ville have Netto til byen. Og alt det fis med 'at det jo ikke er garenteret at det er en Netto
der kommer' den kan I stikke skråt op. For det første blev der aldrig nævnt andre butikker end
Netto, og for andet blev planerne droppet da de trak sig.
Der burde have været en henvendelse fra den involverede politikker i butikken angående deres syn
på parkeringen i lighed med sagen om flytning af en lygtepæl der generede på Kalundborgvej.
Jeg ved godt at der har været hørring omkring Rema byggeriet (hvor jeg ikke deltog) men jeg føler
ikke der er taget hensyn til skønheden i Svinninge by med den lange mur midt i Svinninge lige
overfor den lange Nettomur lige overfor. Dialig på Facebook er gået på at folk glæder sig til
Remabutikken; men ikke hvordan bygningen tager sig ud.
Der var sønderlemmende kritik af især ombygning af Ahlgade inden ombygning
Holbæk Kommune lyttede ikke.
Projektet skal op på bordet!
Er placering rigtig?
Hvad med fælleden overfor Andelslandsbyen?
Naturlige indfaldsveje?
Et samlet projekt i.f.m. anden turistmæssig attraktion!
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Det er rædselsfuldt at færdes gående, cyklende, på brosten. Hvad med en "folkeafstemning".
Ledige kunne måske i en uge, stå på Ahlgade, og stille spørgsmål til borgere, om hvad deres mening
er.
Når kommunen sætter flygtninge i et boligområde, ville det være en fordel. at orientere, gerne på
nettet, om den måde man etablere (eller mangel på samme) personerne på. Man kunne gennem
boligforeninger, søge om kontaktpersoner.
Syntes man skulle stemme om man gerne vil have et arena til så mange penge når Holbæk
kommune mangler penge så de gang på gang taber pensions sager det må være fordi de bruger
penge på noget der ikke er nødvendigt
Forbud om at smide fiskeaffald i hele Havneområdet (gul afmærkning)
Sten lossepladsen bag den gamle Skrotplads skulle fjernes, så mågerne ikke byggede reder der.
Mågerne skulle have været oppe på dagsordnen tidligere.
Arena projektet er præget af særinteresser både på brugerside og politisk side, og burde være
understøttet af langt mere analytisk forarbejde og have en højere grad af detaljefærdighed og
budgetakkuratesse
At Holbæk Kommune havde indset, at et lille lokalsamfund som Kirke Eskilstrup har brug for et
fælles samlingssted, såsom et lokale i Eskilhus for at kunne udfolde sociale aktiviteter og dermed
gøre det mere attraktivt at bo i lokalområdet, hvorved der bedre kan lokkes nye skatteborgere til
området, til glæde for kommunen.
Når Eskilhus skulle sælges, bakker jeg til gengæld stort op kommunens valg af køber, som sikrer
vedligeholdelsen af bygningen og skaber lidt arbejdspladser i byen.
Man skulle indlede dialog og evt. en rundspørge inden man bare beslutter en Arena og fortælle
borgerne at hvis man ikke kan holde budget så kommer det til at gå ud over den og den, herefter
kunne man så spørge byens borgere ønsker i den Arena
Der manglede fremtid og visioner for lokalområderne. Alt flyttes til Holbæk centrum
Dialog med såvel foreninger som øvrige borgere
Man skulle have accepteret sandheden - at man ikke kan sige til sine borgere at de bare kan køre
37 km hver vej hvis de skal noget i deres egen kommune - og have hørt på at der var andre
særdeles bæredygtige løsninger, som det jo siden har vist sig at der var/er.
Mange som man diskuteret med føler aT SPORTEN KOMMER FOR LANGT FRA BYEN OG DENNE
MUGLIGEhed om PLASERING BLEV GENNEM DRØFTET.
Dialog med foreningslivet uden for Holbæk by bl.a. omkring konsekvenser omkring driftstilskud
samt ny anlæg og vedligeholdelse eksisterende anlæg.
Den skulle have været igang før man fik medierne ind over
Man henvender sig på platforme for resursestærke personer er.
Ikke fx i busserne hvor brugerne er.
Afstemninger via nettet
Indkald til møde og/eller lavet afstemning/tilkendegivelse via mail, Facebook eller post.
Tv øst til start om hvad det skulle bruges til og hvorfor
Vi havde foreslået Rema visualiseret på en model opsat på biblioteket.
Det havde været meget nemmere for folk at forstå, da mange har svært ved at læse en tegning og
omsætte den.
Mindre konsulent mere direkte kommunikation og påtaget ansvar. Respekt for historiske kvaliteter
- mere variation
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Alle lokalfora skulle have været informeret og orienteret
Jeg har ikke indtryk af, at ovenstående henvendelser har været alvorligt drøftet i byrådet. Endsige
med de forskellige talsmænd. På de møder i Tølløse, hvor jeg har deltaget, har
byrådspolitikere/embedsmænd ikke lagt sig seriøst i selen.
I bund og grund drejer det sig altid om økonomi, og så er argumentation fra borgerne underordnet
Det skulle være REELT - nu er det jo proforma demokrati - borgerne høres MEN beslutningen ER
taget, og der flyttes ikke et komma, men på papiret LIGNER det demokrati !!!!!
Hjerte fremfor penge
Kommunen skulle i juni have udgivet en avis om det kommende budget med oplysning om hvilke
budgetforslag, der var i spil. Borgerne skulle have haft mulighed for - evt via kommunens
hjemmeside - at argumentere for og imod de enkelte budgetforslag.
Der burde helt faktuelle usminkede tal på bordet - dels kommunens anlægsudgift til en arena og
dels de kommende årlige kommunale driftsudgifter. Og så bør politikerne lytte mere til, hvad
borgerne reelt ønsker også i kommunens udkantsområder, hvor rigtig mange borgere føler sig
overset! Et projekt som en arena burde fremlægges på borgermøder med alsidig repræsentanter
for byrådet, og hvor borgerne gives mulighed for at ytre sig om projektet.
Politikerne skulle have involveret borgerne og i særdeleshed brandfolkene i at komme med input til
en dimensionering og i forhold til Beredskabet som helhed. Der er mange faglige indlæg som ikke
kom frem, da embedsværket har en anden agenda i form at skabe en politisk stemning for
hjemtagning, minutbrand i Holbæk og decimering af de lokale beredskaber i yderområder.
I forbindelse med strukturreformen af Beredskabsområdet generelt, har embedsværket været
eneste talerør omkring beredskabet. Og disse har haft egen interesse i at sikre egne interesser. Som
deltidsbrandfolk blev vi fuldstændigt censureret fra at komme med input, da disse ikke passede i
visse embedsmænds agenda.
Eksempelvis blev deltidsfolkenes deltagelse som observatør i Beredskabskommissionen fjernet, da
vi stillede spørgsmålstegn ved, at vi var repræsenteret via en embedsmand som ikke længere var
deltidsbrandmand.
Rent økonomisk er det et dyrt status symbol for Byen og alle betaler.
Pengene burde bruges mere fornuftigt i disse år.
Måske der senere er bedre økonomi.
Skoler og social velfærd er nedprioriteret.
der har været dialog i medierne, men dem der argumentere for at det er for dyrt bliver ikke hørt.
Politikkerne som stod bag strategien bude have mødt op i diverse forældregrupper og institutioner
som havde glæden af indsatsen. De burde have oplevet hvad det var som skete ude i den virkelige
verden.
Koordineret kommunikation mellem administration og politikere og relevante borgere/pårørende
og frivillige
I sidst nævnte opgave er der ingen dialog, så den skal startes.
På reformplan lavede man omstillingsgrupper! Det giver ikke mening af de folkevalgte går ud og
siger der skal spares 22 mio, og de så ikke selv står for processen. Omstillingsgr. kan godt være et
værktøj, men alt omkring besparelser er = prioriteringer og dem står politikerne for, så må de også
på banen i processen
Virker som om beslutningen var taget og borgerne blot blev informeret
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Uden administrativ afgørelse.
Administrationen skal ikke træffe beslutninger,
men lægge muligheder frem til politikerne, der så afgør sagerne.
Politikerne skulle have været kommet når de bliver inviteret
Åben information om realiseringsmuligheder, behovsanalyse og finansiering
Jf. love og bekendtgørelser have været et godt udgangspunkt
Kontakt fra kulturudvalget til div. arrangører.
At i brugte de rigtige tal og ikke bare fandt på en spareplan der ikke kunne lade sig gøre
Politikerne skulle have sat ind i, at beslutningen om nedlæggelse ville få afgørende betydning for
nogle af foreningerne og store vanskeligheder for andre.
Dårlig forståelse af problemet.
Jeg syntes politikerne er gode til at lytte, men det ændre næsten aldrig noget. Mange mener
beslutningerne er taget inden, det indtryk for man også nemt. Hvis du virkelig vil flytte noget skal al
dialog foregå gennem Nordvestnyt el. Facebook
Så den havde været forstålig. Nu virker det nærmest som noget der skal kuppes ind af bagvejen. Jeg
har som borger ikke fornemmelse af økonomien og jeg er usikker på om det er alle kommunens
Borgere der kan få glæde af projektet i forhold til den indvestering der er tale om
Dialog før beslutning
Ikke meget lydhøre, tror beslutningerne er taget.. på forhånd.
Økonomi og laveste fælles nævner tæller højt..
Der burde have været taget hårde fat, i stedet for man som kommune fralægger sig ansvar og
henholder sig til at de ikke har beføjelser.
Handling i stedet for tale
Personalet skulle vise mere interesse når der kommer en for at få rådgivning i stedet for at henvise
til § og cirkulære som er vanskelig at tolke. En dialog kræver 2 parter og når man henvender sig i
borgerservice eller jobcenter er der kun en part nemlig en selv
Lytte Mere til de ansatte i stedet for det lort der sker ude på bjergmarken hvor de gamle ansatte fra
Østre ikke har et ord at skulle have sagt men bare indordne sig
Siger de noget om forhold bliver de indkaldt til tjeneselig samtale. Det mest amatøragtige jeg har
set
Mindre hastværk, flere oplysninger om økonomien. Det er et kæmpeprojekt med salg af de gamle
anlæg og etablering af et barmarksprojekt.
Teknik og miljø burde lytte til borgerne
SVAR PÅ DIVERSE ANG. PRISER KØRSEL EFTER SOM DER ER GIVET TILSKUD TIL ØEN. DETTE HAR
MAN IKKE VILLE SIGE NOGET OM.
Lyttet meget mere til begge parter ikke kun der hvor borgmesteren har lovet noget ved et valg
Virker ikke som om der har været dialog fra Holbæk kommunes side
Møder udenfor Holbæk by
Dialog, men beslutninger er taget uden hensyntagen hvad lokalområder mener. Som borger er det
svært at se logikken i at transportere børn og unge til f.eks. Tuse, hvor der skal bygges nyt, fra
skoler der er nyligt opgraderet. Selve idé om at lave minde administration er god, men er
personalet der blevet reduceret !. Ville det ikke være billigere at lade lærerne flytte sig imellem de
respektive skoler fremfor transport af mange børn.
Man burde have hørt / reageret på henvendelser noget mere positivt
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Der skal ikke privatiseres, det er kommunen der skal stå som arbejdsgiver.
Med at alle forælder var blevet tage med om det kunne være en god ide..
Ofte betaler det sig at komme med en konstruktiv forklaring i stedet for en kold afvisning. Generelt
synes jeg at kommunen er enormt dårlig til at "sælge" ideer og beslutninger.
Ved godt det er Banedanmark, men Holbæk kommune skulle have støttet borgerne og været mere
synlige i dialogen.
Kommunen burde have spillet en mere aktiv rolle over for Banedanmark - som 'borgernes
advokater'!
Tænker at kommunen godt kunne bakke op og spille ind med muligheder for at understøtte det
borgerdrevne initiativ i Tølløse.
Skolereform Demokratisk, afstemning på skolerne, vedr. praktisk udførelse af skolereformen,
eksempelvis, vælg imellem disse 3 muligheder, inden for rammen af skolereformen for at sikre
forældreopbakning.
Bedre oplysning om hvorfor enkelte skoler skal lukkes, hvad er økonomien og de strategiske
argumenter, for at sikre at borgerne ikke sidder tilbage med en følelse af at det ikke er politikere,
der tager beslutning på p.g.a af en personlig overbevisning.
Dialog med de ansatte
Man kunne måske have svaret de 2 piger som spurgte på en lidt anden måde i stedet for bare at
sige der er ikke penge til det - Skal det koste menneskeliv først?
Holdt DSB mere fast på borgernes ønsker
Fx tematiseret emnet i omstillingsgrupperne og/eller gennemført temamøder med
forældrebestyrelser
Man burde have benyttet muligheden for at søge mere viden gennem undergrupper ind imellem
omstillingsgruppens møder.
Forslag om supplerende undersøgelser blev overhørt trods gentagne opfordringer.
Arbejdet med den kollektive trafikplan burde/bør fortsættes. Der er mange erfaringer og meninger
og løsningsforslag, der ikke er gennemdrøftet.
Og der er heller ikke fulgt op på ideen og forslaget om at fortsætte arbejdet i en
Trafiksikkerhedsgruppe. Trods gentagne forslag herom.
Der har været dialog på skoler og daginstitutioner. Man hørte bare ikke efter. Der har aldrig været
noget i omstilling grupperne om større distriktter og skulle der ha været det så var det ikke noget
man ønskede. Hvis man vil ha dialog skal man også høre efter hvad der er store ønsker og små
ønsker og ikke bare tage det der passer bedst i ens egen agenda. Arenaen kommer til at koste uden
for holbæk by, men det er der ikke nogen der har ville høre på.
Med medbestemmelse for de ansatte m.m.
Der skulle/skal være mere åben dialog omkring det, mest omkring de børn de rammer.
De skal lytte mere og være mere imødekommende
Personalet burde have bedre tid til at behandle de enkelte sager.
Politikerne skal gå i dialog med borgerne/borgeren omkring de sager der måtte være samt give
forklaring på hvorfor afgørelser er blevet som de er.
Jeg synes det gik meget hurtigt med at beslutte til sidst
Lægge emnerne til debat i god tid. Kommunen bør udarbejde en strategi ang. metode for at nå flest
muligt. Få borgerne ud af hullerne og få deres meninger. Ikke at borgerne altid har ret, langt fra,
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men der gemmer sig mange gode ideer! Mange mener sikkert, at det ikke kan betale sig at blande
sig. "Der sker ikke noget alligevel".
Jeg skulle have fået svar fra borgmesteren på mit brev til ham.
Man kunne have forestillet sig at kreative ideer, havde haft bedre gromuligheder i et "rum" uden
krav om besparelse forlods.
Offentlige møder der ikke styres af lobbyister
Ved at inddrage hele kommunen
Beslutninger skal først træffes når alle involverede er kommet til orde, og skal ikke være en
"skrivebordsbeslutning"
Der skulle have været mere åbenhed og bedre dialog med involverede parter - Vattenfall fik bare et
tag-selv-bord!
Der har manglet konkrete svar ved lokalplanen
Jeg syntes politikerne skulle vedtage en ny byggeplan for området.
En helt klar kommune opgave som blev besluttet at overdrage på et tvivlsomt lov grundlag for at
rive mere skat ud af en gruppe borger hvor andre går fri
Da man startede med lokalforum i de 17 lokalområder var der dialog og det kunne være blevet
godt, men man fornemmede frem gennem årene at man fra politikere/embedsmænd i stigende
grad ønskede at overtage planlægningen og styringen af emner og dialogmøderne og i
lokalområderne måtte man konstatere at dialogen blev minde og mindre og på trods af anden
udmelding og givne tilsagn ville glide ud. I august 2014 var der planlagt møde med politikere og
embedsmænd og planlæggerne af mødet havde modtaget skriftligt tilsagn om deltagelse i mødet.
Mødelokalet var reserveret og mødet annonceret i dagspressen. 8 dage før mødet skulle afholdes
blev der fremsendt et kollektivt afbud til deltagelse i mødet. Man ønskede ikke at deltage da der
kunne blive tale om at der tages stilling til og svaret på embedsmænds beslutninger. Det er stadig
uvist om det var manglende evne eller vilje der var den egentlige årsag til afbuddet.
Embedsmændene har bedt om at blive fri for at deltage i det nævnte møde. Det fik de ikke lov til.
De blev pålagt at deltage
og politikerne meldte afbud. - Men hvad skete, den ene embedsmand der lige var kommet tilbage
efter 3 ugers ferie, afholdt så en feriedag og kom ikke til mødet og dette blev så den endelige
skrinlægning af dialogmøder i den kendte og brugelige form.
Der er ikke i lokalområderne ikke længere nogen konstruktiv dialog. Man skriver og snakker så
meget om det, det må være en form for ønsketænkning.
Det er ikke et spørgsmål om fællesskab og dialog for hele kommunen. Der fokuseres målrettet på
Holbæk by. - Næste spørgsmål kan jeg ikke bevare, der er ikke et relevant felt at afkrydse da der
ikke mere er nogen aktivitet for os der bor i "udkants Holbæk"
Det var mere en række enetaler, end en dialog...
Den sag er svær, da den pludselig blev en "offentlig" debat på facebook. Det virker til at den i høj
grad er blevet som den er fordi vi borger ikke har styr på hvad planerne for området i bund og
grund er. Så min tanke var et info-møde med dialog efterfølgende for at samle op på tabt
information gennem de sidste par år.
Dialog vedr campingpladsen skulle da havet være i dialog inden de vedtog en anden løsning.
Ja de har da haft tid nok til at finde ud af hvor galt det står til med at de nye lamper ikke passer til
pælene der er sat op. Nu koster det så borgerne ekstra penge.
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Brugerne af Plejehotellet skulle være involveret, evt. gennem den kontakt der i forvejen findes
mellem borgere og visitationen
Bedre tid til lokalområders input og debat om de konsekvenser som mindre lokalområder
oplever/forudser
At man rent faktisk have diverse møder mm rundt omkring istedet for egentlig at have besluttet
det meste på forhånd.
Spørge lærerne på skolerne og lytte istedet for at lærerne på visse skoler kun må ytre sig positivt
Med at alle forælder var blevet tage med om det kunne være en god ide..
Og komunnen kom med deres forslag og ikke bare gøre det over hovedet på alle forælder.... Indtil
nu er det hverken godt for de små børn og de dagplejerne som skal være der...
Finde nogen leder der ved hvad de laver - så personalet den ene gange efter den anden skal være
prøveklud for noget, der så enten ikke bliver ført ud i livet, eller bliver lavet om inden det bliver
implementeret.
Det er dyrt på alle måder, også menneskeligt
I samråd med Tuse Næs forum i stedet for at lave udkant Danmark, lokalt
Mere inddragelse af bl.a. skolebestyrelserne
Med mere direkte dialog - gerne innovativt
Bl.a. hørt professionelle om bedre løsning af de fremtidige trafikforhold og forelagt disse for
borgerne + visualiseret placering og størrelse på byggeri bedre ved borgermøderne
Ved at foretage sig det rigtige!!!!
N/a
Det ved jeg desværre ikke, men ved det har skabt meget "mudder" på skolerne
:-(
Længere tid og mere åben
Det ved jeg ikke
? Det må sagkundskaben vide????
Omgående handling
Der skal kun være én gruppe og man skal ikke henvise til en gruppe uden indflydelse.
Man
For lang sagsgang
Mere informativ
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Du har svaret, at du er aktiv i andet end lokalfora, brugerbestyrelser og
foreningsbestyrelser. Vil du uddybe, hvad det andet er, som du er aktiv i?
3 overordnede kommentartemaer for dette spørgsmål:
OBS: Svarende i dette spørgsmål er meget spredte og svære at kategorisere, men nedenfor findes de
områder, så oftest er blevet nævn.
 Idrætsforeninger
(F.eks. ”Frivillig i svømmeklubben”)
 Grundejerforening
(F.eks. ”Har været formand i grundejerforeningen hvor jeg bor, nu som bestyrelses medlem. Der
kommer man også meget i kontakt med kommunen”).
 Frivillig på ’varme områder’ (ældre, børn, indvandre osv.)
(F.eks. Jeg har i godt 20 år været formand for Tølløse Seniorgruppe. Er fra i sommer kun medlem af
bestyrelsen. Har i ti år hver uge læst op/fortalt historier på Tølløse Plejehjem. Er desværre holdt op
der. Begge dele kun pga. mindre kræfter - 86 år).
____________________________________________________________________________________






















Havnegruppen
Frivillig indenfor den levende børnekultur
Nutidens Kvinder
Forskellige andre klubber/sammenkomster mv. Herunder mange fora på internettet.
Det er ikke rent kommunale - men bestyrelser: Jyderup Højskole, Holbæk Museumsforening, Nyvang,
Tværpolitisk Samarbejde, Radikale Venstre, Hagested Nyt lokalblad. Dog giver det jævnligt
berøringsflader med administration og politikere.
Lokalt byorkester
Jeg har i godt 20 år været formand for Tølløse Seniorgruppe. Er fra i sommer kun medlem af
bestyrelsen. Har i ti år hver uge læst op/fortalt historier på Tølløse Plejehjem. Er desværre holdt op
der. Begge dele kun pga. mindre kræfter - 86 år.
Det musiske liv i Holbæk Kommune
I min lokale FOA.
Vi forsøger at bidrage til integrations projektet i Holbæk, og jeg er aktiv i Venligboerne - Orø. Vi søger
kommunale midler til arrangementer, færgetransport og lign. så vi kan invitere flygtninge til Orø. Vi
har afholdt picnic og er ved at arrangere et folkedanserarrangement. Vi har også tilbudt gratis
medlemskab i vores badmintonklub til udenlandske familier.
Holbæk Fælled forening
Schæferhundeklubben kreds 29 Tølløse
Foreningen Skamstrup og omegns frivillige gruppe i forsamlingshuset, loppemarked, skolestuen,
knøsen, div. arrangementer ect.
Velgørenheds organisationer
Gislinge boldklub
Forsamlingshuset. Det lokale vandværk petanque
I en forening er jeg bestyrelsesmedlem i en anden forening deltager på lige fod med mange andre
medlemmer.
Grundejerforening
Loge
Ansøgning af fonde til MIF fodbold
Bl.a. dette borgerpanel? og ellers i grundejerforening og sportsklub
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Lokale foreninger
Frivillig støtte-/kontaktperson for flygtningefamilie via Dansk Flygtningehjælp gennem de sidste 8-9 år
Menighedsråd
Ældrerådet
Mørkøv Kino
Tornved LokalHistorisk Forening
Syvendekøb Mark
Knabstrup Bylaug
Politisk, diverse fora m.v.
Frivillig i en børnehave og flygtningearbejde og frivillig i en biograf. Instruktør i idrætsforeninger.
Vælgerforening
Jeg er medlem af afdelingsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland, hvor jeg bor.
Foreningsarbejde
Træner i forening
forældreråd skole
Spørgeskemaer, debatpanel og diverse private undersøgelser fra kommunens side.
Grundejerforening
Tveje Merløse Kirkes cafe' og aktiviteter
Formand for Holbæk Boligselskab
Jeg har skrevet mail til politikere med tilknytning til klima og miljø udvalget, og efterfølgende haft en
dialog, på mail.
Jeg har siddet i bestyrelse tidligere. Jeg har job i NGO hvor jeg ofte hører om de mange udfordringer
som opleves i mødet med kommunen og de administrative led
Grundejerforening
Lokal historisk forening /pensionistklub/ m.m.
Har ellers hele mit liv været med i bestyrelser for samtlige sportsklubber, Hallen, børnehave- og skole
bestyrelser. Deltager ikke mere pga. alder og helbred
Jeg skriver læserbreve til Nordvestnyt. Jeg deltager som frivillig mentor. Jeg forsøger at påvirke en
mærke sag for mig ved at skrive direkte til byrådsmedlemmerne.
Opsamling af skrald på strandmøllevej. Grundejerforeningsaktiviteter.
Jeg er i Bestyrelsen for Røde Kors
Jeg er leder af en støttegruppe for efterladte pårørende i Røde Kors
Jeg er næstformand i Holbæk Kunstforening Æglageret
Jeg har været vejleder for en ledig i Holbæk Kommune - jeg har deltaget i møde med embedsmand i
Holbæk Kommune vedr. den lediges videre færd i Holbæk Kommune
Kulturhuset: Huset på Næsset (Udby, Tuse Næs)
Foreningsliv uden dog at være i bestyrelser
I Udviklingen på Tuse Næs
Kultur og undervisning, PR osv.
Huset på Næsset
Turlandet TuseNæs + forhold med transport, skoler osv.
Børne og ungdomsklub på Orø som er en frivillig klub
Idrætsforening, vandværksbestyrelse
En pårørendegruppe for senhjerneskadede
Har været formand i grundejerforeningen hvor jeg bor, nu som bestyrelses medlem. Der kommer
man også meget i kontakt med kommunen.
Lokalforum
DUI lege og virke .... Petanque .... Og har lige tilmeldt mig et noget spejder, som man åbenbar ikke
hører tilbage fra.. Må finde en ny gruppe som ligger længer væk ind der hvor vi bopæl
Aktiv i politisk forening
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Hjælpe organisation
Privat initiativ med tilbud til borgerne i lokalområdet
Laver arrangementer der ligger udenfor almindeligt foreningsliv...
Soroptimist International, Kræftens bekæmpelse. Ældresagen
Jeg 112 akuthjælper
jeg er med i menighedsrådet
Boligselskab Sjælland Stenhus
Kassere i klub vej og park
Politik og Motorklub
Jeg har tilkendegivet min mening
Forsøg på at etablere et lokalt vejlav
Fællesskab Tølløse og Tølløse kulturhus initiativet
Adventurklanen Orø
Ejerforening
Jeg er træner i forening og tidligere bestyrelsesmedlem i en forening, derudover sidder jeg i en slags
"udvalg" som sikre økonomien i foreningen
Vi vil ikke have en flyveplads i mogenstrup
Hjælp til loppetorv, i idrætsforening
underviser udlændige i dansk og andet hver tirsdag i Kløvermarkskirken i Holbæk.
laver lidt frivilligt arbejde ad hoc for menighedsråd, spejdere mv
Jeg sidder i styregruppen i Q4300 Holbæk.
Frivillig i kirkens korshær
Privat :-)
Kundby foreningsliv
Nej
Lokal andelsforening og klasse råd mm
A) Andelsboligforenings arbejde
B) Cyklistforbunds arbejde
C) Partipolitisk arbejde
D) Kommunalpolitisk baggrundsarbejde
Fagforening
Det er = ovenstående
Go'dialog
Sangkor ugentlig (men ikke i bestyrelsen), Patientforum (regional gruppe).
Ugentlig deltagelse i yoga, vinterbadning (ikke bestyrelse)
Fonds bestyrelse og Ældrerådet valg tilforordnet deltager i mange møder med politisk tilsnit
Min faglige organisation samt musik- kulturelle ting
Motorsport i Holbæk Amts motorklub, som ansvarlig for rallysporten
En selvejende institution
Forældreråd & Musikklubben Elværket
Jeg er aktiv i faglige sammenhænge. Har været aktiv lokalt, da mine børn gik i grundskole.
Politisk forening/vælgerforening
Frivillig i svømmeklubben
Nordvestsjællands Kørelærerforening, samt Køreteknisk anlæg i Sorø
Teater og musik
Plante udvalg
Aftenskolen
ad hoc. gruppe vedr. Krolf
Bestyrelse for en uddannelsesinstitution
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DN, Ornitologisk forening, Lokalforum Tuse Næs
Andre lokale arrangementer til gavn for lokalområdet, borgerbudgettering, Go Dialog og lignende
Vejlaug
Raketten.
I bestyrelsen for den kristne radio i Holbæk. Men ved ikke om I mener andre frivillige foreninger
Nej
Korsang, malegruppe,
Facebookgruppe om lokalområdet
Borgerpanel
Hobby forening
Jeg er til dels aktiv på Mårsø centret
Lokale foreningsbestyrelser
Blandt ildsjælene
Boligsocialt arbejde i almen boligorganisation
Nyvang
Aktiv på nettet/Facebook i forskellige fora der omhandler min by og Holbæk kommune
Bowlls og anden aktivitet, på ældrecenter.
At skabe dialog mellem borgerne bl.a. Om det manglende demokrati som byrådet og
administrationen levere.
 Forældreråd og bestyrelse for et distrikt.
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Hvad kunne motivere dig til at deltage aktivt i fx lokalfora, bestyrelser,
foreninger o.l.?
5

overordnede kommentartemaer for dette spørgsmål:

 Tid: En af hovedpointerne i mange af svarende er, at borgerne føler de mangler tid i deres hverdag
til at kunne deltage mere i lokalfora.
(F.eks. ” Desværre er det et spørgsmål om personlig prioritering af tid” og ” Flere timer i døgnet”)
 Interesse og relevans: Mange borgere pointere, at det er vigtigt, at det pågældende forum har
deres interesse og at det er relevant for det lokalområde, som de bor i.
(F.eks. ”Personlig interesse for den pågældende forenings virke - især inden for sport og sundhed”
og ”Hvis der var aktuelle forslag til tiltag eller ændringer i lokalområdet, eller hvis jeg havde
interesse i at være medlem af kommunale foreninger, eller hvis jeg eller pårørende var bruger af
kommunale institutioner….”).
 Indflydelse: Der er også et stort fokus på, at borgerne vil have følelsen af, at deres deltagelse
skaber resultater og nytter noget ift. politikerne.
(F.eks. ”Simpelthen det at blive hørt. At politikerne går videre med/arbejder videre med
opfordringerne. Mange gange bliver tingene blokeret af en eller anden vedtægt/styrelse”, ” Min
mand deltager. Jeg syndes det går for langsomt og borgerne bliver ikke hørt, da beslutningerne er
taget inden borgerne bliver spurgt” og ” Fornemmelsen af at det kunne betale sig. Når man bor i
småby uden for selve Holbæk, er det som om der er langt til hvor pengene bevilliges og
beslutninger træffes”).
 Oplysning: Borgerne mener, at der er brug for mere oplysning omkring, hvilke fora som findes.
Denne oplysning kunne findes i aviser eller på de sociale medier.
(F.eks. ” Bedre information evt. via ugeaviser (By & Land) og gerne i godt tid” og ” Lettilgængelig
info på f.eks. Facebook om arrangementer, møder o.lign”).
_______________________________________________________________________________________
 Mere tid i hverdagen
 Flere sportsklubber, kampsport. ikke kun i Holbæk men også i Tølløse
 Har været aktiv i meget da børnene var mindre. Forestiller mig at jeg når arbejde og uddannelse ikke
fylder så meget, deltager igen
 ??
 Der mangler ikke motivation til at deltage - der er ikke behov for yderligere i lokalforum
 Interesse i forbindelse med en forening
 Hvis enheden blev mindre
 At jeg var medlem
 Mere fritid
 Relevant for mit lokalområde
 At der ikke er en oplevelse af at der er truffet beslutning på forhånd.
 Simpelthen det at blive hørt. At politikerne går videre med/arbejder videre med opfordringerne.
Mange gange bliver tingene blokeret af en eller anden vedtægt/styrelse, således at tingene ikke kan
komme videre. Derfor et underligt job at være kommunalpolitiker.
 Indflydelse
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 At der var mere end 24 timer i døgnet
 Hvis jeg fik nogle lokale aviser som kunne fortælle mig hvad der sker i kommunen. Jeg ved godt, at jeg
kunne gå på Holbæk kommunes hjemmeside, men det er ikke så nemt at få det gjort men måske ville
det give lidt viden med en avis
 Bedre helbred
 Deltager ikke på grund af mine arbejdstider.
 Hvis der var aktuelle forslag til tiltag eller ændringer i lokalområdet, eller hvis jeg havde interesse i
at være medlem af kommunale foreninger, eller hvis jeg eller pårørende var bruger af kommunale
institutioner.
Et eks: I midt-sidst halvfemserne skulle Kalundborgvej ombygges, og man inviterede lokale med
forskellige interesser til at deltage i et råd sammen med kommune - det var en demokratisk proces
hvor de der boede i området og på forskellig måde var brugere af eller naboer til vejen fik stor
indflydelse på det endelige resultat. Sådanne ting ville jeg gerne engagere mig i.
eller en ting som borgerpanelet , også fint.
Et eksempel på det modsatte er hele processen omkring Ahlgades ombygning og belægning, hvor et
prestigeprojekt blev gennemført trods stor modstand fra kommunens borgere.
 Kan ikke da jeg mangler transport (ingen bil , går ikke)
 Tja
 Først når mine børn bliver større syntes ik jeg har tid vil hellere bruge tid med familien
 At jeg havde bedre tid i min hverdag.
 Hvis der blev tale om REELT demokrati
 En god løn
 Jeg har tænkt mig at deltage ved næste valg af bestyrelse
 At gå på pension :)
 At jeg havde mere tid
 At blive inviteret specifikt
 Jeg er meget aktiv på mit arbejde
Arbejdsmiljø m.m. Da jeg er ældre må engagementet i andet vente til jeg får mere tid
 Lidt mere fritid, har mange skiftene vagter. Ser frem til gå på efterløn og derved mere tid til sådanne
ting.
 Tro at det nytter
 Mere tid til rådighed
 Ved det ikke
 Ingen ide
 Jeg har tidligere været aktiv i forældrebestyrelsen i min søns daværende børnehave, samt siddet i
forældrerådet i min søns skole. Nu har jeg desværre ikke længere tid til at deltage i foreningsarbejde
mv.
 Det ved jeg ikke. Det er private og helbredsmæssige årsager der forhindrer mig
 Jeg har været aktiv i kommunalpolitik, skolebestyrelser og i div foreningsarbejder.
 Den dag hvor jeg får brug for det
 Jeg prioriterer det fra på nuværende tidspunkt.
 Sager, der berørte mig og min interessesfære
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 Jeg ville gerne, men har pt. ikke overskuddet, da jeg har 2 små børn og et arbejde jeg kører frem og
tilbage til.
  Jeg skulle vide noget mere om det inden jeg involverede mig!
 Ved ikke
 Vide mere om hvordan man kommer med ind i det. Det skal også have ens interesse
 Er lidt usikker på det
 Jeg er motiveret men mangler tid for tiden
 Godt spørgsmål, har vel som mange andre travlt med egne børn, ældre forældre, arbejde og privatliv
 Min mand deltager. Jeg syndes det går for langsomt og borgerne bliver ikke hørt, da beslutningerne
er taget inden borgerne bliver spurgt.
 Jeg har svært ved det da jeg arbejder om natten
 Jeg har tidligere deltaget i nogle af dem. Nu hvor børnene er flyttet hjemme fra er interessen
forsvundet.
 OPLYSNING OM EKSISTENSEN AF DISSE !!!!
 Tid
 Indflydelse
 At det har noget med mig, mine børn eller område at gøre
 Jeg lader de unge komme til, de er dem, der kan gøre brug af resiltaterne
 Bedre information evt. via ugeaviser (By & Land) og gerne i godt tid
 Lettilgængelig info på f.eks. Facebook om arrangementer, møder o.lign.
 Mere info om mulighederne!
 Interesse
 De omtalte ting interesserer mig ikke
 Jeg har været med tidligere, men har valgt at bruge min tid anderledes
 Opslag med hvad der sker i de aktuelle emner.
 En fornemmelse af at blive taget alvorligt
 Ikke noget / er ikke interesseret
 Sandsynligvis bare en opfordring. Har tidligere siddet i DA Vestsjælland og dengang Teknisk Skoles
bestyrelse. Meget aktiv vedr. sammenlægning af skolerne.
 Netværk med kreative ildsjæle
 Ingenting. Jeg er for gammel og har taget min tørn i diverse bestyrelser
 Medindflydelse
 Jeg har deltaget meget både i bestyrelser og foreningsarbejde. Det der skal til for mig er at det skal
give mening for mine børn. Hvis jeg kan gøre en forskel for mine børn gør jeg det.
 Familie og arbejde tager den tid, som jeg kunne have anvendt på ovennævnte. En prioritering!
 Jeg er flyttet til kommunen for nylig og har derfor ikke endnu fundet ind i lokalpolitikken. Jeg vil
primært engagere mig i noget der har med mine børn at gøre. De går stadigt i skole og dyrker sport i
Odsherrede kommune.
 ?
 Jeg har været frivillig i Medusa- har været i Offerrådgivning... men lige nu på stand by pga. arbejde og
helbred der svigter... vender tilbage når jeg har det godt.
 Har ikke tid skal passe min kone da hun sider i kørestol.

37

 En interesse det pågældende emne/forening...
 At høre noget mere om de forskellige ting.
 Fornemmelsen af at det kunne betale sig. Når man bor i småby uden for selve Holbæk, er det som
om der er langt til hvor pengene bevilliges og beslutninger træffes.
 Det at man bliver taget alvorligt
 Jeg har haft mine år i Idrætsforeninger, skolebestyrelser - det kan være jeg får lidt mere tid når jeg går
på pension
 Personlig interesse for den pågældende forenings virke - især inden for sport og sundhed
 At jeg havde en fornemmelse af, at der blev lyttet
 Mere tid
 Flere timer i døgnet
 Jeg har deltaget i 5 år tidligere. Når mine børn er blevet ældre, vil jeg engagere mig igen.
 At kommunen f-eks overlod kommunale områder til lokale grundejerforeninger, når kommunen ikke
har overskud/økonomi til at passe området! F-eks. området på Tjebberupvej ud for Seniorlandsbyen
og Strædesbakken!
 Det skulle kunne have en direkte mærkbar indflydelse for mine børn iht. skole eller fritids interesser.
 Hvis jeg havde mere fritid. Det kommer nok når mine børn bliver lidt stører.
 Ved ikke
 Det ved jeg egentlig ikke rigtig, jeg nyder mit otium på nuværende tidspunkt. Har tidligere været aktiv
 Det skulle være en sag eller område hvor jeg havde en interesse.
 Nu er det sådan at jeg lige er flyttet til kommunen
Så skal lige se tingene lidt an før jeg arrangere mig
 ??????
 Penge
 Ved ikke
 Har for lidt tid
 Hurtigt forløb og projekter, der direkte influerer på min / min families travle hverdag
 Hvis jeg havde bedre tid.
 At jeg faktisk stolede på at man kunne gøre noget, og at det ikke var skindemokrati
 Det er svært at svare på for har at gøre med tiden i ens privatliv til at kunne involvere sig i andre ting
også.
Overskud til at finde tiden er svær.
 Større åbenhed og accept >> give borgerne mulighed for at få udført ønsker
 Følelsen af at blive taget med på råd, at kunne se det gør en forskel
 Hvis jeg havde tid til det
 Direkte opfordring - mere information fra de enkelte lokalfora, bestyrelser m.v.
 Et politisk skifte i Holbæk. Og udskiftning af den sidende administration. Så chancen er nok lig med 0
 En bestemt sag. Bedre tid.
 Hvis det var noget som havde værdi for mig og min dagligdag
 Ved ikke
 Jeg deltager ved informationsmøder vedr. mit lokalområde. eks. udvidelsen af motorvejen til
Kalundborg.
 At jeg havde bedre tid
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Jeg har ikke lige pt noget behov
Har deltaget i bestyrelser, ikke kræfter mere
Jeg er aktiv i kreative ting, så jeg har ikke tid
Mere tid i mit liv. Bor kun i Holbæk kommune 8 mdr - i sommerhus i Odsherred kommune 4 mdr om
året.
Har ikke tid
Ingenting - det har jeg bare ikke lyst til
Et bedre helbred.
Tid
At blive inviteret med på inspirations- ture/ekskursioner/kurser m.m. (bare en gang årligt), der er
relevant for det områder man arbejder / yder en indsats til
Intet
At jeg havde mere tid
Har siddet i daginstitutionsbestyrelse i 9 år, og melder mig også til skolebest. Når der er valg igen.
At det havde en betydning.
I første omgang skulle jeg virkelig opleve, at det nyttede noget at deltage og have en mening, og
skulle også have overskuddet til det.
Har ikke rigtig lyst. Har nok at se til med arbejde og hjemme fronten
Tid, interesse
Mere tid i hverdagen. Prioritere pt. Min familie
Min kommende tid som pensionist
Ingenting
Desværre er det et spørgsmål om personlig prioritering af tid.
Har ikke tid. Vil hellere noget andet
Svært at sige, men det forekommer mig, at mange af disse organisationer, er mere interesseret i at
promovere sig selv, end at byde nye deltagere velkommen, og at det i mange tilfælde er en sluttet
kreds.
Tid
Har ikke tiden til det.
Vil gerne, men personligt er energi og overskud ikke til det.
Når der bliver en ledig plads i bestyrelsen i den institution mit barn går i.
Ved jeg ikke rigtigt. Jeg har da lysten til at involvere mig i mit lokalområde. Men syntes det kniber med
tiden
En bevidsthed om at det ville nytte, og at der rent faktisk ville blive lyttet til de udmeldinger der
kommer fra disse fora
Mere fritid :)
Et emne, der vedrører mig, nu har jeg jo valgt at sige ja til at være med i borgerpanelet her.
Andre forhold der interesserer mig:
- At "svage" borgere behandles ordentligt lige fra flygtninge over kontanthjælpsmodtagere til
handicappede
For meget fritid
Ingen ide
Ikke noget lige nu, men på et senere tidspunkt kunne det måske være relevant.
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Mulighed for indflydelse og hvis der er økonomi til ændringer
At jeg vidste mere om disse ting og følte at jeg havde mere tid i hverdagen til at sætte mig ind i det.
Hvis det havde en almen/egen interesse for mig
At de job der tidligere var lønhop, blev lønhop igen. Man bruger al for meget gratis arbejdskraft som
man kalder frivillige. Man har nedlagt massevis af stillinger og bruger jobpraktikanter og frivillige til at
udfylde de manglende job, her er jeg stået af. Det offentlige har nedlagt arbejdspladser i stribevis, job
der burde udfyldes af kvalificeret. Jeg kan ikke støtte den slags handlinger og holder mig derfor fra at
være gratis arbejdskraft
Tilstedeværelse af lokalpolitikkerne.
Se at det gør en forskel.....
Mere tid i hverdagen...
Mens mine (nu voksne) børn gik i folkeskolen har jeg medlem af skolebestyrelsen. Det er ikke længere
relevant for mig.
I en periode sad jeg i en kommunal trafiksikkerhedsfølgegruppe, men min oplevelse var, at
kommunen overhovedet ikke bragte vores overvejelser og resultaterne af de undersøgelser, der blev
lavet, i spil i forhold til trafiksikkerheden - så forsvandt min motivation. Hvis jeg skal bruge min tid til
aktiv deltagelse i lokaldemokratiet, skal jeg også opleve, at jeg bliver taget alvorligt!!
Oplysning
Hvis jeg fik en personlig indkaldelse, og det var et område, der har min interesse.
At der var mere hjerte menneskelig indfølning og ikke kun hovedtænkning!
Større personligt overskud.
Opfordring og orientering fra relevante grupper, f.eks. sundhed og sygehusvæsen samt børns vel og
ve.
Mere information om indhold mv
Er aktiv i andre sammenhæng (Holbæk Baptistkirke bl.a.)
Ved ikke
Mere tid.
ved ikke
Et emne der interesserer mig - pt hvordan hjælper vi syriske flygtninge.
Det kunne være noget jeg brænder for men jeg kan ikke lige nu svare hvad det skulle være
Mere fritid
Jeg er blevet for træt - og arbejder stadig på fuld tid.
Hvis det berører mig personligt
Det kunne måske motivere mig hvis der var bedre åbningstider i institutionerne sådan at min hverdag
med 4 børn og pendling ikke var så presset så havde jeg måske mere overskud til at engagere mig i
lokale ting
Hvis jeg havde tid og kunne finde relevant job i Holbæk Kommune.
Noget som interesser mig.
Det skulle have konkret relevans for mig og jeg skulle føle at jeg ville kunne gøre en forskel
Har deltaget rigtigt meget tidligere da jeg har yndere
At have en interesse i en given forening. lokalfora virker pt mest til at være "gamle mænds klub"
Arbejder aften og nat derfor ikke interesseret for tiden
?
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 At jeg havde mere tid og interesse
 ?
 Tja!
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Hvad var den vigtigste årsag til, at du valgte at deltage?
5

overordnede kommentarpunkter for dette spørgsmål:

 Interesse: Mange er med pga. interesse for enten politik, emne eller fordi det handler om deres
lokalområde (f.eks. ”Interesse for min by, og mit lokalområde. Har også, stor interesse, for politik”)
 Information: Dette er også en stor grund for deltagelsen. Borgerne ønsker information om, hvad
der sker/kommer til at ske i deres lokalområde (f.eks. ”For få noget af vide om hvad der forgår i min
by. Samt fordi min mand er blevet syg og har nu brug for bl. a hjemmehjælp og plejehjem m.m.”).
 Indflydelse: Borgerne håber på, at denne deltagelse kan medføre, at de også opnår indflydelse på
beslutningerne omkring deres kommune (f.eks. ” Fordi det er vigtigt for mig at være medvirkende
til udviklingen i kommunen - ellers kan jeg jo ikke protestere mod dét, som går galt i samme
kommune!!”)
 Andet: Der var derudover mange som valgte at deltage, fordi emnet lige berørte dem eller fordi de
var nysgerrige(f.eks. ” Emne som relevant for mig”, ” Jeg fik et anfald af nysgerrighed efter at vide,
hvad vores byrådsmedlemmer havde af visioner”).



























Muligheden for at blive hørt og muligheden for at få uddybende forklaringer.
Jeg sammenlignede med Odsherred, hvor heg arbejdede i lokaldemokratiregi
Høre hvad der foregik
Interesse for emnet.
Høre hvad Kommunen nu beslutter om vores lokalområde
PÅ GRUND AT HØRE DE FORSKELLIGE TING.
Min uddannelse på Holbæk seminarium
På baggrund af min samfundsinteresse og ønsket om at "sætte fingeraftryk" på baggrund af viden.
Håb om Indblik og mulig indflydelse
For at få indflydelse
Fordi jeg havde noget fornuftigt at støtte / at sige.
En konkret sag som havde min interesse grundet mit arbejde.
Dialog. Det er vigtigt for mig at politikkerne forstår konteksten i lokalområdet.
I forbindelse med byrådsvalg
Det var ang. den nye arena.
Den vigtigste årsag til at jeg valgte at deltage var, at det er noget, jeg interesserer mig for.
Arenaen
Man må jo deltage aktivt, sådan da, i demokratiet for at kunne gøre siun indflydelse gældende
Jeg ville høre om fremtidige planer med skole og børnehus
For at prøve at få indflydelse
Lokal interesse
Muligheden for indflydelse.
At opnå mere viden.
At høre hvad politikeren mente
Interesse for min by, og mit lokalområde. Har også, stor interesse, for politik.
Emner af svæver lokal interesse
Det var vigtigt for mit lokalområde
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Vælgermøde
Ønskede indsigt
Østergården - Undløse
Jeg ønskede at få mere med indflydelse i beslutninger m.m.
Interesse
Interessen for politik
Interesse
Valg
Kommunevalg
At det vedrørte den by jeg bor i.
Lokalt
Interesse for politik
At få indflydelse og informere politikerne
At jeg ønsker, at fremme trivsel og udvikling i vores lokalområde
Der var emner på dagsordenen, som havde min interesse - lokalt.
Interesse/nysgerrighed
Sidste gang var om Campingpladsen i Jyderup, som jeg ikke ønsker skal sælges til private hænder.
Men ellers deltager jeg gerne hvis man kunne få mere fokus på byerne uden for Holbæk.
Interesse for demokratiet
Faglig Interesse
Interesse
At blive oplyst
Generel interesse for min kommune og dennes udvikling i en udviklende retning.
Interesse
Interesse for lokalsamfundet
For at høre om emnet og hvad evt. politiker mente
Der hvor mine interesser findes.
Skole regi
Nysgerrighed
folketingsvalg
Interesse og for at se hvad der bød sig af info.
Lokal interesse
Vedr. noget lokalt.
Bl.a. cykelsti som påvirker min og mine børns sikkerhed
Arbejdsopgave, ansat i kommunen
Jeg synes, at det er vigtigt for demokratiet, at der er en løbende dialog mellem politikere og borgere.
Emnet
Dagsorden indeholdende temaer der var vigtige i mit lokalområde
At forhindre byrådets ublu nedskæringer og centralistiske prioriteringer
Håb om lidt indflydelse:)
Jeg synes det var interessant at få kendskab til politikernes holdninger til lokale sager
Interesse for det lokale.
Almen interesse
For at høre hvad for nogen katastrofer man bilder folk i
Høre om fremtidige tiltag forebyggende oversvømmelser
Interesse
Min overbevisning
Det var snarere et orienteringsmøde ang. klatrebanen. Ville vide om det ville ødelægge området, da vi
bor i nærheden
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Kommende kommune- eller folketingsvalg
Årlig dialog med udvalgsformænd
For at få fokus på hjælp i udkantsområderne. Cykelsti bl.a.
Sagen havde relevans for mine børns skole og fremtid
Hvis man vil have indflydelse, må man også deltage
Min interesse i udviklingen af Holbæk Havn
Dels personlige interesse og dels arbejdsrelateret
Almindelig interesse i yderområderne i Kommunen. Dog især den uheldige måde Tølløse by nu er
blevet delt i to.
Det havde konsekvens for mine børn
For at følge op på min mærkesag om færre medlemmer i byrådet.
Indgik som en del af det bestyrelsesarbejde jeg deltager i uden for kommunen.
Det var arbejdsmæssigt interessant.
Jeg er aktiv deltager i Jyderup Lokalforum og med i flere grupper dér.
For at følge med i, og have mulighed at påvirke beslutningerne i området.
Oplysning
Interesseret i punktet
Lokale sager
Varetagen for socialt udsatte samt info om byfornyelse.
For få noget af vide om hvad der forgår i min by.
Samt fordi min mand er blevet syg og har nu brug for bl.a hjemmehjælp og plejehjem m.m.
Jeg er nysgerrig og jeg vil gerne være velorienteret i det demokratiske univers
Mødet indeholdte aktuelle punkter omkring min foreningsaktivitet
Hører lidt af hvad der foregår i kommunen.
Støtte til Venligboerne-Orø ved borgerbudgetterings-møde
Høre hvad de havde på hjertet
Få en forståelse for hvad der sker og komme i dialog
Engagement
At jeg gerne vil høres og at ungdomsrådet ligger mig meget på sinde
Jeg repræsenterede et familiemedlem, der ikke selv kunne deltage, men havde interesse i emnet på
mødet.
Interesse for lokal og landspolitik
At få en generel opdatering på hvor langt en given sag var kommet i systemet
Uddeling af idrætspriser
Info om lokalplaner
borger i lokalområde
Debat om Holbæk Kommunes varmeforsyning - var en del af et større tema. Jeg var interesseret i at
bidrage til at få indført en mere klimavenlig energipolitik i kommunen.
Sagen vedrørte mig som person
For at hørte om skoleplanerne
Vi bor på Tuse Næs, så der er mange spændene emner, men mit hjerte er hos cykelstierner, som der
er stor mangel på herude, da det er et rekreativt område, så ville cykelstierne være et oplagt emne.
Kommunen slår så meget på at vi skal kunne hjælpe os selv ... Så skolebørn kunne cykle, forældre gå
ture med deres børn, ældre gå ture med staver + rollator ....i det heletaget give vores lille samfund et
stort løft. Jeg var med i gruppen som fik tegnet en flot cykel/gangbro fra Hørby til ca. Jensens bøfhus
el. Havnen .. Et super flot projekt, som ville kunne blive et flot Varetegn for HOLBÆK, men I vælger at
det KUN skal være smukt omkring havnen :-(jeg ved også at der var penge til cykelstier ... FØR
sammenlægningen, HVOR er de blevet af .. Der stor TUSE NÆS på dem:-( der er nogle utrolig dygtige
mennesker herude som kæmper for vores lille samfund:-) det er ikke mig, jeg skriver dette nu, for jeg
har fået denne platform.TAK
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 At robe politikerne op op
 For at få indflydelse. Magt fra politikerne ud til de borgere der rammes af beslutningerne. Vigtigst af
alt, for at undgå at endnu mere fokus kommer på Holbæk by, fremfor alle de mindre byer i
kommunen. Holbæk Kommune er IKKE ensbetydende med Holbæk by, og derfor må
beslutningstagerne snart indse, at Holbæk (by) ikke er "Kommunes by" eller f.eks. at sporten i Holbæk
(by) ikke er noget som resten af kommunen har noget forhold til. Folk fra f.eks. Undløse, bliver stolte
når Undløse IF vinder en håndboldkamp, eller når Undløse BK vinder en fodboldkamp. Så tager de
måske endda op til Undløses hal og ser en Undløse-kamp næste weekend. De er fuldstændig uberørte
af, om Holbæk B&I har vundet, eller om Holbæk Håndboldklub har hevet endnu flere point ind på
kontoen. Fokus på lokalområderne.
 Det handlede om mine børns fremtid
 Pga. Mit arbejde.. Jeg har været til flere møder på Christiansborg
 Interessere mig for politik
 Prøve at give udtryk for synspunkter der kunne udvikle lokalsamfundet. Men når man havde et
synspunkt der ikke passede Jørn Sørensen blev man nærmest set ned på.
 Valg
 Skovvejen, vi bor lige ud til den der hvor den skal omlægges. byrådspolitikkeren var IKKE forberedt
kun ordskvalder fra ham
 Politisk interesseret
 Det var vigtige ting for mig
 Gøre mit for at Tuse Næs dør som samfund.
 Et område jeg havde holdninger til
 Jeg var udpeget til lokalforum da det startede, fordi jeg var formand for ældrerådet
 Skole lukninger
 At det var et område som ville komme til at berøre noget af det som jeg arbejder med
 At jeg har en mening om det meste. Men bruger alt for meget tid som frivillig i klubber til rigtig at
kunne byde ind
 Etabl af evt Borgerhus
 Jeg er interesseret i lokal området og kan lide at være aktiv og bruge mig selv
 Information om lokalområdet.
 Interesse gøre min indflydelse og komme med nye hvilken på tingene
 Jeg sidder som formand i en afdelingsbestyrelse i et boligselvskab
 Interesse for udvikling i vores kommune og især nærområde.
 Rema ville gerne til Svinninge, det var vigtigt at biblioteket forblev i bymidten
 Arenaen
 Det berørte Hagested
 At Holbæk Kommune havde valgt den forkerte indstilling til Orø (hvor jeg har boet i 10 år) Orø er
Holbæks største AKTIV og ikke et passiv, som Holbæk kommune prøvede at gøre det til. Det ser
heldigvis ud til at Holbæk Kommune er vågnet op - og det er en win-win situation for Orø og Holbæk.
 For at høre dialogen og blive hørt. Det er vigtigt at møde op.
 De lokale skoler skulle sammenlægges. Dette ville jeg gerne have mere viden om og have mulighed
for at ytre min mening.
 Interesse for politik og meget stor interesse for det lokalområde jeg bor.
 For at se om det var noget jeg skulle bruge tid på.
 Interesse i lokalområdet Tølløse
 interesseret i byrådets arbejde
 Vandværker på Orø
 Skulle stemme
 Påvirkning af sagen
 Emnet interesseret mig. Det var den nye Holbæk Arena.
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jeg sidder i skolebestyrelsen og synes, skolestrukturen er meget vigtig
Håb om indflydelse
Lokale interesser
Jeg ville gerne høre om nye tiltag for både unge og ældre f.eks. motion
Jeg var ny i kommunen og ville udvide min horisont
Borgmesteren kom til et møde i vores lokale lægeforening
Almen interesse I Holbæk og Ugerløse
Ønsket om at engagere sig.
Vil gerne deltage og være engageret
Fremtiden for Undløse by
Var flyttet til kommunen
At blive orienteret, oplyst
At have mulighed for at sige min mening og komme med forslag til løsninger
Få indsigt
Foreslåede besparelser
Ikke tid.
Indflydelse.
Vise opbakning for emnet
Lokalplan for Vipperød bakker
Kommunevalg/folketingsvalg.
Tanken om nyt Idrætsanlæg
Information
At det kunne være med til at gøre en forhåbentlig positiv forskel for andre fremadrettet
Jeg var interesseret i at vide, hvad der foregik.
Interesseret i udvikling/lokalplan for havneområde. Interesseret i udvikling/udnyttelse af Fælleden.
web byrådsmøder interesser generelt
Min kommunes fremgang interesserer mig
Interesse for det/de punkter der skulle behandles
Et livslangt ønske om at forbedre lokale samfundsforhold
Lokalområdeinteresse
Jeg er med i lokalforum
Forsøge at få gjort politikere menneskelige
Lokalplan i lokalområdet
Orientering om lokale forhold
Min deltagelse i vælgerforeningen
Få indflydelse på lokale tiltag og vi rigtig god sparring fra politikerne.
Desværre er dialogudvalgene nedlagt og kontakten er dermed stærkt reduceret.
Det vedrørte mig og min familie, der hvor vi bor.
Lock out af skolelærerne
Jeg ønskede information! Den var svær at finde på hjemmesiden ...
Nysgerrighed, og den efterfølgende debat.
Det var et vælgermøde jeg var til.
Mødet havde et interessant emne
Indblik og danne mig en mening
I bestyrelse for forsamlingshus
Interesse ii Tølløse by, den ser frygtelig ud.
For at høre, hvad der foregår.
For at blive hørt
Jeg fik et anfald af nysgerrighed efter at vide, hvad vores byrådsmedlemmer havde af visioner.
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Var bl.a. medarrangør til vælgermøder
Deltagelse i de politiske processer
Jeg har som alle andre interesse i at mit lokalområde fungerer.
Interesse
Mit eget lokalområde var i spil
Deks at jeg arbejder i Holbæk Kommune og dels at det er spændende at deltage i.
Fordi det vedrørte mig el min søn
Helårsbeboelse i sommerhuse
Ændringer i mit lokalområde, byudvikling
Information
Interesse og fordi den forkerte beslutning vil påvirke mit liv negativt
Almindelig interesse
Var medlem af skolebestyrelse
For at kunne være med til at påvirke
At få indflydelse
For at finde ud af hvorfor at Holbækkommune tilsidesætter
alt andet end Holbæk by
Det var et spørgsmål omkring lukning af overbygningen på vores lokale skole
Emne som relevant for mig
Fordi det er vigtigt for mig at være medvirkende til udviklingen i kommunen - ellers kan jeg jo ikke
protestere mod dét, som går galt i samme kommune!!
Det drejede sig om ting i lokalområdet
For at medvirke til at skabe erfa gruppe
Det var i mit nærområde
Jeg blev inviteret
At få information
Interesse i emnet
Interesse
At det omhandlede mit lokalområde, som jeg i forskellige situationer repræsenterede.
Interesse for sagen og holde mig ajour om hvad der foregår i mit lokalområde
Ønskede viden om bl.a. skarresø camping
Interesse
lockout
Jeg gik ind i arbejdet da vi fik tilbuddet af lyst og interesse for at gøre noget for lokalsamfundet.
Det ovenstående findes ikke at være gældende for politikerne, om det er manglende vilje eller evner
der er grunden skal jeg lade være usagt, men der er ikke længere mulighed for den åbne
kommunikation/ dialog
er desværre på trods af mange ord og udtalelser ikke
længere tilstede. Det er kun politikerne der ser det så positivt, men de har jo også fået det som de
gerne vil og evner at styre.
Interesse for emnet.
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Er der noget, Holbæk Kommune kan gøre for, at du får lyst til/mulighed for at
deltage i arrangementer med politikerne?
6

overordnede kommentaremner for dette spørgsmål:

 Information: Størstedelen af alle kommentarerne til dette spørgsmål bygger på manglende
information. Borgerne udviser vilje til at deltage, men mangler eller finder ofte for sent oplysninger
om møderne.
(F.eks. ” Informere mig i god tid inden mødet afholdes, så jeg kan planlægge det ordentligt. f.eks.
næste kvartals møder, næste måneds møder, og denne uges møder. En aktiv portal, hvor alle
datoer (og ikke kun alle kirkelige handlinger) er listet op”).
 Interessante emner: En anden vigtig faktor for mange af borgerne er, at emnerne skal være
relevante og interessante for dem.
(F.eks. ” Fange min interesse i højere grad”).
 Stedet af møderne: Borgerne efterspørger, at møderne også afholdes udenfor Holbæk by.
(F.eks. ”Ikke kun arrangere det i Holbæk by! Holbæk kommunen dækker over andre byer også, det
er vigtigt, at politikerne også møder borgerne i resten af kommunen i deres respektive byer!”).
 Effekt: Flere borgere lægger vægt på, at de ville deltage mere, hvis de kunne se, at de blev hørt og
taget seriøst.
(F.eks. ”At man fik en tro på, at byrådet lyttede”).
 Tidspunktet: Flere ønsker fleksible tidspunkter, så møderne ikke kun foregår om aftenen.
(F.eks. Der skal være muligt at holde nogle møder om dagen og ikke kun aftenmøder”).
____________________________________________________________________________________
 Bedre oplysning
 Informere mig i god tid inden mødet afholdes, så jeg kan planlægge det ordentligt. f.eks. næste
kvartals møder, næste måneds møder, og denne uges møder. En aktiv portal, hvor alle datoer (og
ikke kun alle kirkelige handlinger) er listet op.
 Ved synlige resultater for yderzonerne af Ny Holbæk Kommune.
 Jeg er aktiv om aftenen med videreuddannelse og sport, men ved faktisk ikke altid, hvornår
arrangementerne afholdes. Det vil være rart om det kunne komme på Facebook, så vil jeg få en
notifikation når der er nyt fra kommunen.
 Være mere oplysende.
 Nej det er nok mest op til borgere selv
 Jeg skal vide, at de er der
 Tja
 Når jeg får mere tid, så vil jeg nok engagere mig mere, så nej.
 Ja, i tager borgerer seriøs
 Ja, holde op med de evindelige sparerunder!
 Nej
 Viden om arrangementerne
 At arrangementer er meget lokale. Desuden beslutninger f.eks. om svømmehallen
 At der er udsigt til at ens tilstedeværelse kan rykke ved de typisk allerede trufne beslutninger.
 Mere/bedre oplysning om mulighederne
 Ja, oplyse på nettet hvis det ikke er gjort, så jeg bliver opmærksom på det.
 Umiddelbart ikke. Jeg tror, de fleste vil få lyst til at deltage i et arrangement, hvis dette har folks
interesse eller opmærksomhed
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Bedre omtale af arrangementerne eller evt. holde nogen på gymnasiet
Måske mere information!
Ved ikke
Jeg er ansat i kommunen og deltager i den forbindelse i nogle sammenhænge. Men ville gerne kunne
deltage som borger også.
Men kan man det? Nogen gange kommer der måske en interessekonflikt. Og den synes jeg lægger en
hindring i vejen for at kaste sig ud i engagementet. Så måske mere information ud til de ansatte
borgere i kommune om hvad og hvordan vi takler det at blive aktive medspillere som borger.
Møder i lokalområdet med emner, der har min interesse
Ved ikke helt
Politik er blevet alt for meget et administrativt job. Politikerne har et enormt tidsforbrug for at sætte
sig ind i en mængde sager.
Der bør tænkes anderledes, hvor man ikke skal være så bange for om ens egne vælgere stemmer på
en igen.
Vi vælgere kan godt gennemskue hvad de enkelte partier står for. Man bliver træt af at alt stilles op
sort/hvidt.
Vi er på vej i den forkerte retning med Danmark. Glæde, respekt for hinanden og samvirke skal være
drivkraften i vores samfund.
Der skal være en reel og ikke kun en formel mulighed for indflydelse.
Give mig information om møder
Det er vigtigt, at jeg har kendskab til arrangementet, for at jeg kan deltage. Jeg læser ikke
Nordvestnyt, men læser dagligt opslag på Facebook. Jeg er netop begyndt at læse på Holbæk
Kommunes hjemmeside, så ad de veje kan jeg blive orienteret.
OPLYS OM DISSE ARR.
Mere overordnet hensyn - mindre kortsigtet økonomisk styring af lokalplaner/byudvikling
Gøre det mere attraktivt at møde op, og på flere forskellige tidspunkter
Sende datoer ud i god tid
Bedre information om mulighederne.
Mere info og invitationer til arrangementerne!
Ingen forslag
Er meget i tvivl
Mere information omkring hvor/hvornår det sker. måske spredning over sociale medier i større
omfang
Være til stede i forbindelse med temabegivenheder. F.eks. klima og miljø udvalg på vandets dag.
Arbejdsmarkedsudvalget på jobmesser, og ude på erhvervsskoler, gymnasier osv.
Jeg ved ikke, hvor jeg finder informationen om arrangementer.
En personlig invitation omkring vidensdeling inden for kultur, indvandre og flygtninge området. Jeg
har megen viden og erfaringen at dele ud af og nogle modige kontakter som kan udtale sig om nogle
meget alternative tanker og erfarings dannelser.
Give mig information omkring hvordan jeg skal komme i dialog
Nej
Annoncere dem andre steder end i avisen.
Nej.
Sommetider kunne det være interessant men jeg glemmer desværre at se på kommunens
hjemmeside, jeg vi prøve at blive bedre
Jeg skal få øje på invitationen...
At de gør mere for deres ældre det er trods alt dem der har betalt med deres arbejde
Mere reklamation.
Lytte lidt mere til borgerne
Der skal være muligt at holde nogle møder om dagen og ikke kun aftenmøder
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At man fik en tro på, at byrådet lyttede.
Det er kun et spørgsmål om for få timer i døgnet
Hvis jeg viste der var et arrangement, ville jeg deltage, hvis det ikke kun for at fremme sig selv
Uddelegering af beslutningskompetence
Det ved jeg ikke, der sker så meget
Jeg er ikke tilhænger af lokalfora mv som er sammenspist og selvsupplerende. For de fleste er det
mange år siden de aktivt har deltaget i foreningsliv mv (bortset fra politisk) så de har ikke føling med
hvad der rører sig i lokalområdet. Hvis et flertal af de udvalgsmedlemmer der har en given sag mødte
op, ville jeg gerne deltage.
Næ ikke rigtigt
Men er rigtigt interesseret
Nej umiddelbart ikke
Spændende emner
At jeg ved hvornår møderne er
Være synlige og interesserede i hvad der foregår lokalt, også af private initiativer.
Måske jeg inviterer på kaffe en dag, jeg håber der bliver sagt ja tak
Mere oplysning om de i den lokale ugentlige avis
Tja
Nej, egentlig ikke
Klare mål for arrangementerne. Dialogisk tilgang.
Det ved jeg ikke
Fange min interesse i højere grad.
Gøre mere opmærksom på, at møderne rent faktisk foregår. Det er tit og ofte en tilfældighed, at
borgerne ved at møderne afholdes.
Vi har ikke noget lokalfora i Tjebberup, hvor jeg bor. Måske var det et sted at starte?
Jeg er gang-handicappet, derfor går jeg ikke til ret mange aktiviteter om aftenen.
Ikke lige pt. Er forhindret i at deltage i disse arrangementer pga. sygdom.
Vise at de lytter
Kom ud og mød borgernes hverdag både privat og fritid
Nej ikke p.t.
Nej ikke yderligere
Jeg skal for det første skal jeg vide, at de afholdes og hvad de handler om. Det skal være aktuelt og
vedkommende for mig. Klart start- og sluttidspunkt, da jeg har et krævende job. F.eks. - Hvad kan
Holbæk Kommune gøre for de flygtninge, der kommer til Danmark og Holbæk?
Ved ikke er meget dårligt gående.
Inddragelse af de mindre byer omkring Holbæk. Vi vil gerne føle os set
Kommunen kan ikke gøre noget. Men politikerne kan være mere ærlige, og følge de ting op der
kommer frem på møderne, der har været mange gode dialoger som politikerne har afsluttet med
deres Mantra. "det lyder rigtig godt, men vi må huske, at kommunen ikke har nogle penge. Det var så
det.
Nogle familie relevante emner
Syntes ikke jeg har hørt om det, måske hvis i brugte jeres Facebook til at invitere.
Nej, det er vist et prioritetsspørgsmål
Mere reklame for de forskellige arrangementer evt. i by avisen
fokus på de unge/skoleelever
Det er der vel. Men lad os slippe for alt udenomsfnidder, og være ærlige overfor kommunens
problemer og løsninger.
agere relevant på borgernes meninger
Ja fri for lange politiske taler og mere saglighed omkring emnet .
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 Ikke umiddelbart
 Ikke kun arrangere det i Holbæk by! Holbæk kommunen dækker over andre byer også, det er vigtigt
at politikerne også møder borgerne i resten af kommunen i deres respektive byer!
 Nja, jeg er ikke bange for at engagere mig og skal nok gøre det, når der dukker emner op som er
vigtige for mig
 Oplyse mig om hvor og hvornår der er mulighed for det.
Min mand har været til en panel debat på Holbæk Teater, det virkede som om det var et godt
arrangement.
 Nej, det er op til mig selv. Har tidligere været aktiv i forskellige sammenhænge. Nu synes jeg, det er
yngre mennesker, der må tage over
 Det er ikke lysten, men tiden som mangler.
 Tydeligere invitationer til at deltage i arrangementerne
 Inviter til borgermøder
 Ja skab bedre mulighed for behandling til psykisk svage
 ?
 Som ved det tidligere spørgsmål, men jeg kunne jo selv være mere opsøgende!
 Hvis alternativet kom ind i Holbæk kommune så ville jeg klart være mere med og støtte op omkring de
mere menneskelige værdier de har!
 Bedre information
 Orientering
 Enten en sms eller e-mail kæde med info omkring afholdelser
 Ved ikke
 E-mail newsleters twitter updates
 Ikke umiddelbart
 Ved ikke
 Åbne invitationer, husstandsomdelt og eller digitalt
 Oplyse på holbækkom.dk
 Ja da jeg tror jeg gerne vil inviteres jeg syntes det kunne være spænende at få lov og mulighed for at
deltage i arrangementer med politikerne
 Reklamere mere med det.
 Holde dialogmøderne lokalt.
 Nej
 Hvis de ville lidt mere til de ældres behov
 Prøv at beskæftige jer med "Need to have" og ikke "Nice to have"
 Kan ikke lige komme på noget.
 Jeg ved ikke hvad det skulle være
 Jeg synes det er fedt at I har startet borgermøder, desværre opdager jeg dem for sent og så er det
svært at finde børnepasning.
 Det skal være muligt at blive hørt og rent faktisk kunne være med til at påvirke de beslutninger der
bliver taget
 Ja, giv den nøjagtige adresse på hvor det foregår.
At skrive rådhuset er ikke nok, der er jo flere af dem.
 Være mere synbar/aktiv i ugeaviserne
 Desværre nej. Min årsag til ikke at deltage er psykisk/ angst og social forbi.
 Møder om dagen
 Kom ud og vær lokal - udenfor for Holbæk by
 Informere bredt
 ?
 Måske hvis ikke der var så langt til Holbæk, når man bor i Store Merløse.
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Hvilke af følgende synes du, at Holbæk Kommune skal gøre for at styrke
demokratiet? Sæt max tre kryds - Andet, angiv venligst:
3 overordnede betragtninger for dette spørgsmål:
 Lytte: Næsten alle svarende i dette spørgsmål angår at lytte til borgerne og dem på gulvet.
(F.eks. ”Lytte til de udmeldinger der kommer fra borgerne, og så på demokratisk vis træffe
beslutningen, og stå ved at den er truffet”).
 Forslag: Derudover kommer enkelte borgere med forslag til, hvad der kunne styrke demokratiet.
(F.eks. ”lave en it "idé-bank", hvor lokalborgere kan ytre sig om prioriteringer, ønsker og forslag.
Særligt på kultur og miljø fronten” og ” Huske altid at informere INDEN beslutninger tages. Kniber
en del. Er der f eks en ændring på vej, så overbygningen på Katrinedalsskolen flyttes til Tuse?
VIGTIGT for borgerne!”)
_______________________________________________________________________________________























Tage hurtigere beslutning og virk kompetente, effektive og lige ud for at rette ud på politikernes ry.
Fralægge sig administrativ topstyring, men lytte mere til behov blandt medarbejdere og borgere.
Facilitere online diskussionsfora om forskellige emner
Huske altid at informere INDEN beslutninger tages. Kniber en del. Er der f eks en ændring på vej, så
overbygningen på Katrinedalsskolen flyttes til Tuse? VIGTIGT for borgerne!
Fællesskaberne
Debatmøder med worksshops
Lave en it"idé-bank", hvor lokalborgere kan ytre sig om prioriteringer, ønsker og forslag. Særligt på
kultur og miljø fronten.
Sørge for dækning - det er helt galt her
Invitere borger og elever til at lege byråd en til to gange om året - det tror jeg vil øge interessen
Lave et borgermøde, om evt. at bruge Østre skole til foreningshus til alle foreninger i HOLBÆK
Ser lidt nærmere på lederne af institutioner i kommunen, der hersker klaner
Lytte mere til slutbrugere/manden på gulvet ifm. strukturelt udviklingsarbejde
Lytte til de lokale udenfor Holbæk by
Lyt efter hvad borgerne siger
Lytte til de udmeldinger der kommer fra borgerne, og så på demokratisk vis træffe beslutningen, og
stå ved at den er truffet
Se nedenfor
Spørge dem på gulvet i stedet for dem i toppen
Brug nettet til en uformel kontakt og debat
Styrk det analytiske forarbejde særligt omkring analyse af reelle behov og mere præcis
dokumentation for økonomi
Lytte mere til borgerne - og især dem i yderkommunen
Høre hvad borgerne siger (vindmøller)
Overholde deres aftaler og tage ansvar for det som sker i administrationen.

52

Hvis du kunne bestemme, hvad skal Holbæk Kommune så gøre for at styrke
demokratiet?
4 Overordnede kommentarpunkter for dette spørgsmål:
 Lytte og inddrage: Mange borgere giver udtryk for det er vigtigt, at politikerne/kommunen lytter
mere til borgerne og ikke mindst inddrager dem i beslutningerne. Derudover giver nogle også
udtryk for, at det er ikke nok, at politikerne lytter. Det skal også være synligt i beslutningerne.
(F.eks. ”Lade borgerne være medbestemmende evt. skabe flere scenarier. Det virker ofte som om
beslutningen er truffet på forhånd og at dialogmøderne kun er et skalkeskjul”)
 Synlighed: Der bliver givet ønsker om, at politikerne skal være mere synlige i lokalområderne.
Borgerne vil gerne se politikerne kommer ud og tale med dem, og på den måde opnå viden
omkring deres ønsker. Derudover ser borgerne også gerne, at politikerne er mere synlige i trykte og
digitale medier.
(F.eks. ” Flere muligheder hvor politikkere/administrative medarbejder kommer ud i
lokalsamfundene. Så politikkerne ved hvem borgerne er og hvad deres ønsker/tanker er” og ” I
højere grad synliggøre, hvilke beslutninger der er i spil. Gerne tydeligt via hjemmeside, evt. for 2
måneder ad gangen, så der hele tiden vil stå for den pågældende måned, og den følgende måned.
Og gerne via den ugentlige husstandsomdelte avis, så også de borgere som ikke er IT-brugere, har
en mulighed for at være orienterede”).
 Oplysning og åbenhed: Borgerne ønsker mere oplysning omkring beslutninger som bliver taget og
skal tages. Derudover giver de også udtryk for, at der godt kunne være en større åbenhed omkring
hvad og hvem der tager beslutningerne i kommunen.
(F.eks. ”Ikke være så skrækkelig bange for at åbne for borgernes mulighed for at få detaljeinformation” og ”Åbenhed. Lad borgerne se, hvem i kommunen der egentlig træffer beslutningerne
om den enkelte borger”).
 Lokalområderne: Flere borgere gør opmærksomme på, at det er vigtigt, at kommunen også har
lokalområderne for øje, så alt ikke sker i Holbæk by.
(F.eks. ” Lytte til de mennesker der bor i yderkanten af kommunen. For os ser det ud som om, alt
drejer sig om Holbæk by - der lægges pengene, byfornyelserne og alt hvad man kan foretage sig i
fritiden. Det virker som om Holbæk er det nye København og at det så egentlig er lige meget med
resten af kommunen”).
_______________________________________________________________________________________









Tage hurtigere beslutning og virke kompetente, effektive og lige ud for at rette ud på politikernes ry.
Vær til stede på skole osv.
Høre borgerne inden der tages beslutninger.
Prøv at lytte/fokusere mere udenfor Holbæks bygrænse
HELE TIDEN OPLYSE OM HVAD DER SKAL SKE OG DET SKER.
Gøre kommunen mindre
Lytte til borgernes meninger
Når man inddrager skal det også kunne ses i resultatet. - Det er svært at få fornemmelsen af
indflydelse, når administrationen opleves som topstyret, og "man" gør, som "man" selv vil!!! Holbæk
er blevet lidt "Korsbæk-agtig"
 Hvis folk er med til at bestemme - tager de mere ansvar.
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 Lokalsamfundene skulle hver især også have deres politikere. Som det er nu er det kun Holbæk der er
i centrum.
 Politikere kunne sætte nogle spørgsmål på Facebook, for at få borgernes kommentar til forskellige
emner, og evt. også selv deltage ved at give svar til borgerne.
Det gør bl.a. politiet, så hvorfor ikke kommunen.
Det giver en mere synlig kommune og kan være med til at styrke demokratiet
 Kom og se det med egne øjne. En årlig tur for alle politikkere rundt i kommunens lokalområder. De
skal klædes ordentligt på.
 Stadig lytte til deres borgere
 Inddragelse
 Nedlægge alt snak om arenaen
 Interesse for områder UDEN for Holbæk centrum, vise åbenhed, interesse i dialog, og give plads til
borgernes medinddragelse!!!!
 Det er svært at gøre mere
 Lytte
 Fortsætte med dialogmøderne.
 Ikke nøjes med at lytte og have flotte intentioner på papiret, når det reelt er PROFORMA
MEDBESTEMMELSE ????
 Lytte mere!
Til ALLE borgere og til borgernes repræsentanter.
Lytte OG handle derefter. Være oprigtige.
 En mere åben dialog
 Husk at Holbæk Kommune, er mere end Holbæk by!
 Jeg har tidligere været meget aktiv inden for vælger- og temamøder m.v. Efterhånden synes jeg det
var spild af tid, da der aldrig kom noget konkret ud af disse møder.
 Hjælpe eller reagere når borgere som jeg selv sidder fast i et SYGT kontanthjælpssystem. Jeg er for syg
til et ordinært arbejde og min jobkonsulent har stort ikke gjort noget i de 1½ år jeg har haft hende,
alle mine læge-, psykolog- og psykiater oplysninger er 2012. Jeg har nu i afmagt kontaktet Hovsa
Holbæk som nu vil hjælpe mig, da jeg er så psykisk nedkørt at jeg ikke kan overskue noget mere.
 Direkte inddragelse.
 Forsætte den gode dialog med borgerne og være opmærksom på lokalområdernes udvikling for at
styrke hele Holbæk kommune - få "lokket" børnefamilier ud i lokalområderne ved at bevare/ udvikle
skole/institutioner samt ældres muligheder for et aktivt samlingssted .
 Jeg syntes ovenstående indeholdt mange gode ideer
 Som overfor beskrevet medinddrage borgerne.
 Måske iværksætte en form for stemmeret til borgerne - altså at borgerne kunne afgive deres stemme
i forskellige sager på nettet, hvor politikerne så kunne tage resultatet med i deres overvejelser eller
måske således at borgernes stemmer kunne vægte fx. 1/3 og politikernes 2/3.
 Sikre at valgresultater respekteres. Indføre forbud mod at der på valgnatten indgås
konstitueringsaftaler som strider mod vælgernes ønsker.
Det har været og er katastrofalt for demokratiopfattelsen specielt i Holbæk Kommune at det ved de
seneste valg ikke er blevet den borgmester som vælgerne har peget på.
Afskaf partierne og sammensæt byrådet af de personer som får flest stemmer og lad byrådet
bestemme hvem der skal være borgmester mv.
 Mere information og større inddragelse af borgerne
 Politikerne i almindelighed og byrådet i særdeleshed bør blive meget meget bedre til at lytte til, hvad
borgerne mener om udvikling eller afvikling af lokalområderne, ældreplejen, trafikstrukturen som er
helt elendig i Holbæk mv.
 Lytte og møde op, samt skrive svar tilbage på invitationer.
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 Få politikerne til at indse og respektere at de træffer beslutninger på vegne af alle borgere i
kommunen - ikke kun deres egne vælgere - derved styrkes demokratiet.
Dernæst bør de inddrage borgerne noget mere i beslutningsprocessen, f.eks. ved afholdelse af
folkeafstemninger omkring store økonomitunge sager.
Hvis en borger skriftligt foreslår en ændret sagsgang i administrationen, så burde kommunen som
minimum takke for forslaget, og ikke indtage "vi alene vide"-holdningen! En holdningsændring i
administrationen overfor de "dumme uvidende" borgere ville fjerne nogle frustrationer og medvirke
til en større følelse af demokrati hos borgerne.
Borgmesteren burde som den første stige ned fra sin høje stol og have ugentlig taletid med borgere,
der ønsker at få foretræde for borgmesteren. Det betyder ikke nødvendigvis, at borgeren altid har ret,
men blot at der bliver lyttet til en.
  Oplysning, oplysning!!
 Sikre at politikerne får direkte viden om hvad der sker. Så der ikke først er et 'embedsmands-filter'.
 Politikere skulle i højere grad deltage i dialogmøderne
 Ikke være så skrækkelig bange for at åbne for borgernes mulighed for at få detalje-information
 Som demokratisk borger har jeg stemt på Holbæk kommunes byråd og dermed givet jer mandat til at
træffe demokratisk funderede beslutninger. Men jeg forventer, at i op til beslutninger skaber jer et
bredt beslutningsgrundlag, baseret på viden/input fra embedsværket, fra "de varme hænder"
(personalet) OG fra borgerne, således at jeres beslutninger omkring forskellige emner er baseret på
viden/input der er bredt funderet. Der er naivt at tro, at embedsværket er neutrale og objektive i det
vidensgrundlag og de beslutningsmodeller de ligger frem til byrådspolitikerne, op til forskellige
afgørelser/beslutninger - og dermed træffer byrådspolitikere beslutninger på baggrund af meget
ensidig formidlet viden og input.
 Få flere borgere gjort interesserede i det FÆLLES HOLBÆK.
Jeg har desværre ikke opskriften på, hvordan det gøres.
 Høre på borgerne
 I højere grad synliggøre, hvilke beslutninger der er i spil.
Gerne tydeligt via hjemmeside, evt. for 2 måneder ad gangen, så der hele tiden vil stå for den
pågældende måned, og den følgende måned.
Og gerne via den ugentlige husstandsomdelte avis, så også de borgere som ikke er IT-brugere, har
en mulighed for at være orienterede.
 Flere muligheder hvor politikkere/administrative medarbejder kommer ud i lokalsamfundene.
Så politikkerne ved hvem borgerne er og hvad deres ønsker/tanker er.
 Inddrage borgerne
 Lytte. Hvilket de også gør. rigtig meget.
Men de skal blive bedre til at styre den økonomiske del af deres arbejde.
Fordele pengene og projekter bedre i kommunen.(Holbæk er forfordelt.)
Holbæk arena er ikke til gavn for os uden for byen. Mange penge som kan bruges bedre en d at
oprette et monument.
De unge er så længe i skole nu, at de ikke kan nå til aktiviteter i Holbæk eller andre byer længere væk.
Mange teenagere er allerede blevet påført lang transporttid pga. skolesammenlægning.
Nær miljøet er vigtigt at styrke og det skal ikke kun være baseret på gratis arbejdskraft i form af
frivillige
 Leve op til målet om at inddrage borgerne INDEN beslutninger tages.
Kniber en del. Er der f eks en ændring på vej, så overbygningen på Katrinedalsskolen flyttes til Tuse?
VIGTIGT for borgerne!
 Fordel styringen af kommunen på flere og andre hænder
 Skær ned på antallet af DJØFere og lad politikerne selv lave det arbejde de er valgt til uden en mur af
embedsværk at gemme sig bag
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 Være mere lydhører overfor input fra bl.a. borgergrupper og foreninger
 Større åbenhed
Politikernes medvirken i beslutninger burde forøges i forhold til det administrative led
 Lad være med at manipulere med lovgivning især fra administrationen der manipulere hele vejen
rundt
 Lytte til borgerne
 Forslag / afstemning
 Starte i skolerne. Inddrage/oplyse eleverne om de politiske beslutninger.
 Svært at forslå noget da interessen ikke er der!
 Lade politikkerne møde borgere
 Lad det være op til borgerne om kommunen skal give rabat til arbejdsløse, efterlønsmodtagere og
pensionister ved tilbud om deltagelse i kurser, foredrag og aktiviteter fra LOF, AOF og lign. som det
sker i andre kommuner.
 Jeg ved ikke nok omkring demokrati til at sige hvad der kunne gøres bedre
 Tilbyde at komme forbi i hjemmet til en kop kaffe, med et par oplagte emner at snakke om.
 Efterspørge kreative løsninger, evt. Oprette tænketank
 Borgermøder om emner, der optager borgerne. Fx mågeplagen - det er rigtig godt.
 Giv nogle grupper /udvalgte foreninger/fokusgrupper en uge som "beslutningspanel", h or de dagligt
forholder sig til de aktuelle cases, som politikere og administration bakser med
 ?????
 Inddrage på et tidligt niveau SAMMEN med politikerne
 Sørge for at der er sammenhæng mellem byrådets beslutninger og indbyggernes ønsker.
 De skal være årvågne (eller sætte administrationen til det) med hensyn til borgerinitiativer. De skal
indkalde til borgermøder, når der er sager af betydning fremme
 At blive hørt er 1. led i en demokratisk proces. Så at kunne påvirke som f.eks. at komme med
forslag/input til en it "ide-bank" og ved borgerafstemninger enten før byrådsprocessen afklarer og
beslutter definitivt eller ved afstemning af 2-3 forslag fremlagt af byrådet som fast vedtaget ved
demokratisk lokalt flertal.
 Bl.a. En meget bedre hjemmeside, hvor søge funktion var meget bedre, så man ikke fik emner frem
der intet har med det at gøre man søgte. Samt udvide åbningstiden hvor man kan få fat i
medarbejdere pr. Tlf.
 ?
 Invitere borgere PERSONLIGT i Holbæk Kommune til at deltage i høringer vedr. økonomi - kultur byplanlægning
 Være demokratiske nu er det kun selvstyre
 Give os den kollektive trafik tilbage... den nye er fuldstændigt ude af trit med behovet
 Politikerne skal være mere fremme og ærlige, således administrationen er "oplæggere" til sagerne
 Lade borgerne være medbestemmende evt. skabe flere scenarier. Det virker ofte som om
beslutningen er truffet på forhånd og at dialogmøderne kun er et skalkeskjul
 Samskabelse lade den enkelte borger i højere grad komme til udtryk
 Kom ud i lokalområderne og være beslutningsdygtige eller have mandat
 Se afkrydsninger
 Synliggøre og personliggøre ved postomdelte pjecer, hvem personerne e,r som sidder i byråd og
andre beslutningsdygtige råd og bestyrelser.
 Man skulle lave en regel om man max må sidde som byrådsmedlem 10 år også en pause min 5 år
 Det synes jeg de er gode til selv
 Se besvarelse af forrige spørgsmål
 I højere grad at være i overensstemmelse med borgerne.
Gennemføre behovsanalyser inden der træffes beslutning
 Være mere lyttede. Da det opleves at der er taget beslutning enden da
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 Sænke ambitionen om at være en erhvervsvenlig kommune og i stedet øge ambitionen om at være en
borgervenlig kommune
 Holbæk kommune skal inddrage folk noget mere
 Inddrage borgerne mere og ikke trække beslutningerne ned over hovedet på folk
 Mere åbenhed inden beslutningerne tages
 Afstemning
 Høre efter borgerne
 Lægge langt flere beslutninger ud til lokalområderne.
 Gøre mere for børnefamilier, får gang i hvordan man får Holbæk til en mere sjov by. F.eks. aftenslag
er ikke for os med børn under 3 år, da aftenslaget først begynder omkring kl.18. og der skal de små
være tæt på at komme i seng...
 Høre med hvad borgerne mener før i beslutter noget Drastisk
 Inddrage lokalsamfundet og give dem magt i lytter jo ikke
 Være mere synlig og inddrage borgerne
 Jeg tror at for mange meninger kan forurene beslutninger og trække ting i langdrag
 Forstå at Holbæk Kommune ikke kun er Holbæk by men hele kommunen. En større støtte til de
lokalfora der er i ydreområderne.
 Være synlige og være i dialog med borgerne, det er trods alt borgernes Xér der er afgørende
 Være mere synlige - afholde flere borgermøder med direkte opfordringer evt. til dette panel.
 Holbæk kommune skulle tænke over at den er andet end Holbæk by.
 Demokrati er jo en pudsig ting. Selvom alle muligheder er til rådighed, handler det jo også om at
kende spillets regler.
Og det er der ikke nok der gør i dag.
Desuden er jeg slet ikke sikker på at den almindelige borger helt forstår opbygningen af kommunen
og hvor man kan få indflydelse. Mange ting er blevet ændret gennem de seneste år, og bliver det til
stadighed.
Eksempelvis tror jeg at mange mennesker ikke tror et øjeblik på at "Lokalforum" har nogen betydning
overhovedet.... Derfor fravælger de det.
 Synes min afkrydsning viser dette
 Mere dialog med borgerne.
 Vedvarende arbejde for at kommunen og politikerne bliver bedre til at kommunikerer med borgerne i
yderområderne.
 Kunne godt lave nogle debatter på fx Facebook omkring lokale forhold
 Høre efter hvad borgerne siger. Det kan være de har ret - selvom politikerens ideologi siger noget
andet.
 Være mere til stede og synlige rent fysisk i kommunen
 Bruge borgernes indspark og ikke kun give mulighed for at komme med disse, da beslutningen
allerede er taget.
 Lytte til borgernes ønsker
 Give lokalområderne mere indflydelse på hvordan byerne skal udvikle sig.
Have mere forståelse for, at borgerne tænker anderledes. Det er dem beslutningerne for indflydelse
på.
 Lytte til de mennesker der bor i yderkanten af kommunen. For os ser det ud som om, alt drejer sig
om Holbæk by - der lægges pengene, byfornyelserne og alt hvad man kan foretage sig i fritiden. Det
virker som om Holbæk er det nye København og at det så egentlig er lige meget med resten af
kommunen.
 Standse den hovedløse centralisering.
 Byrådet skal "sælge" sig selv bedre!
jeg tror f.eks. ikke at der er mange der ved, at man kan følge et by-rådsmøde direkte på nettet
 Mere selvbestemmelse ude i lokalområderne + økonomi.
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 Politikerne har ikke tid til at mødes med ældre/handicappede om dagen, og om aftenen kommer vi
ikke.
Enkelte politikkere skal aflønnes med tjenestefrihed fra deres arbejde. Så ville der blive en bedre
dialog. Vi ville kunne deltage og få mere demokratiske beslutninger.
Vi vil gerne - og tro ikke at vi ønsker at "andre" skal bestemme det hele
 Sikrer at borgerne føler de har indflydelse, og at demokratiet ikke blot er spil for galleriet.
F.eks. ved at inddrage borgerne i direkte lokale afstemninger som har indflydelse på vigtige dele af
borgernes hverdag.
For min del, ville jeg gerne have direkte indflydelse på min børns skoledag, og synes ikke de
nuværende forældremøder, får alle meninger frem, så igen en demokratisk afstemning er vejen frem
for mig og ikke den der råber højest.
 ???
 Respektere, at processer lokalt tager tid - ikke forvente strømlinede resultater i samme takt, som det
passer ind i kommunens årshjul. Borgere, som engagerer sig i deres fritid, har brug for tid til at
indarbejde nye debat- og engagementsformer. Ikke omstrukturere så tit, men respektere de
engagementsformer, som findes, og evt. tilbyde nye. Og meget vigtigt: respekt for, at kommunens
ansatte også er borgere. Jeg oplever tit, at borgere, som er ansat i kommunen, er tilbageholdende
med at ytre sig af frygt for, at det vil blive set som illoyalt eller lignende. De offentlige ansattes
ytringsfrihed i Holbæk kommune er stærkt truet i min opfattelse.
 Få folk til at føle sig hørt. Ægte, ikke bare "jeg hører hvad du siger, men..." Mere at der rent faktisk
bliver lyttet på de folk der står med forskellige problemstillinger inde på livet.
Ikke sætte ting i høring, hvor beslutningen er truffet på forhånd.
 Lytte til de borgere som bliver berørt af de beslutninger der bliver taget
 Politikerne skal være mere synlige. Man kender kun ansigterne fra lygtepælene ved valgtid.
 Lave flere afstemninger blandt borgerne
 Der bliver aldrig demokrati i Holbæk kommune :-) Holbæk kommune er topstyret uden demokrati.
Holbæk kommunes ansatte lider under dårlig arbejdsklima med overarbejde der totalt har taget
overhånd på visse poster med 250-400 overarbejdstimer. Måske ikke så meget med demokrati at
gøre, men viser en rigtig dårlig ledet Holbæk kommune.
 Lægge flere beslutninger ud lokalt
 Få et nyt Mantra
 ?
 Byrådet skal tage sit eget arbejde alvorligt, og gå foran med at sætte ideer og prioriteringer ud til
åben debat, før de træffer afgørelse. Der er flere eksempler på, at det ikke sker:
1) I debatten om Arenaen kontra Alternativet er de økonomiske konsekvenser af de to forslag ikke
lagt åbent frem, så det kan gennemskues, hvad det koster, hvem der skal betale, og hvem der tjener
på forslagene.
2) I debatten om Havnen har byrådet valgt at sælge den vigtigste/centraleste grund, Silvangrunden
uden en forudgående samlet debat om hele havnens muligheder.
3) I sagen om salget af Silvangrunden har økonomien spillet en altafgørende rolle. Ikke engang
byrådet har haft mulighed for at sammenligne - og gøre brug af - de forskellige alternative bud på
indholdet.
4) I sagen om salget af Silvangrunden har hverken byrådet eller befolkningen mulighed for afgørende
at prioritere de fremtidige anvendelsesmuligheder. Resultatet er blevet, at der på området placeres
en række funktioner, der lige så godt kunne placeres andre steder i Havnen eller byen (boliger,
ferieboliger), mens de funktioner der er vigtigere for fællesskabet og for placering midt i byen, nær
Ahlgade og Stationen ikke kan få plads (mødeplads, festplads, markedsplads, svømmehal, vandland,
kulturhus).
 Tage højde for at vi er et mindretal i byerne omkring Holbæk som gerne vil have de samme
muligheder for fx valg af børnepasning som i selve Holbæk by.
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Endnu mere åbenhed
Mere information
Afholde flere offentlige høringer i god tid inden beslutningen træffes.
Mindre embedsmænd styring, som vi f.eks. vil få med de nye større skole og daginstitutions distrikter
Åbenhed. Lad borgerne se, hvem i kommunen der egentlig træffer beslutningerne om den enkelte
borger.
Brugerundersøgelser
Mere åbenhed for de ansatte i kommunen
Inddrage lokal befolkningen mere i de ting der vedr. Deres by!
Orientere lidt mere om mulighederne - hvordan man rent praktisk kan være med. Husstandsomdelt
pjece med orientering om mulighederne på nettet
Det er svært at svare på, som i kan se ud fra mine svar ved jeg ikke så meget om demokrati i Holbæk
kommune og slet intet om byrådspolitikere, der skal man nok være lidt mere interesseret i politik
generelt vil jeg tro
Se ovenfor
Ved at politikerne mødes 3 eller flere gange årligt med borgerne i lokalområderne
og ved at man kommunikerer til alle gennem pressen eller ved egne papirudsendelser
Sørge for Tryghed. For alle bl.a. de mange unge i krise.. Og hjemløse! Og så ikke en masse fup i.f.m
sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og gensidig forsørgelse. Kun trygge borgere kan bane
vejen til et virkeligt demokrati
Gøre som nu, have borgerpanelet, og måske inddrage borgerne mere i de enkelte sager.
Set udefra kører kommunen sit helt eget show.
Ved ikke
Mulighed for at komme med en god idé på kommunens hjemmeside f.eks. oprettelse af legeplads,
arrangement i byen e.l. (Måske findes det allerede.)
Afskaffe det meget centralistiske embedsmandsstyre
Være troværdige og tydelige
Have en ansvarsbevidste politikker i byrådet der tager de mange små samfund alvorligt, der tog deres
borgere alvorligt, have ansatte i kommunen der lever op til loven i sær på de sociale områder, Holbæk
kommune er meget dårlig hertil både omkring handicap, unge kriminelle, syge borgere og opfølgning.
Tænk at have sagsbehandler der tror det hjælper en syg at skulle lære at skrive cv, en syg med fast
arbejde
Informere om hvad der sker lokalt fra Kommunens side.
Det kunne være: Nu skifter vi fortovet på Banevej, så de ældre borgere igen kan gå sikkert eller nu
skifter vi 4 bænke I jeres by, så I kan side ned på jeres gåture osv. osv.
Lytte til borgerne
Sørge for at borgerne, der ikke bor i Holbæk by også bliver hørt og tilgodeset
Holde deres ord
Mere borgerinddragelse - også digitalt
Det er et vanskeligt spørgsmål. Hvordan engagerer man befolkningen? Det bliver nødvendigvis en
lang afhandling.
Kodeord: Let tilgængeligt, tydeligt. Fang opmærksomheden med en kioskbasker. Forsiden af
holbaek.dk, Facebook, By og Land, Nordvestnyt, på gaden. Stil eventuelt forslag folk kan være uenige i
og indbyd til debat.
Få nye folk til som alternativet. Ellers er det gammel suppe
Decentralisere mere til lokalniveau
Skabe reel samskabelse både om små og store spørgsmål, både lokalet om udviklingen i de enkelte
lokalsamfund, hvor borgerne bor. Samt om spørgsmål der rækker ind over hele kommunen.
Lokale beslutninger lagt ud
Borgerindflydelse i højere grad
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 Lave processer med mere borgerinddragelse forud for alle større beslutninger. Det er jo borgerne, der
bor i og bruger kommunen og de faciliteter, der er.
 Ved ikke
 Ved ikke
 De enkelte politikere kunne være mere synlige, evt. Hjemmeside med holdninger og debat
 Invitere de rigtige mennesker og måske "tyvstjæle" koncepter fra kommuner af vores udseende, som
har virket med succes. Med andre ord - har man bygget et idrætscenter til 250 mio et andet sted i
landet, så se på hvad man fik og om det holdt stik og lever op til forventningerne. Hvorfor hele tiden
bruge millioner af kroner på at skabe "en ny dyb tallerken" som naboen lige har opfundet magen til.
Det vil gavne demokratiet i forhold til at få skeptikere og modstandere overbevist om
bæredygtigheden i noget der er politisk flertal til, men som har folkelig modstand.
 Ud arbejdspladser og skoler uddannelses steder jeg tror at det vil give støre forståelse og menning
 Læg flere opgaver ud til skoler børnehuse plejehjem, og lignende
 Afholde flere lokalafstemninger om bevarelse/salg af lokale institutioner/bygninger for at få indblik i
den lokale befolknings holdning til byrådets bestemmelser.
 Gøre mere for de ældre
 Lade være med at gemme sig bag det al for store embedsværk ( spild af penge )
 Lade være med at lade embedsmændene bestemme så meget!
 Åbenhed åbenhed åbenhed og så droppe Idrætsparker og lign så længe vi bliver ved med at skulle
spare på børneområdet
 Lytte efter !!!!!!!!!!!!!!!
 Starte med de helt unge. Det er der man lærer og er nysgerrig. Det drejer sig om at gøre det til en
vane at deltage aktivt i demokratiet og derfor tror jeg man skulle starte ved de helt unge.
Mine forældre har altid inddraget os og taget os med til bla. vælger møder osv fra vi var 13-14 år, og
det har gjort at jeg i dag slet ikke kan lade være med at blande mig, hvorimod min kærestes familie
har ikke tradition for det og derfor interessere det ham mindre i dag.
 Det er altid de samme der får ordet.
 Være mereåben inden der træffes beslutninger
 Holbæk kommune skal høre hvad borgerne siger, det gælder vindmøller, hævning af vandstand i
vandløb og andre ting der sker uden for byen.
 Holbæk Kommune er ligesom mange andre kommuner efter kommunalreformen udfordret ved store
fysiske og mentale afstande mellem borgere og administration.
Der er således behov for mere nærdemokrati, hvor man i lokalområderne har mere reel indflydelse på
områdets udvikling. Lidt a'la de gamle sogneråd, om end der selvfølgeligt ville opstå en endnu større
kassetænkning den vej igennem, hvilket ikke er ønskeligt.
En vigtig ting er til gengæld, at kommunen skal inddrage borgerne i lokalområderne og tage deres
holdninger seriøst, hvilket det ikke altid virker som om er tilfældet i dag.
 Se ovenfor :-).
 Være mere ude i nærområderne
 De skal lytte til alle områder og borgerne som påvirkes af en mulig ændring, de skal ikke dække sig
bag holbæk i fællesskab og omstillingsgrupperne som mandat for at borgerne synes det er den bedste
løsning. Mange af forslagene er lavet over nogle timers dialog, samskrevet, omskrevet, drøftede igen
og fremlagt for byrådet. Det de så vælger i byrådet siger de er noget borgerne slev har ønsket. Dette
er ikke korrekt. For hvem var med i omstillingsgrupperne, hvordan blev forslagene indsamlet og
sorteret, er de som sidder i omstillingsgrupperne repræsentativ for borgerne i holbæk kommune osv.
Brug de forum som er oprette nu, men det skal være byrådet som sætter de overordnede linjer. Stop
med at lave rævekager, og holde folk for nar. At blive bedre til at inddrage de stille stemmer i
samfundet.
 Man startede ved kommunesammenlægningen godt med de 17 lokalfora og som det 18. Holbæk by.
Det skulle man have holdt fast ved. Det skulle man have holdt fast ved. Embedsmænd og politikere
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skal ikke bare sidde og lytte ved et borgermøde og så efterfølgende træffe beslutninger. Det er alt for
tydeligt at se at der er tale om topstyring og input fra møder kan ikke aflæses i beslutninger. - De
handler alene efter devisen "Vi alene vide". Det er kun bemærkning og udtalelser der følger dem man
bruger. Andre forslag eller kritik "syltes". Bliver sjældent bemærket eller besvaret. I arbejdet gennem
årene har jeg flere gange oplevet at et svar på en skriftlig henvendelse i en sag, er det nærmeste man
kommer et svar på det er en automatisk tilbagemelding med tak for brevet og oplysning om at man
ikke er til stede i øjeblikket men
vender snarest tilbage med svar. Dette svar kommer bare aldrig. Mener man noget med at styrke
demokratiet med mere skal sådanne ting rettes.
 Så ved valgløfterne og have mere respekt for dem der har stemt på dem ved kommunalvalgene.
 Indgå i dialog i stedet for at lave skindhøringer, og placere det faktiske indhold i kategorien
administrativ arbejder.
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Hvad er vigtigt for dig, hvis du skulle deltage i et samarbejde med kommunen?
Sæt max tre kryds - Andet, angiv venligst:
5

overordnede betragtninger til dette spørgsmål:

 Lytte: Igen er det borgernes ønske, at politikerne lytter til dem og træffer beslutninger ud fra deres
idéer.
(F.eks. ”At kommunen ikke bare vil bruge min arbejdskraft men rent faktisk vil lytte til mine ideer.
Og at der er penge bag, så det ikke bare er debat til skuffen”
 Tid: Det er vigtigt for borgerne, at tidpunktet for samarbejdet ligger udenfor arbejdstiden samt, at
der ikke er en for lang arbejdsperiode fra beslutning til udførsel.
(F.eks. ” At det foregår uden for arbejdstid” og ” At vi samarbejder med åbne kort, og det munder
ud i resultater indenfor en rimelig periode”).
 Reelle hensigter: Nogle borger giver udtryk for, at det er vigtigt, at kommunen handler og tager
samarbejdet alvorligt.
(F.eks. ”At kommunen handler i stedet for at beskytte egen røv” og ”At kommunen tager
samarbejdet alvorligt og ikke kun fordi det ser godt ud”).
 Deltagelseskrav: For nogle borgere er det væsentligt, at det er kompetente mennesker som
deltager i mødet (både borgere og politikere).
(F.eks. ”At dem der deltager i mødet har kompetence”)
________________________________________________________________________________
 At tidspunktet ligger så man kan nå at komme hjem fra arbejde i København
 Udviklingsarbejde i lokalområdet med kommunens folk der aktivt deltager. Vi har lige prøvet det på
Orø -demonstrations ø
 Jeg har socialfobi så jeg deltager ikke når der er mange mennesker
 At Holbæk kommune hører borgernes input, således at Holbæk Kommune træffer afgørelser baseret
på et bredt vidensgrundlag.
 Jeg går ud fra, at hvis jeg har en reel indflydelse på resultatet, så medfører det at kommunen vil
samarbejde om mine idéer
 Folkefester
 At der stilles nogle krav til de deltagende borgere, så det foregår velkvalificeret og konstruktivt. Ikke
alle emner er egnede, i mange tilfælde er adm. bedre kvalificeret.
 At kommunen handler i stedet for at beskytte egen røv
 Føler tiden er forpasset (77 år)
 At det ikke kun er en narresut, men der bliver lyttet.
 At jeg får tilbagemeldinger på områder som jeg har været involveret i.
 Slippe for parti ævl!
 Lokalfora i Svinninge kan opleves som nogle mænd, der har siddet der i ALT for mange år... Så mister
man lidt af gejsten eller det virker tungt!!
 At man inddrager grundejerforeninger m.v. I den lokale planlægning.
 Dårlige spørgsmål
 At dem der deltager i mødet har kompetence
 At samarbejdet er gensidigt forpligtende: at mit bidrag forventes, og at det bliver hørt, før politikerne
træffer beslutning
 Se det jeg skrev før
 At kommunen tager samarbejdet alvorligt og ikke kun fordi det ser godt ud
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 At tiden fra beslutning til udførelse er kort
 At det foregår uden for arbejdstid.
 At kommunen ikke bare vil bruge min arbejdskraft men rent faktisk vil lytte til mine ideer. Og at der
er penge bag, så det ikke bare er debat til skuffen
 At politikerne lytter til mig, hvis jeg giver udtryk for min mening
 Hvis alt dette kunne foregår på fora på nettet så også vi psykisk sårbare kan deltage
 At vi samarbejder med åbne kort, og det munder ud i resultater indenfor en rimelig periode
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Hvad går idéen ud på?
5

overordnede kommentartemaer for dette spørgsmål:

 Trafik: Mange af idéerne som er blevet indsendt, handler om trafikken i kommunen. Inden for
dette område er cykelstier meget omtalt - både i Holbæk by og i yderområderne. Der er et stort
fokus på at gøre det sikkert for børn og voksne at cykle og gå forskellige steder, hvorfor der er
mange konkrete forslag til anlægning af cykelstier og fodgængerovergange. Derudover er
trafikomlægninger i Holbæk by og på Tuse Næs, omlægning af den kollektive trafik og ændring er ppladser nævnt.
(F.eks. ”Cykelstier på alle veje hvor børn og unge færdes på vej til skole/uddannelse/fritidsaktivitet”
og ”At gøre det nemmere og mindre farligt at færdes på cykel i kommunen. F. eks. bedre
belægninger af vejbanen, flere cykelstier, bedre adgang for cykler”).
 Fysisk aktivitet: En del af forslagene omhandler forskellige tiltag, som omhandler fysisk aktivitet og
træning af forskellig art. Disse forslag omhandler mest tiltag, som skal foretages i naturen, såsom
ride- og cykelstier og udendørs træningsmuligheder.
(F.eks. ”Naturtræningsområde på Orø” og ”At flere borgere bliver mere aktive ved at benytte
naturen i Holbæk og omegn - etablering af stier, temature, terapiskov (fx Tølløse skov), lave app så
man kan finde spiseligt i naturen m.v.”).
 Kultur: Borgerne har givet mange konkrete idéer til, hvordan kulturen i kommunen kunne
forbedres - herunder hvilke mulige byggesager som kunne etableres (både i gamle nedlagte
bygninger og nye anlæg).
(F.eks. ”De gamle industribygninger på Holbæk havn renoveres til kultur- aktivitetscenter, cafe,
lokaler til sociale arrangementer, musikaftener, som fællesspisningssted etc. Tænker at det skulle
foregå ved at et borgerudvalg, reachsearcer og fremkommer med forslag/input” og ”Eid fest, lige
nu tager de fleste i tivoli fordi de ikke føler der er tilbud her i byen. Det er ærgerligt for
sammenholdet. Men det skal selvfølgelig være sådan at hele byen er inviteret og kan deltage, lige
meget hvilken religion man tror på. At man holder en fest med det mål at nedbryde kulturskel?”).
 Integration: Dette tema er også nævnt flere gange.
(F.eks. ”At få nogle flygtninge familier til at flytte til Orø. Kommunen skal købe et hus de kan bo i, så
skal vi nok sørge for det sociale netværk og integrationen”).
OBS: Ved dette spørgsmål findes mange forskellige forslag som er meget konkrete og derfor også svære
at kategorisere.
________________________________________________________________________________
 Ridesti langs fjordstien
Og ride ruter i skoven i Holbæk samt på fælleden
Og en hundeskov i Holbæk
 STADIG ANG. FÆRGE OG I DET HELE TAGET NYE TING HER PÅ ØEN, VI HAR EN MEN JEG SYNTES IKKE
AT DET HAR BÅRET FRUGT LIGE NU.
 Styrkelse af fokus på lokalområderne og deres levedygtighed via aktive frivillige. Fast økonomisk
grundlag som det gives til aktiviteter i Holbæk By
 At få anført, hvor der må rides, på Kommunens digitale kort. Det er blevet lovet til mig, at det ville
blive gjort, men det blev det aldrig. Samtidig synes jeg, at kommunen har gode muligheder for at
etablere flere ridemuligheder - og har sikkert en del borgere som har heste, og derfor kunne være
mere attraktiv mht. salg af boliger, hvis ride mulighederne var der. På samme måde som man har
anlagt Hedebo stien eller ligesom det er tilladt at ride i skovene ved Hvalsø eller Hedeland. Der er
stort set altid efterspørgsel på boliger i Hedeland. Jeg tror, det kan gøre kommunen mere attraktiv at
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bo i. Der skal ikke kun være aktiviteter i byen - også udenom..... Det kunne også være cykel
muligheder - løbe muligheder men dem er der dog noget af i kommunen.
Den er sendt ind til jer i begyndelsen af sommerferien. Jeg fået svar om at I vender tilbage. Jeg har
bare ikke hørt noget endnu.
En ny ide/tanke kommer her. Mange byer rundt om i landet er kendt for noget specielt. Billund for
børnenes by, Høje Tåstrup for buernes by, men hvad er Holbæk kendt for eller vil gerne være kendt
for.
Holbæk har rigtig mange aktiviteter og har fået mange flere til i løbet af de sidste par år. Bl.a.
klovnefestival, Internationalt marked, havnemarked med lokale varer osv.
Holbæk er super god til dette, men skal vi ikke have noget at markedsføre Holbæk med, så vi kan få
flere til at handle/flytte til byen mm.
Etablering af dagligvareforretning på Kvamløsesiden af byen. Her er et meget stort antal ældre, hvoraf
mange uden bil.
At få nogle flygtninge familier til at flytte til Orø. Kommunen skal købe et hus de kan bo i, så skal vi
nok sørge for det sociale netværk og integrationen.
Bedre faciliteter til foreninger med ude aktiviteter
Bedre cykelstier, samt fodgængerovergange ved de trafikeret veje
Der skal indføres skråparkering på Hovedgaden. Som det er nu kan bilerne ikke komme til. Der skal
indføres torvedag på Hovedgaden eller sidegaden til Hovedgaden.
Drift og vedligeholdelse af de grønne områder
Få den cykelsti - vi her i Skamstrup på 35´år - stadig taler om, så vi kan få familier med børn til at
bosætte sig her!!!!
En decideret udviklingsplan for de små (yder)områder i kommunen
At få lavet et fodgængerfelt/tunnel/gangbro ved Rema 1000 på Munkholmvej. Byen er vokset
længere ud af byen i den retning, og der mangler et sted hvor børn kan krydse den befærdede vej
sikkert. (f.eks. hvis man skal ned til institutionen: Sofiehaven)
Styrke de små klubber og ikke kun Tuse og Holbæk
At styrke og får indflydelse på de sociale områder
Flere skraldespande rundt omkring. Bl.a. på Stenhus Station
Naturtræningsområde på Orø
Større grad af direkte beslutninger når det drejer sig om lokalområdet. Da mange ikke aktivt opsøger
inddragelse, skulle kommunen overveje at kontakte de enkelte borgere direkte, med invitationer til
inddragelse
At man anlægger en badestrand (Lido) vest for Holbæk Marina ved at pumpe sand ind og udfylde den
bugt der strækker sig fra marinaens vestmole og ca. 200 til 300 m mod vest til den lille Pyndt med
beplantning af birketræer.
Brug af den gl. idræts børnehave i Mørkøv
jeg kunne være interesseret i at lave et træningscenter / svømning i modstrøm (findes ikke i Holbæk)
Jeg synes, at kommunens hjemmeside skal informere om hvilke cookies den sætter. Det er lovpligtigt
og det signalerer noget forkert, når den bare linker til Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Trafikken på Stenhusvej. Hver morgen og hver eftermiddag står trafikken fuldstændig stille i lange
køer på begge sider af rundkørslen på Stenhusvej. Hvorfor? Fordi kommunen/Stenhus ikke kan finde
ud af at afgive plads, så busserne får lommer, de kan holde ind på. Det er når de mange elever skal ind
og ud af busserne, de lange trafikkøer opstår. Jeg ved, at mange af eleverne tit kommer for sent i
skole, fordi busserne ikke kan overholde tidsplanerne pga. trafikpropperne...
Få flere private virksomheder til byen som igen kan skabe flere tilflyttere og dermed penge i kassen og
det er ikke banker og offentlige / statslige arbejdspladser Holbæk har brug for det er PRIVATE
virksomheder som har en "vis" størrelse 150+ medarbejdere man kan stille sig selv mange spørgsmål,
hvorfor ligger Hørkram i Sorø hvorfor sker der vækst i Ringsted og hvorfor er Roskilde blevet attraktiv
det.
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Hvorfor kan store virksomheder ikke ligge i Holbæk som kontorbygninger til Best-Seller, lager
faciliteter til COOP eller Dansk supermarked helt seriøs hvorfor byggede Frode Laursen i Jyderup og
ikke i Holbæk?? Er kommunen ikke venligsindet overfor erhvervslivet
Vi mangler en koordinator i sygedagpengesystemet, der kan hjælpe og vejlede folk, der ikke selv kan
finde frem til den rette behandling... og derved går sygemeldt i meget lang tid......hvis vi får en sådan
koordinator tilknyttet kommunen, vil folk på sygedagpenge komme hurtigere ud af
sygedagpengesystemet...det vil være billigere for kommunen og bedre for de langtidssygemeldte
Udvikling af Tuse Næs. Cykelsti til Tuse skole, multihus på Tuse Næs og meget gerne udendørs
motionsbane/multibane, folkeoplysning og sundhed på Næsset, aktiviteter for unge og ældre. Vores
unge kan ikke komme frem og tilbage til Holbæk grundet manglende busser men de er også meget
trætte efter lang skoledag, hvor de først er tilbage på Næsset klokken 15.40 med skolebus. Dvs. at de
er for trætte til aktiviteter langt væk. Endelig vil jeg meget gerne kigge på anderledes skole og fjerne
den understøttende undervisning som forsøg i Holbæk og fx. lægge samarbejde med svømmeklub i
stedet. Det er almindelig viden at motion øger indlæringen, så hvorfor vi lader vi ikke vores unge
vælge 2 eftermiddage med motion direkte efter skole fx. fra 13 til 15. Fx. kunne de vælge mellem
svømning, fodbold og styrketræning. Det jeg ser nu er unge mennesker, der er så trætte at de bryder
sammen. Og ja vil I lave nye skoler, skal der laves samarbejde og hal, svømmehal mm. lige ved siden
af.
Fysisk træning - specielt for ældre, men principielt for alle.
At få udstykket Knabstrup Nord, så at kunder ikke vurderer deres beslutning ud fra en bar mark.
Hvordan Holbæk Kommune sikrer sig et robust deltidsbaseret Beredskab, der udnytter hele
Beredskabets kompetencer og også inddrager det statslige beredskabs ressourcer i dimensioneringen.
Jeg er klar over, at tiden er løbet, da de nye §60 selskab for "Brand & Redning Vestsjælland" er godt i
gang med ny struktur. Ligeledes er det tanker der er i modstrid med embedsværkets agenda, hvorfor
det ikke er en idé jeg vil drøfte med disse, da det blot vil være et skuespil.
Men jeg vil anbefale, at man i funktionsbeskrivelsen for en ny Beredskabschef lægger vægt på
borgerdemokratiet omkring beredskabet, da en deltidsbaseret model vil fordre inddragelse for at
borgere ligeledes vil "gide" engagere sig som frivillig og deltidsansat.
Det virker som om at der bliver brugt meget tid til kontrol, administration omkring børn og ældre i
stedet for tid med brugerne, kan det gøres anderledes - bedre?
Rydde op i irrelevante administrative opgaver for personalet i ældreplejen. Fremme kerneydelsen
både fagligt og socialt.
Parkering og trafik
Tage kommunen tilbage iht. rapport fra Mandag Morgen om Odense Kommune. Klip:
”Det handler om at genskabe ejerskabet til hele kommunen og gøre op med den tendens, der har
været, til at gøre kommunen til en virksomhed. Der var meget godt ved new public management,
hvor vi skulle måle, kontrollere og styre, men det har vist sig, at den model ikke er nok til at skabe
fællesskab. Kommunen er et fællesskab af borgere."
Ny svømmehal skal være saltvandsbaseret af hensyn til allergikere og hudlidende svømmere - det er
der mig bekendt ikke på Sjælland og rensning/genindvinding kan ske via Holbæk Fjords vand.
Udvikling af "Holbækhus" til hotelformål. Bygningen har installationer ført helt frem til de enkelte
værelser, ligesom der er mulighed for meget handicapvenligt hotel nært centrum. glem
højhushotel/Rosen.
Lad Væksthus samt erhvervsforeninger overtage og drive Østre Skoles bygninger.
Husk ved "Holbæk Havneby" at hjørnet er placeret lige overfor en markant bygning; Elværket".
Holbæk var førhen (ifgl. kunstakademiet/ARK) kendt for Bedre Byggeskik, Bred hovedbage samt
markante rødstensbygninger i centrum. Borgergården samt Smedelundsarkaden har erstattet
sådanne bygninger. Forslag. Lad facaderne på Holbæk Havnebys hjørne udføres i rødsten af respekt.
Husk bygningernes levetid.
Udvikle, forny og vedligeholde de gamle kommuner omkring fæstningen. Alternativt at lukke det
gamle Holbæk inde i en periode.
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 At flere borgere bliver mere aktive ved at benytte naturen i Holbæk og omegn - etablering af stier,
temature, terapiskov (fx Tølløse skov), lave app så man kan finde spiseligt i naturen m.v.
 Fodbold fitness
 At holde et møde med borgerne i Svinninge. Selvom jeg ikke bor der.
 Forbedrede muligheder for cykling. F.eks. cykelstier i gågader og Algade. Særlige cykelmuligheder for
ældre, handicappede og børn, men ikke på bekostning af bilanvendelse. Fleksible parkeringsregler og
ikke de nuværende, som er aldeles tåbelige.
 En idé omkring omlægning fra regnvand i kloak til rengvand i haven.
 Vidensdeling omkring integrationsindsatsen i familier og institutioner
 Vi mangler p-pladser på havnefronten
cykelstierne er for dårlige (el. ikke eksisterende)
Vi skal have gennemført kanalen i Brostræde op til Havnevej.
 Cykelstier på alle veje hvor børn og unge færdes på vej til skole/uddannelse/fritidsaktivitet
 Jeg har tidligere foreslået at man kan reducere (helt bortskaffe) antallet af trafiklys i Holbæk ved at
regulere med rundkørsler og reducere hastigheden til 40km i den centrale del af Holbæk.
Deri vil være store besparelser for kommunen og trafikanterne.
 Jeg har flere idéer, som jeg arbejder sammen med andre om at forsøge at realisere.
Ex. Et stort andelsbaseret solcelleanlæg i Jyderup, Kunst i det offentlige rum konkret i form af "Landart" kunst i skovene omkring Jyderup.
 Såfremt lokalforums tanker omkring trafik i Jyderup helhedsplanen ikke føres ud i livet vil jeg gerne
deltage i en alternativ vurdering
 måge bekæmpelse
 Indvandre integration
m.m.
 De gamle industribygninger på Holbæk havn renoveres til kultur- aktivitetscenter, cafe, lokaler til
social arrangementer, musikaftener, som fællesspisningssted etc. Tænker at det skulle foregå ved at
et borgerudvalg, reachsearcer og fremkommer med forslag/input.
 Hvordan vil Holbæk Kommune inddrage frivillige
 Trafikomlægning især på Tuse Næs hvor alle uden eget køretøj er mere eller mindre prisgivet ved
f.eks. læge og tandlæge besøg (skal vente i lang tid i Holbæk på hjemtransport)
 At få et veterancenter for veteraner og deres pårørende
 Få lavet en cykelsti fra Søstrup til Omfartsvejen ved Holbæk Megacenter.
 Jeg synes spørgsmålet om Arenaen er interessant, en dyr løsning og hvad stiller vi op med de
nuværende sportsbygninger - har man gennemtænkt mulighederne for at komme til og fra... og
meget mere
 Ideerne er indsendte via Turlandet Tuse Næs + Diverse arrangementer på Næsset
Det er ikke personlige ideer.
 At styrke Orø børne- og ungdomsklub og flere lejeboligere på Orø så de unge ikke behøver at flytte fra
Orø til Holbæk grundet boligmangel
 At sørge for, at de borgere, der ønsker at komme i arbejde, men ikke kan finde et arbejde, får
mulighed for at føle sig værdifulde og værdsatte i form af et "job". Der mangler hænder og personer
mange steder. Bl.a. i vuggestuer, børnehaver, skoler, hospitaler, plejehjem osv.
Borgerne får deres betaling som vanligt, men kan nu få mulighed for at yde noget/bidrage til gengæld.
 At før omtalte område på Tjebberupvej ud for Senior Landsbyen og Strædesbakken blev udlagt som
fælles grønt område med lille gadekær for landsbyens beboere!
 At få skabt mere synlighed omkring kommunens yderområder igennem udarbejdelse af
udviklingsplaner til de forskellige lokalsamfund.
 Mulighed for eget valg af skift af sagsbehandler
 Bygge en mountain bike bane fri for samarbejde med skovfogeder. F.eks. et pump track på det gamle
Silver Park (Præstemarken, Sdr. Jernløse).
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 Skoler, ældreplejen, renovation ....
 At lokalplaners indhold efterleves.
At indhold i lokalplaner er korrekt.
 Oprettelse af et værested for senhjerneskadede - med uddannet personale som ansvarlige og med et
antal frivillige hjælpere.
 Gratis kollektiv trafik
 Jeg kunne godt tænke mig at hele området blev indtænkt mere borgervenligt så mange kunne have
glæde af det. Et godt exempel på en hyggelig og levende havnefront er området ved turning torso
 Det gamle lokalforum
 Rekreative områder, stier, friluftsmuligheder og faciliteter
 Flere beslutninger ud til byerne i Holbæk Kommune. Langt mere fokus på at styrke lokalforeningerne i
lokalområderne, fremfor at styrke foreninger i Holbæk by.
 At få flere børnefamilier til Holbæk..
 Sundfornuft og et lokalsamfund der er til gavn for alle borgere og som tiltrækker nye >> alternative
aktiviteter >> skøjtehal o.l. i stedet for prestige byggerier
Skab et maritimet miljø >> svømmehal ved havnen.
det kan ikke være rigtigt at man vil anlægge et stadion hvor der i fremtiden kun vil komme 300 - 400
personer.
tænk jer nu om. hvad er det vores borger og fremfor alt nye borger forventer at femtiden.
 Bedre struktur på lokal områderne, ikke fremhæve Holbæk by som det eneste rigtige, men alt bliver
lagt i Holbæk til de unge mennesker er ikk nemt for udkant områderne med de manglende transport
muligheder, ingen ville kunne bruge biograf, idræt div klubber osv.
 Ældre pleje, et liv i værdighed.
inddragelse af "landsby samfundet" på Plejecentrene, fra vugge til død....
Demens det taler vi om i Holbæk Kommune,
 Holbæk Multiarena/sundhedscenter - eller hvad det ender op i!
 Jeg er ordbli og ikke skibe
 At gøre mere for de unge og for de ældre, så de ikke hele tiden føler sig overse og til besvær.
 Bedre trafiksikkerhed på småvejene. Meget tung trafik pga Frode Laursen og landbrugsmaskiner
 der mangler opsyn med Timianparkens bevoksning, der er ved at få den lille sø i parken til at lukke sig
helt.
Legepladsens legeredskaber bliver ikke sat i stand, når de er beskadiget.p.t. er svævebanen alt for lav,
der mangler et tov i et legeredskab. Bevoksningen gør, at det i år ikke har været muligt at fiske i søen,
og bænkene har ikke kunnet benyttes.
 At gøre det nemmere og mindre farligt at færdes på cykel i kommunen. F eks bedre belægninger af
vejbanen, flere cykelstier, bedre adgang for cykler.
 Udvikling af mit Lokalområde. Jeg så gerne vi kom videre med udstykning af grunde i Regstrup. I
forbindelse med forlængelsen af ringvejen ville det give god mening og kunne være med til at skabe
en smule vækst uden for Holbæk. Dette har jeg dog foreslået flere politikere som mener det ikke er
en kommunal opgave.
 At få etableret indkøbsmulighed(er) i Tølløse Øst / Kvarmløse
 Tølløse kulturhus
Bypark i Tølløse
Ungdomsfaciliteter
Motionsfaciliteter for alle, også uden for klubberne
Smukkere by med fællesmøderum
 Integration
færdsel
 Flere cyklestier
 Forenings involvering i promovering af kommunen
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 Renholdelse af byen
Er pt Danmarks mest beskidte by
 legeplads i Østre anlæg, har henvendt mig tidligere
 En gangbro fra Holbæk til Hørby, cykelsti fra Udby til Kisserup, medborgerhus i Udby
 Jeg kører på en trehjulet knallert og ku godt tænke mig en udvidelse (bredere )cykkelstier, især på
Kalundborgvej fra byen til Stenhusvej.
 At få ændret forholdene på Holbækhus
 Trafiksikkerhedsplanen bør opdateres.
Det er ikke nok at se på trafikstatistik, der kun registrerer en meget lille del af ulykkerne, og som slet
ikke ser på de potentielle ulykkessteder.
Oplæg til revision af planen bør udarbejdes af administrationen i samarbejde med
repræsentanter/interesserede fra de forskellige trafikantgrupper: Cyklister, forgængere,
bevægelseshæmmede, erhvervschauffører, med videre og repræsentanter for lokalområderne
(Lokalfora) / skolebestyrelser, idrætsaktive med videre.
Og der skal på forhånd, og som forudsætning for arbejdets igangsætning sikres midler til de
nødvendige anlægsprojekter, som en revideret trafiksikkerhedsplan vil pege på
 At der ikke kun kigges på økonomi når det ses på børneområdet. Bl.a. en væsentlig forringelse af den
kommunaledagpleje isefjord at deres legestue er blevet flyttet ud i en kæmpe institution. Der er så
mange børn der har brug for trygge, små rammer. Der er mange der fravælger de store instutioner og
vælger mindre private alternativer det er vel ikke kommunes formål.
 kulturliv i Holbæk
 genoptræning af sygedagpengemodtagere
 1.Ingen bilkørsel på havnepromenaden (skilte med "kun ærindekørsel".
2. Luk Ahlgade på midten, så man undgår gennemkørende trafik, så gaden får mere karakter af
gågade (alternativt gøre Ahlgade til gågade)
3. Gøre havnefronten attraktiv for byens borgere - ikke P-pladser direkte ved havneområdet
 By udvikling og fremtidig struktur
 Udvikling af mit lokalområde
 Lyskryds eller anden ordning, der hvor vandtårnsvej og skagerakvej støder sammen. Det er umuligt at
komme hverken ud eller ind omkring 8 tiden og igen ved 15-17 tiden. Især efter Ladegårdsparken er
blevet lukket for gennemkørsel.
 Etablering af nyt Museum for Kunst Arkitektur & Design som samtidig kunne være nyt vartegn for
Holbæk.
placering kunne være på det grønne område der i dag udgør Holbæk stadion.
projektforslag og model haves.
 Bjerregårdsskoven
 Kultur for børn eller international event
 Tilpasning af offentlig transport (movia) så det passer med de nye skoletider som følge af
skolereformen
 En sikker, afmærket åbenvand svømme område langs Holbæk fjords strand. Vanddybde ca. 1.5-2
meter.
 Sikker skolevej, således at antallet af børn, der bliver kørt i bil til skole kan minimeres. Børnene ville få
naturlig motion af at gå/cykle til og fra skole, de ville være "selvhjulpne" (kompetenceudvikling) og
det daglige morgentrafikkaos ved flere skoler kunne undgås.
 Trafiksikkerhed, vejafmærkning og forbedringer af disse
 Udvikling af havneområdet på en måde som inddrager Ahlgade. Gøre det spændende at besøge og
sikre at ideerne bliver efterlevet. Det gælder om at få gang i handlen og trække folk til byen. Efter
havneområdet kan man fortsætte andre steder i byen.
 Jeg har lavet meditation for skolebørn i holbæk kommune, 3-4-5 klasser. Blev desværre ikke ansat.
Både båen og lærer har brug for det! Har været inviteret til et med med Marianne Stentebjerg siden

69






















juni måned. Og venter stadig! Det er et langsomt system at komme igennem. Og hvis den skoleleder
havde haft mere indflydelse, så var jeg blevet ansat!
Skabe et ungemiljø, omkring vore ungdomsuddannelser, hvor de unge kan mødes, har der rart,
udvikle sig både socialt og fagligt.
Det skal både være med til at nedbryde fordomme om hinandens uddannelser og dermed nedbryde
uddannelseshierarki. Det kan også være med til at fastholde unge i ungdomsuddannelserne.
Jeg har to: Cykelsti på Tuse Næs, fra Nykøbingvej til Hørby.
Vandsamarbejdet i Holbæk, har stoppet planerne om at ville dække omkostningerne til nedlæggelse
af brønde, til private grundejere. Det synes jeg er uforståeligt. Da kommunen er velvilligt indstillet.
Det vil jeg arbejde for
Flytte midterstriben på Havnevej mellem Blegstrædet og Brogade 1 meter ud mod havnen, da det
giver bedre plads i østlig retning da den vejbane deles med parkeringpladserne,
Jeg ringede til Vej og park da de havde lagt ny belægning og før de malede striberne for at gøre
opmærksom på problemet, men det blev overhørt igen.
Hvordan man får udvikling i ydreområdet.
Samt en ide om at få unge ind i samfundet og ikke falde i kontanthjælpsfælden.
Lektiehjælp til børn og unge hvor forældrene hjemme ikke kan el vil hjælpe
Forbedringer vedr. førtidspensionister i arbejde.
Projekt til boliger på havnen
Cykelstier til børn
At vi lokale borgere får lov at bevare brugen af Ældrecentret Østergården som Kulturhus. Dermed kan
jeg også bevare aktiviteten "Gymnastik for ældre siddende", der foregår ganske gratis for alle med
lyst/behov 4 x 50 minutter ugentlig.
Bustransport. Handicap trafik
Overdragelse af ejendomme som borgerne allerede har betalt
Mindre inddragelse af det kommunale embedsværk ad det kun er for at holde dem beskæftiget
Eid fest, lige nu tager de fleste i tivoli fordi de ikke føler der er tilbud her i byen. Det er ærgerligt for
sammenholdet. Men det skal selvfølgelig være sådan at hele byen er inviteret og kan deltage, lige
meget hvilken religion man tror på. At man holder en fest med det mål at nedbryde kulturskel?
Bevaring af den grønne kile fra Holbæk fælled ind til bymidten
Drop Holbæk arena, byg en by svømmehal, indret den gamle Silvan grund som park med legeplads for
børn
Vandløbsvedligeholdelse og sænkning af vandstand i landkanalen
At få kortlagt hvilke forums de forskellige byer har, og hvilke mandater de har til at påvirke byrådet,
og hvordan man som borger kan få gode ideer ført frem.
At Fællesskabet bliver udbredt til at gælde hele kommunen og ikke kun Holbæk By
Bedre forvaltning af de midler man har til rådighed.
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Har du en kommentar, en idé, ris eller ros til Holbæk Kommunes arbejde med
demokratiet, så kan du skrive det her:
4

overordnede kommentartemaer for dette spørgeskema:

 Ros: Mange borgere roser kommunen for at lægge op til dialog med borgerne via borgerpanelet, og
de udviser glæde for at kunne deltage i det.
(F.eks. ”Jeg synes, at det her borger-panel er rigtig positivt og jeg håber, at I løbende vil åbne for at
man kan engagere sig på områder, hvor man føler, at man har engagement og/eller
spidskompetence” og ”Jeg synes det er helt fantastisk at Holbæk Kommune inddrager borgerne i
denne undersøgelse af demokratiets vilkår/udvikling og muligheder
Stor ros til Holbæk Kommune jeg er glad for at bo har TAK”).
 Ydreområderne: Et andet fokusområde, som går igen i dette spørgsmål, er opfattelsen af
manglende interesse for yderområderne i kommunen.
(F.eks. ”At der også er fokus på os der bor i udkantskommunen, det er som om alt kun skal ske i
Holbæk... vores skattekroner kan jo godt bruges!!!!” og ”Der sker mange til, rigtig mange ting i
Holbæk by, derfor er der måske ikke så meget overskud til randzonerne, det ved jeg så ikke
hvordan man løser. Måske ved at lytte mere til behov og ideer, eller afsætte en del af midlerne til
dette, åbne op i stedet for at lukke ned”).
 Politikere og administrative medarbejdere: Igen udtrykker mange borgere, at politikerne er for
usynlige i gadebilledet og at administrationen kontakt til borgerne ikke er god. De giver udtryk for
en følelse af, at beslutningerne er blevet taget på forhånd.
(F.eks. ”Man får nemt en fornemmelse af at politikerne/embedsmændene på forhånd har truffet
en beslutning” og ”Det er vigtigt, at der er penge og vilje bag, når borgerne bliver inddraget. Hvis
jeg skal bruge tid på at deltage i noget, skal jeg have følelsen af, at det nytter”).
_______________________________________________________________________________________
 Kan i ikke skabe nogle flere aktiviteter i min hjemby Tølløse. Det blevet sådan en kedelig by, især de
unge ved ikke hvad de skal lave.
 Bedre samarbejde på tværs af politiske holdninger.
 HVIS DET SOM I SELV HAR SKREVET I SKEMAET OG I SELV HOLDER DETTE SÅ ER DET OK FOR MIG.
 Jeg synes, der bruges oseaner af forskellige skrifter/ processer, som er indviklede, store forklaringer,
lange skrivelser. Der må kunne gøres enklere. For mig at se rigtig meget administrativ ressourcespild og uden synlige resultater. Snak........
 Ja, helt klart ros for at inddrage borgerne.
 Har mange gange indtryk af, at kommunens medarbejdere bruger pengene forkert. Hvorfor ansætte
et analyseinstitut til at udføre et arbejde, som man ved normal tankegang kan løse? Føler at pengene
bliver brugt mest i Holbæk by, hvad med os andre? En direktør-ansættelse til at skabe oplevelser til
byen til 1,5 mill.? Hvad med en ligende til os i lokalsamfundene, vi havde jo nok mere brug for
ham/hende end Holbæk by. Hvad med skøjtebanen om vinteren, hvad koster den ikke kommunen?
Jeg ved godt der bor mange mennesker i Holbæk, men vi andre bor her også og betaler vores. Der er
lige kommet en meget flot fortovsrenovering i Kr. Eskilstrup, ja så fik vi jo også et ekstra lyskryds i
Tølløse. (Lyskrydset i Tølløse må være etableret af en umoden praktikant der skulle vise hvad han
kunne, for hvad skulle det til for?) For ellers er der ikke de store udgifter til os i udkantsområdet. En
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anden ting er de 3 skrallespande vi skal have. Vi plejer at ordne vores affald selv, kører det på
lossepladsen (hvilket jo også er temmelig dyrt) og prøver at kompostere meget. En skrallespand
yderligere vil altid blive dyre, hvordan i alverden har man kunne få sådan en ide? Sæt dem dog i byen,
men hold os andre udenfor sådanne arrangementer. By og opland vil aldrig være det samme, så
hvorfor skal vi gentagne gange påduttes jeres/byboeres beslutninger?
Nej, jeg synes I gør et godt stykke arbejde.
På frivilligområdet er det godt, at der er ansat en koordinator
Dejligt at der er interesse for dialog. Det virker som om man godt vil høre på hvad folk har af
guldkorn.
Bor i Mørkøv, og syntes overordnet at disse små lokalsamfund glemmes. Det lader til at der ikke
bruges penge, og når man har kontakt til kommunen, virker det ikke som om at man er en del af
Holbæk kommune
Hvis man henvender som om et problem så sker der ikke mere i den sag (Huller i vejen meget ujævn
Ved Holbækvej 174)
I - politikere som embedsværket - er IKKE SÆRLIG gode til at demonstrere på en objektiv måde at I
arbejder demokratisk...
Nej
Ønsker bedre fortove, fremkommelige og med op-og nedkørsler , det er virkeligt svært at komme
frem med en kørestol eller en el-scooter i Svinninge by
Sørg for at loven bliver overholdt i stedet for at udskrive et hav af dispensationer
Nej
Jeg syntes desværre at jeg har hørt meget dårlig om kommunen bl.a. vedr. Håndtering af Mobning,
ballade lavet af unge i Jyderup by om aften og Skarresø camping og ikke mindst de større børnehaver
det bliver lavet der helt kommer til at gå ud over de mere følsomme børn der bliver overset/ ikke får
deres behov dækket og får en dårlig start på livet de bliver mærket af det og det kan man som
forældre mærke og det kræver flere resurser af os så derfor har vi ikke fritid til at deltage i diverse råd
og møder som man gerne ville
Nej
Har både ris og ros, til borgerservice.
Efter at vi har fået en storkommune er det min opfattelse, at der er blevet meget langt mellem
politiker og borger(men det var jo også meningen med storkommunen efter flere politikers
opfattelse). Daværende regering havde en helt masse forslag til hvordan man kunne bevare
demokratiet ved indførelse af andre demokratiske aktiviteter. Da der var gået et stykke tid blev disse
forslag skrinlagt.
Holbæk kommune startede storkommunen med at indføre bureaukratiske regler om hvordan
borgerne nu skulle forholde sig i mødet med den nye storkommune. Nu kunne man f. eks. ikke
længere blot rekvirerer en container til haveaffald, der skulle nu varsles 2-3 uger før opstillingen. Jeg
kunne nævne mange andre bureaukratiske krav. Problemet er at politikerne ikke aner noget om disse
krav, som altid tilsyneladende bliver aktuel, når en kommune bliver stor og styringen af kommunen
derfor hovedsageligt varetages af administrationen.
Kæmp for at få retten til at fastsætte kommuneskatteprocenten tilbage - nuværende ordning er
udemokratisk!
Gode til proaktiv hjælp til spirende forretninger.
Stort ønske om inddragelse af borgerne i beslutningerne.
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 Fint med tildeling af penge til hjælp i lokalområderne for nylig.
Tænk grundigt / realistisk over de fremtidige besparelser på skoler / institutioner (unge/ældre ) - Lyt
til de som kender forholdene indefra, det lønner sig på lang sigt.
 Kommunen bruger for mange resurser på indvandre som i stedet burde bruges på borger der har boet
i kommunen i mange år
 Kan godt lide at der bliver talt i et ærligt klart sprog, hvis der ikke er penge til et projekt.
Troværdigheden falder hvis der bliver talt udenom, som man lige har oplevet på tv. Ang. Cykelsti i
Søstrup. Repræsentanten for Holbæk Kommune kom dog til sidst med en udtalelse om at det var pga.
økonomi det ikke kunne lade sig gøre. Men forinden var troværdigheden lidt knækket.
 Indførelse af borgerdemokrati som tidligere nævnt. Samt at udkanten af kommunen skal prioriteres
lige så højt som borgerne i Holbæk by.
 Jeg synes, at det her borger-panel er rigtig positivt og jeg håber, at I løbende vil åbne for at man kan
engagere sig på områder, hvor man føler, at man har engagement og/eller spidskompetence.
 Kommunens politikere er usynlige i hverdagen??
Før i tiden mødte man altid borgmesteren i Ahlgade lørdag formiddag ikke at jeg stemte på ham men
jeg så ham i by billedet det gør man ikke med den nye Søren Kærsgaard og de andre i byrådet er
fuldstændig ukendte
 %
 Ja, ideen med et nyt indkøbscenter mere i byen, mener jeg er spild af penge, da vi ofte ser tomme
butikslokaler i bybilledet.... eller måske det er et emne kommunens borgere kunne være med til at
stemme om ??
 I bør satse yderligere på tilflyttere. Lave reklame for vores kommune i stedet for at gøre som alle
andre. Måske burde I genåbne overbygningerne på mindre skoler eller lave cykelstier til de nye
overbygningskoler. Endelig skal der arbejdes på at lokalområder ikke dør men bliver spændende
steder, hvor mennesker flytter til. Jeg har mange, mange ideer
 Det eneste konkrete jeg har, er at Holbæk Kommune skal huske, at Holbæk Kommune IKKE kun består
af de større byer. Der findes mange mindre samfund, der også er relevante!!
 Jeg ville gerne uddele roser, men administrationens generelle holdning overfor borgere er ikke
vanvittig god. Jeg har de sidste 8-9 år set mange forskellige breve fra kommunen og alt for mange er
uforståelige og/eller fejlbehæftede. De ansatte kunne godt tåle et kursus i skriftlig kommunikation og
så ikke udelukkende læne sig op ad stavekontrollen, hvis de overhovedet bruger den.
  Nej
 Vær mere opmærksom på lokalområderne - ikke kun Holbæk by.
 Efter massiv udvikling af Holbæk by kunne blikket kastes på den øvrige del af kommunen
 Jeg har som udgangspunkt tillid til de folkevalgte, men anser også, at byrådspolitikere skal kunne
agere mere objektivt og ikke så præget at egne mærkesager og embedsmænds mærkesager.
God kontakt til borgere, organisationer, foreninger m.fl. kan være med til at skabe et mere bredt
funderet beslutningsgrundlag.
 Mange føler at de mindre byer bliver nedprioriteret i forhold til Holbæk by.
Jeg synes, politikerne burde tage mere ud til en debat f. eks. når der er et akut problem. F.eks.
dengang kommunen havde planlagt at sælge Svinninge Bibliotek.
En lille delegation fik så foretræde for borgmesteren, og det var OK.

73

 Vort område er beskidt og dårligt vedligeholdt, kan man ikke give mennesker på offentlige ydelser,
indhold ved at give dem ansvar for f.eks. at fjerne skrald for mindre områder, veje. Det bliver jo ikke
gjort af nogen, og er vel noget man faktisk kan være stolt af!
 Ikke lige nu
 Ja, en kommentar. Da vi er en del af Danmark, som er et demokratisk land, går jeg som udgangspunkt
ud fra, at vi selvfølgelig har demokrati, også i Holbæk;) Jeg går ud fra at denne undersøgelse bliver
lavet, for at kunne arbejde på at øge kommunens indbyggeres bevidsthed, om hvordan de kan føle de
har mere medindflydelse, og det er da kun til at rose jer for.
 Ros for denne undersøgelse. Skepsis for om det påvirker systemet.
 Politikkerne skal også vise sig i lokalområderne uden for valgkamp tidspunkterne
 Godt initiativ, at I kontakter os borgere og hører, hvad vi tænker.
Mhp udvikling af demokratiet, og hvilken rolle kommunen skal have, så mener jeg, at kommunen
både skal levere god velfærd og service, men også sikre, at der er en god dialog, så der bliver taget
gode fælles beslutninger.
 Se og få afsluttet vindmøllesagen ordentlig så de stakels lodsejere kan komme videre me deres liv.
 Ærgerligt at rollen for lokalfora er ændret fra dialogpartnere til frivillige med visse privilegier. En del
lokalfora løftede opgaven ret skidt, men det undrer ikke i betragtning af, hvor meget alle var overladt
til selv at definere sin rolle i hele forløbet, inkl. den vigtige start. Er det samme ikke ved at ske med
Holbæk by lokalforum? Har de en fælles forståelse af deres rolle og opgave?
 Det fungerer bare ikke som nu.. Det er toppen det er galt med
 Gør det overordnet godt
 Der skal ansættes kompetente medarbejder og ikke imbessile som jeg min skat skal gå til for på den
måde tror ledelsen de kan manipulere det hele på
 Mindre bureaukrati
 Ros
 Ingen kommentar
 Ja- eks. arena snakken synes at være ude af borgerens reelle forståelse og evt. protest/accept - der
mangler en helt klar tilkendegivelse om hvad og hvordan den fortsatte udvikling ser ud.
 Politikerne skal styre embedsværkets beslutninger
 Mere åbenhed og dialog
 Denne og flere lignende undersøgelser, støtter demokratiet.
 Synes medarbejdere i Holbæk kommune tager sig for lidt af f. eks. unge (lettere handycapedes)
mulighed for ungdomsboliger, arbejde m.m. Kender eksempler på sådanne unge (på kontanthjælp),
der som 25 årige stadig må bo hos forældre, og som ustandselig skifter sagsbehandlere.
 Jeg føler at der gøres en god indsats for at inddrage borgerne i de politiske beslutninger.
 Som nævnt tidligere, så mener jeg det stort set fungerer fint.
 God demokrati er ikke det samme som udvidet biokrati.
Der er alt for meget biokrati i Holbæk kommune
 Er glad for denne borgerindflydelse som denne undersøgelse skaber.
 Jeg synes det er helt fantastisk at Holbæk Kommune inddrager borgerne i denne undersøgelse af
demokratiets vilkår/udvikling og muligheder
Stor ros til Holbæk Kommune jeg er glad for at bo har TAK
 Dårlig kontakt med visse afdelinger
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 Jeg synes at vi borgere skal tages alvorlige. Jeg er godt tilfreds når jeg har haft brug for vor
borgmester, han tager mig alvorlig.
 Borgerbudgetterings-møde var et godt initiativ.
 Der sker mange til, rigtig mange ting i Holbæk by, derfor er der måske ikke så meget overskud til
randzonerne, det ved jeg så ikke hvordan man løser. Måske ved at lytte mere til behov og ideer,
eller afsætte en del af midlerne til dette, åbne op i stedet for at lukke ned.
 Synes tit det hele handler om Holbæk by - og så skidt med os andre i kommunen
 Nej - det er formentlig fint nok!
 Oprettelsen af Fælles-skabere er et super tiltag. Dog mener jeg at der er behov for at gøre reklame for
ordningen.
 Jeg har meget negativ kontakt med, og opfattelse af Kommunen, simpelthen fordi Skat, er en del af
kommunen.
Jeg ville have en meget mildere opfattelse af begrebet "Kommune" hvis skat var adskilt fra
kommunen, også rent fysisk.
 Jeg er glad for at være med i undersøgelsen
 Vi har valgt byrådsmedlemmerne til at træffe beslutninger, Gør de det ikke godt nok stemmer vi på
nogle andre om 4 år. Derfor mener jeg ikke at lokalfora skulle være oprettet, i hvert tilfælde ikke have
indflydelse, dem har jeg ikke valgt. Deres udtalelser / ønsker for mit lokalområde tegner ikke
nødvendigvis min holdning. Skin demokrati
 Man får nemt en fornemmelse af at politikerne/embedsmændene på forhånd har truffet en
beslutning
 Mere indflydelse fra medborgere i kommunen, og ikke bruge penge på rådgivningsfirmaer, men bruge
kommunens egne embedsmænd
 At politikerne tager ansvar for fejl i forvaltningen
 Ikke nu
 Ris: At jeg i skolevæsenet har oplevet en del gange, at man ikke må have visse meninger, men bliver
truet på plads, hvis ledelsen ikke bryder sig om det man siger(Svinninge Skole)
 Rigtig mange af Niels Bo's tiltag for Holbæk kommune, har gjort kommunen bedre at bo i
 Jeg er af den overbevisning, at der bliver arbejdet godt i Holbæk kommune, og alle vil gøre deres
bedste.
Jeg flyttede til kommunen for få år siden og er glad for at bo her, men jeg kan også klare mig selv
endnu, ...
 Ris
 Fjern lidt fokus fra Holbæk by, og kig ud på resten af kommunen.
 I skal være mere udadvendt....
 Tænk nyt <>
 Jeg syntes borgerpanelet er en god ide
 Alt virker som et lukket land til gavn for de få - primært dem der oppebærer løn/ansættelse.
Medarbejdere har en ligegyldig tilgang til økonomi og arbejdsindsats.
Politikerne er stort set kun til stede fordi ingen andre har lyst - og ser det som "komme frem i lyset
mulighed"!
 Nej
 Holbæk er andet end det der sker indenfor byskiltet
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 At der også er fokus på os der bor i udkantskommunen, det er som om alt kun skal ske i Holbæk...
vores skattekroner kan jo godt bruges!!!!
 Jeg synes på mange måder borgerne bliver hørt mere og mere,- jeg bor på Orø og jeg synes der bliver
sat mange gode ting i gang,det kunne være fint at vi kunne bruges mere som et rekreativt /område også for Holbæk borgere
 Fx at Rema nu får tilladelse, men mangler at i tager det seriøst, at der en bekymring, hvordan
trafikken skal køre... Trafikalt er Svinninge en katastrofe og det bliver jo ikke bedre i oktober (et altså
glad for Rema kommer)
 I arbejdet omkring arealet ved Ny Hage virker det som om I virkelig har inviteret brugerne indenfor i
beslutningsprocessen.
 Forsøgene med borgerprioritering har vist at det ikke er bare lige og mere demokratisk at lade de
borgere som er aktive og har mulighed for (tid & energi) at møde op stå for beslutningerne.
 I Jernløsehallen, har vi lige fået ny halinspektør, denne er blevet ansat uden Hallens brugerråd,
foreningerne enkeltvis el. andre lokale er taget med på råd. Dette mener jeg, er under al kritik, og
bidrager til den opfattelse, at der ikke bliver lyttet til borgerne og foreningerne.
 I skal huske, at vi bor lige så mange eller flere uden for Holbæk by. Vi ønsker også at nogle af
skattekronerne kommer os i de små samfund til gode.
Og så er det ærgerligt, at Tølløse er blevet skåret over på en uheldig måde, da jernbanesporet blev
udbygget. Det burde vi gøre noget ved i fællesskab.
 Jeg har travlt med livet, og med at få tingene til at hænge sammen, Holbæk Kommunes arbejde med
demokratiet, fylder uendeligt lidt i min bevidsthed, må jeg være ærlig og sige!
I min fase af livet, er det skole, børn, Multiarena, ingen af delene føler jeg at jeg har nogen reel
indflydelse på, men de beslutninger der bliver taget, virker på sidelinjen som politiske studehandler,
mere end at lytte til borgerne.
 Borgmesterens studentertale, ved Stenhus Gym., var frisk og vel talt. Tydeligt udtalt af det indhold der
skulle være.
Teknisk forvaltning var på besøg, og udførte opgaven, venligt og fagligt.
 Jeg henviser til tidligere kommentar om offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er et meget svagt punkt.
 Ros til at I laver er borgerpanel
 At lave lokalgrupper der har medbestemmelse
 Jeg syntes at I gør det godt
 Se aktivt og ikke kun personligt og politisk om pengene bliver brugt fornuftigt.
 Hold nu op med det demokrati, det findes ikke i Holbæk kommune
 Slå oret efter i en ordbog og efterlev det
 Nej
 Super i har fokus på demokrati
 A) I de to foregående spørgsmål har jeg skrevet "Ved Ikke" begge gange, fordi jeg mangler muligheden
for at skrive "både og" i begge tilfælde. Det er ikke et spørgsmål om enten eller, sådan som
spørgsmålene er stillet op.
B) Omstillingsgrupperne har været for kortvarige uden mulighed for at gøre arbejdet grundigt nok, og
der har været en besparelsesdagsorden, der har stillet sig i vejen for gode forslag til omstilling.
 Der skal være handling bag overne
 Mindre embedsmænd. Mere demokrati.
 Nej
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 For lang tid planlægning af bl.a. Holbæk Arena...
 Jeg tror det for de fleste er svært at differentiere mellem Holbæk Kommune som helhed og Holbæk
BY, når man selv bor I byen. Vi tænker vist på det der sker og skal ske lige I vores nærområde. Så
budskabet må være at nå mere ud til alle..
 *Har stor respekt for kommunens teknik/miljø-område, der har været meget lydhøre ifm. byggesag
(inddækning af skæmmende ventilatorer på taget af den nye retsbygning).
*Dialogmøde om Fælleden var rigtig fint og udbytterigt med god ledelse af kommunens folk
*web udsendelse af byrådsmøder er fantastisk!
 Disse spørgsmål/ undersøgelser indikerer at Holbæk kommune gør noget for at bedre/ vedligeholder
et godt demokrati i Holbæk, så stor ros for det.
Det må være noget med et fælles ansvar borgere og kommune/ byråds politikere imellem ;-)
 Det skal ikke være et "pseudodemokrati"
 Jeg er glad for demokratiet i Holbæk Kommune
jeg er som mange frustreret over at Embedsværket er så fjernt og utilnærmeligt
 Har ikke så meget lige nu: men jeg er rigtig tilfreds med bibliotekterne og adgangen til disse også
udenfor betjente åbningstider. Også sygehuse og lægebetjening er jeg tilfreds med i området (selvom
de ikke er direkte kommunale) og er meget i mod hvis der skæres ned her. Det er nogle af de
velfærdsydelser jeg sætter meget stor pris på.
Jeg har ikke i mange år haft meget kontakt til kommunen, men i de situationer jeg har haft det, har
jeg været udmærket tilfreds med betjeningen. Nu er jeg gået på pension så måske vil jeg fremover
have brug for at få mere kontakt.
 I forbindelse med planerne for havnen og Fjordstien blev jeg inviteret til borgermøder hvor bl.a. nogle
lokale idrætsforeninger var med. Det var dejligt at opleve hvordan mulighederne blev drøftet, og min
fornemmelse var, at der blev lyttet til de ideer borgerne kom med.
Men...
Det virker som om der kan gå temmelig lang tid fra en tanke bliver født, til den kan føres ud i livet.
 Politikerne bør have bedre adgang til embedsværket i kommunen så de er klædt godt på - inden de
eksempelvis deltager i borgermøder
 Umiddelbart lægges der op til et demokratisk samarbejde, men det får præg af skindemokrati, fordi
det som regel bygger på spørgsmål, der indikerer et bestemt svar.
 Det går ALT for langsomt - begynder så småt at tvivle på demokratieksperimenatriet
Foretrækker lige nu dialogudvalgene frem for det jeg har set I demokratieksperimentariet indtil
videre.
 Hold de grønne områder. Lap cykelstier.
 ?
 Jeg synes at Holbæk kommune er god at bo/ leve i.
 Jeg vil gerne rose ideen med borgerpanelet. Her kan man fra politikerside få indblik i den aktive
interesse eller ditto dovenskab blandt kommunens borgere.
 Syntes arbejdsgange er ALT for tunge og der er langt vej når der skal spørges eller gøres noget i f.eks.
insituationer mv - dette må være dyrt.
Generelt burde der ryddes op i det offentliges administration so arbejdsgange mv ikke er for tunge og
ressourcekrævende
 En større digital indsats nødvendig. Støre visioner nødvendige for at få folk til at være med. Læg
skolemesterattituden på hylden og lyt.
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 Det er svært for folk udefra at komme igennem kommunen. Fordi der ikke er samarbejde nok. Den
ene tager ikke ansvar efter den anden, og sender det videre. Afdelinger skulle arbejde bedre sammen
og systemet mere fleksibelt
 Pt. er det ok - er ikke den store bruger
 Dette borgerpanel er en rigtig god ide og styrker mit forhold til kommunen.
 Ide til at holde veje og fortove i rimelig stand
 Jeg var med på Holbæk forsyning til et arrangement hvor vi skulle vurdere forskellige muligheder mht.
beholdere til affaldssortering i husholdningen. Det synes jeg var en supergod måde at inddrage
borgerne på.
 Afhold en årlig event, hvor kommunen stiller op med politikere og embedsmænd og møder borgerne,
noget a la folkemødet på Bornholm. Det kunne være på havnen i Holbæk. Her kan man tage
temperaturen og få sig en debat om måger, bustrafik, havnearealer, uddannelsescentre osv..,
idrætsanlæg og alt det andet som rører sig..
 Tænker somme tider at der er udkantsdanmark - men der er også udkantsholbæk
 Det er vigtigt, at der er penge og vilje bag, når borgerne bliver inddraget. Hvis jeg skal bruge tid på
at deltage i noget, skal jeg have følelsen af, at det nytter.
 Hvis jeg havde en ide hvor skal jeg henvende mig, det ved jeg ikke faktisk ikke men ros fordi at i gør
det muligt for mig at deltage tak for det
 Det er ikke demokrati, at Holbæk Kommunes administration har eller har haft så store beføjelser uden
politikernes vidende og samtykke
 Hvorfor hedder det "borgerservice"? Hvis man som blind kommer ind er der ingen service
 Man kunne evt. få kommunens ansatte til at betragte borgerne som arbejdsgiver og ikke som tiggere!
 Lyt til borgerne i hele kommunen og ikke kun dem i Holbæk by
 At politikkerne søger at medindrage borgerne
 Drop fælles personale fest, brug pengene på noget bedre
 Jeg syntes vi i Jyderup bliver overset i mange henseender. Eks. er det meget sjælend vi ser noget til vej
og park. Byen er så tilgroet og beskidt. Og på oprydningsdagen blev der kun ryddet der hvor de
involverede syntes. Jeg ku i hvert fald ikke se hvor de havde ryddet.
Vi der bor uden for indre Holbæk bliver overset. Men byen Holbæk bliver udvidet med nye
byggegrunde og super havneanlæg og badefaciliteter.
I Jyderup for vi et nyt plejehjem som kun fungere for mobile ældre og en husleje der indbefatter
arealer som alle måske ikke kan eller vil bruge.
 Kunne blive bedre
 Der er ikke nogen ros herfra. Den måde den nye organisering er sket på, er under al kritik. At opleve
hvordan de nye afdelinger kæmper for at løse opgaverne uden økonomi, og konstant bliver gjort
opmærksom på effektivitet. Mens kvalitet og faglighed er blevet en glemt ord. Den måde forpagtere i
kommunen behandles på er under al kritik, det samme gælder idrætsforeningerne og hele det cirkus
omkring arenaen.
 Det vil blive for omfattende at del ris ud til al det vi har oplevet indtil nu!
 Desværre ikke, men jeg er overbevist om, at de folkevalgte gør et meget stort stykke arbejde, men alt
for ofte en bundet af folketingets mani med, at lægge alle byrder over på kommunerne, hvor
skattetrykket er ens for alle - suk!
 Byrådets politikkere har for travlt med at promovere sig som person end at gå i dialog om emner. Det
har en tildens til at dræbe en saglig debat.
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Hvilket emne vedrørte kontakten primært? - Andet, angiv venligst:
3 overordnede kommentartemaer til dette spørgsmål:
OBS: Svarende i dette spørgsmål er meget spredte og svære at kategorisere, men nedenfor findes de
områder, så oftest er blevet nævn.
 Renovation og miljø
(F.eks. ”Renovation/ min skraldespand er gået i stykker” og ”Miljø”)
 Handicapområdet
(F.eks. ”Service til mini crosser” og ”Hjælpemiddelcentralen”)
 Sociale sager
(F.eks. ”En ung uden bopæl” og ”Social sagsbehandling af anbragt barn”)
_______________________________________________________________________________________





























Sagsbehandling i 2004
Service til mini crosser
Kloakering
Arrangementer i kommunens ejendomme og gader
Brevstemme
Kloak
Holfor
Udvikling på tværs Orø som demonstrations ø
Handicap området
Miljø
Feriepenge
Folkeregisteradresse
Borgerpanel
Kontakten har vedr. flere emner og afd.
Samtale med sagsbehandler
Social sagsbehandling af anbragt barn
Fleksydelse
Folkeregister
Kontakt til Fællesskaber
Mand der havde med bbr at gøre
Hjælpemiddelcentralen
Kommunikation
Borgerservice og Ældre/sundhed
Støj og svineri fra privat virksomhed (Holship) i boligområde
Transport til gymnasium pga. skade og brug af krykker
Visitation - hjemmehjælp
Familiecentret
Erhvervspraktik for min søn
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Borgerbudgetterings-møde
En ung uden bopæl
Hundehold
Vandværksdrift
Benyttelse af kommunale arealer
Renovation/ min skraldespand er gået i stykker
Test af talblindhed - fik aldrig svar fra rette medarbejder
Plejebørn
Familiecenteret
Spg om skat/pension
Ang. flexjob ydelsescenter 2
Sorgsygeplejerske
Refundering af løn i forbindelse med sygdom
Skat
Forsyningsvirksomheden
Hjælpemiddel
Naboskel
Tilskud til handicapbil/køb gennem kommunen
Genoptræning efter op.
Hjemmeplejen
Sydom Jeg har Sclerose
Lokalplanlægning
Børneinstitutioner
Praktikplads
Borgerrådgivning
Et simpelt spørgsmål om Elisabet Centeret hvilken ejer stedet har og hvordan man kunne få
netadgang på grunden bygningsadministrationen anede ikke noget
Lokaldemokrati
Planerne for havnen når der ikke længere er industri
Genoptræning
Et forløb i forbindelse med en sygdomsperiode
Et barn i kræft behandling, på riget
Fortove i Svinninge
Lidt svært at svare rigtigt mår der kun kan sættes et kryds
Sprogkursus
Handikapservice
Styringsdialog om almene boliger
Ældrecheck
Samt sundhed og økonomi og borgerservice
Tilskud til indlæg
Turisme
X Begravelseshjælp
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Har du andre kommentarer til din personlige kontakt med Holbæk Kommune,
så angiv dem gerne her:
4

overordnede kommentartemaer for dette spørgsmål:

 Ros til medarbejderne: Mange borgere har ved deres personlige kontakt oplevet venlige og
imødekommende medarbejdere, som var engageret for at hjælpe.
(F.eks. ”Var meget positiv overrasket over den venlighed hjælpsomhed og enkelhed hvormed jeg
blev hjulpet” og ”Gode kompetente medarbejdere”):
 Ris til medarbejderne: Meget af den kritik som retter sig mod medarbejderne går på, at de er
sværttilgængelige og ikke svarer tilbage på telefonopkald og mails indenfor en rimelig tidsperiode.
Derudover gives der udtryk for, at det for borgerne er tydeligt, at medarbejderne er meget presset.
(F.eks. ”Jeg har gentagende oplevelser af at sager enten bliver glemt eller at sagsbehandlingstiden
er urimelig lang” og ” Nogle medarbejdere - f.eks. i familiecentret - er så hårdt pressede, at man
udover at skifte sagsbehandler mindst 2 gange om året oplever, at man selv skal kende reglerne for
at få den støtte, som er lovfæstet”).
 Ris til hjemmeside: Nogle borgere finder Holbæk Kommunes hjemmeside meget svær at benytte i
praksis.
(F.eks. ”Jeres hjemmeside "Stinker". Man skal godt nok være kender for at finde det man skal
bruge” og ”En lidt bøvlet hjemmeside”).
____________________________________________________________________________________
 Mener generelt ledelsen (skiftende) af Isefjordskolen har været svær at håndtere - og deraf også
dårlig
 Det var genialt, at der kunne bestilles tid til paskontoret på forhånd. Kom til på den planlagte tid!
 Besvarelse af mails er alt for ofte for langsommelig fra kontaktpersonens side.
 Jeg ved, hvem jeg skal henvende mig til, fordi jeg i forvejen kender dem.
 Det er meget længe siden
 Det er svært at komme igennem til rette medarbejder, derfor bruger vi helst ikke telefonen, bruger
meget mail. Men skal lige have tid til mail.
 Fik aldrig den reelle udregning
 Skønt at opleve at fagfolk fra kommunens forskellige afdelinger kom ud og deltog aktivt i workshops
på et borgermøde- tak til Holbæk forsyning og Stine Arthur for at turde prøve noget nyt.
 Borgeren skulle være i centrum, men det modsatte oplevelse, alle har travlt med at sende aben videre
i systemet, man decentraliseret sagsbehandling uden at se på helhedsbilledet
 Nej
 De er pressede i arbejdsmiljø - kommunen er ikke gode til at skabe et arbejdsmiljø der gør
medarbejderne stolte over at arbejde i kommunen. Der er en underkendende tilgang til personalet i
front
 Det er skræmmende for mig gamle kone at der ventetider på 6 måneder på et hjælpemiddel har søgt
om 3hjulet cykel til motion da jeg ikke kan gå
 Under al kritik. Jo mere jeg klagede jo flere dispensationer gav kommunen til naboen.
 God ide med en Key Account medarbejder
 De ved skranken er ikke alle lige serviceminded - virker som om folk kommer til besvær, især
oplevede jeg den ikke eksisterende service overfor ældre borgere, der ikke var inde i det digitale, vil
medarbejderne ikke hellere hjælpe end snerre ad folk???
 Nej
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 Har oplevet megen venlighed, men også, uacceptable krav og pres.
 Jobcenteret virker ikke medarbejderne virker trætte og tænker kun økonomi og lytter ikke til
spørgsmål
 Når jeg ringer til min jobkonsulents chef og beder ham ringer, forventer jeg at han ringer til, og ikke at
han beder min jobkonsulent ringe til mig. Det var hende der var mit problem så er det jo chefen jeg vil
tale med og ikke hende
 Nej
 Nej har allerede givet udtryk for min utilfredshed overfor personen
 Det kan være lidt vanskeligt at adskille når jeg selv er offentlig ansat
 Jeg er skuffet over, at man nærmest blev latterliggjort ved henvendelsen til den kommunale
medarbejder. Jeg havde lyst til at klage over pågældende, men da jeg ved, at off. ansatte er
ufejlbarlige undlod jeg dette.
 Der var et være rod i aftaler osv. Det hele tror jeg lå i aftaler medarbejderne imellem. Den
kontaktperson jeg havde var god nok.
 Mit indtryk er at det er en venlig og velfungerende kommune.
 %
 Det tager alt for lang tid at finde frem til rette person og herefter alt for lang tid at få respons
 Særligt jobkonsulenterne bør have kursus i, hvordan de får almindelig menneskelig respekt for de
borgere, de skal hjælpe.
 Når man ringer i telefontiden, burde man få en kompetent medarbejder i tale, når 'telefonsvareren'
ikke kan svare. Nogle af os kan ikke bare sidde hele dagen og afvente et opkald
 Omhandlede en skoleproblematik, hvor vi (forældregruppe) forsøgte at gøre forholdene bedre
omkring en skoleklasse. Lederen var venlig og lydhør, men virkede egentlig bare som om, at
vedkommende lige skulle ride stormen af, da vedkommende ikke havde de store muligheder for at
ændre på noget alligevel. Havde måske heller ikke den store ledelsesmæssige kompetence/pondus
selv. Resultatet er, at vi er en gruppe forældre der fjerner/flytter vores børn fra udskolingen på
pågældende skole til andre skoler/privatskoler.
 nej
 Gode kompetente medarbejdere
 Generelt dygtige, imødekommende og kompetente.
 Lovet tilbage svar med afgørelse er pt 3 uger forsinket. Man mailede om indenfor 14 dage.
 Nej
 En rigtig god oplevelse.
  Begynd at være kompetente
 Det ville være rart når man møder op på kommunen at man så kunne blive vejledt korrekt og ikke
bare få af vide at man kan ringe dagen efter. Medarbejderen vidste ikke engang at den afdeling vi
skulle have fat i havde lukket...
 Nej
 Var meget positiv overrasket over den venlighed hjælpsomhed og enkelhed hvormed jeg blev
hjulpet.
 Synes generelt at de ansatte er meget hjælpsomme
 Jeg blev sendt rundt i systemet og fik besked om at det var gymnasiet der skulle klare sagen. Det viste
sig efterfølgende at være lodret forkert og en mange år gammel praksis. Det er pinligt at kommunen
ikke kender aktuelle regler
 Alle administrative medarbejder der er i direkte kontakt med borgere er mega presset i Holbæk
kommune. Tag venligst afsked med dem der tænker visioner og ansæt dem der udfører missioner!!
 Nogle medarbejdere - f.eks. i familiecentret - er så hårdt pressede, at man udover at skifte
sagsbehandler mindst 2 gange om året oplever, at man selv skal kende reglerne for at få den støtte,
som er lovfæstet.
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 Jeg finder de medarbejdere jeg har været i kontakt med kompetente og parate til at gå ind i en
konstruktiv dialog.
 Løsninger var for fastlåste af regelsæt, lovgivninger og proceduregange. Søde og kompetente
medarbejdere, men desværre intet udbytte. Så desværre alt for meget "spild" af kommunale
lønninger og borgerens tid.
 Borgerservice har leveret en meget ringe service i forbindelse med fornyelse af køre mit køre kort
 Jeg føler, at den enesteder virkede engageret pludselig "fik mundkurv på"
 Ros til medarbejderen. Kunne godt tænke mig bedre mulighed for personlig kontakt - gerne pr.
telefon.
Har for ca.1½ år siden prøvet at tjatte med en medarbejder. Det lykkedes ikke.
 Kunne gå direkte ind til borgerservice og pege på minimum en medarbejder, som ikke burde være til
stede.
Vedkommende er arrogant og nedsættende i sin attitude.
Det skader i enorm grad min opfattelse af ligeværdighed og god service. Giv medarbejderne et "spejl
", optag, hvis de billiger, på kamera eller lyd, hvordan de agerer og fremstår. Send dem på et kort
kursus i at være smilende og imødekommende, og tale i en god behjælpelig tone.
 Medarbejderne i borgerservice er inkompetente og burde have den del mere oplæring.
 At der er mulighed for at få kontakt med den rette i tlf. tiden... og ikke en tlf. svare.....
 Den vinkel har jeg opgivet i 2009 og skaber i dag kontakt via en politiker.
 Ikke nu
 Det er så længe siden som Tølløse Kommune
 Medarbejderne i borgerservice fronten gør et virkelig stort og godt arbejde
 Den ene medarbejder ved ikke hvad den anden gør. Jeg blev idag stillet om 6 gange uden at få løst
min opgave. De 6 personer kunne ikke svare relevant på et spørgsmål om træning af en borger som
skulle rygtrænes, så det endte med jeg måtte henvise til sygehuset......så meget for forebyggelse
 Har kun mødt venlighed og hjælpsomhed
 Pas på at vi alm. borge ikke bliver bang for at snakke med jer.. at vi bliver ramt på penge punge bare
fordi man er ærlig
 Personalet skal lære ikke at gå i forsvar, f.es. Forenede kaos og jeg skal rette på deres.... føj det er
grimt og sender meget dårligt signal om meget dårlige ledere og det smitter på medarbejderne og det
gør mig vred som borger
 Jeg har været til rådighedssamtale i jobcenteret med en person, som havde meget svært ved at gøre
sig forståelig på dansk. Indholdet i hans spørgsmål til min jobsøgning gav heller ikke megen mening, så
det var ikke nogen positiv oplevelse.
 Der mangler opfølgning på kontakten gang på gang
 Nej
 Jeres hjemmeside "Stinker"
Man skal godt nok være kender for at finde det man skal bruge
 Har ikke haft brug for det.
 ?
 At de skære alle over en kam, at man er halv dum fordi man er i flexjob!!!!! .
Meget ubehageligt, i stedet for at de ser på den enkelte borgers ressourcer osv.
 Svær og få fat i personer
 Altid stor venlighed, men tit mangel på faglig kompetence eller vilje til at gøre tingene... Ting går altid
MEGET langsomt. Og det er som om man ikke magter at tænke tingene igennem. Hvilket giver mange
halve løsninger med deraf følgende problemer.
Og når der er en kort telefontid hver dag, så bør man tage telefonen og ikke være i møde på det
tidspunkt. Det sker næsten altid!!!!
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 Jeg har en del kontakt til Kommunen, både arbejdsmæssigt og foreningsmæssigt. Jeg møder stort set
altid hjælpsomhed, jeg er dog af den opfattelse mange medarbejdere er svære at få fat på og ofte
glemmer at ringe tilbage.
 Det er hul i hovedet at ældre/gamle skal rejse så langt for at få klaret helt simple ting i det
kommunale system.
 Jeg havde to gange tidligere "fået" en bil gennem kommunen. Nu kunne jeg ikke få en ny. Derfor blev
det en dårlig/langtrukken oplevelse.
Ellers oplever jeg venlige og imødekommende medarbejdere på Holbæk kommune når jeg henvender
mig.
 Prioriter dagpleje på Tuse næs
 Generelt har jeg god kommunikation med kommunen, men lige sidste gang var et meget uheldigt
eksempel.
 Uheldigt at andre ikke må tage over, når man ikke kan med den person som man først er blevet sat i
kontakt med.
 Jeg har været yderst tilfreds med den hjælp jeg har modtaget
 Det var super jeg fik min pension på meget kort tid.
 Det er ikke ok når i bruger næsten et år på en byggesag.
 Jeg er dybt skuffet over Holbækhus. De retter sig ikke efter de instrukser de får fra sygehuset, og
deres interne kommunikation er meget dårlig, jeg har haft en utrolig dårlig oplevelse af mødet med
Holbækhus
 Nej
 Jeg oplever overalt engagerede, kompetente medarbejdere, men administrationens struktur og
opbygning er fuldstændig tåget for mig.
En afdeling har "Ansvar for fremtiden" men: Hvem har for eksempel ansvar for trafiksikkerheden i
Holbæk Kommune?
 Ønsker mere info ved første henvendelse
 Medarbejderne skal ikke forsøge at få deres egen holdning igennem. De skal være faglige i stedet for
at ha holdninger
 Ja det har jeg, men materialet er for gammelt, og føre ikke til noget.
 Jeg har tidligere dårlige erfaringer med Holbæk Kommunes embedsmænd, der har taget mine ideer/
initiativer og valgt andre aktører til at føre dem ud i livet uden at informere mig
 En lidt bøvlet hjemmeside
 Nej
 At man bliver behandlet som det CPR nummer man har og ikke udfra den person og problemer man
har.
Når man påberåber et faktuelt problem, henholder medarbejderen sig til regler og lover og man får at
vide, de ikke skal forholde sig til andet end de regler og love, de forvalter.
 Borgerservice på bibliotekerne, fungerer ikke. Da man skal til Holbæk borgerservice med alt.
Så enten gør borgerservice på bibliotekerne bedre eller luk dem!
 Kontakt med kommunens medarbejder har været forudgået af kontakt med relevant politiker
 Alt for lindt inde i det område man skulle svarer på og ikke nemt at få et klart svar.
 Som ansat bør man som minimum overholde de aftaler der træffes, som f.eks. at melde tilbage når
man kan svare på et stillet spørgsmål
 Kommunen virker for mange fjern og utilnærmelig
 Vi snakker godt sammen. men der kom ingen resultater
 Byggesager generelt, synes jeg er alt for tåget.
Taler med en medarbejder, super flink, og en måned senere er hun stoppet, og så er det lige pludselig
ikke så nemt mere, hvilket gjorde at min byggesag trak mere end 10 uger ud.
Behandlingstiderne kunne godt blive rykket lidt mere på.
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Det er trods alt de tilladelser der gør at folk smider penge i samfundet til at bygge for, og dermed flere
arbejdspladser.
I har ingen ide om hvilket latterligt lavt niveau de ansatte i jobservice er på, er langt fra imponeret
over deres evner, vil fyrer dem hvis de var mine ansatte og skulle varetage den funktion
Det gik fint
I denne specielle situation benyttede lederen sig af retten til at lede og fordele, selv om vi ellers havde
indgået en aftale telefonisk, hun kunne godt huske den, men havde ikke lige fået skrevet den ned. Da
jeg så sagde, at det var jo ikke min skyld, trak hun blot på skulderen !
Så min aftale trådte først i kraft fra uge 44, i stedet for fra uge 37, som vores telefoniske aftale var og
derfra hvor jeg havde brug for det!!!
Så længe man ikke er syg, har børn i skole og institutioner eller er ældre og behandlingskrævende, er
den personlige kontakt begrænset
Jeg kunne godt tænke mig at jeg fik af vide, om der ske noget i den sag jeg henvendte mig om.
hvilken konsekvente det giver.
Har kontakt til kommunen både på ældreområdet og børneområdet
Har tidligere været i Odsherred mht til ældreområdet og det blev en befrielse af komme ind under
Holbæks vinger istedet - medarbejderne i kommunen er ofte smilende og løsningsorienteret.
Syntes det kunne være rart hvis kommunen blev set igennem som en virksomhed og måske blev
effektiviseret som i det private sektor og derfor ikke var spild i nogle af hjørnerne
Igen, så syntes jeg at det er for dårligt at borgmesteren ikke har svaret mig endnu. Men sender sagen
videre.
Personalet i vuggestuen er også altid søde og dygtige :-)
Det er blevet ekstremt svært at komme i kontakt med medarbejdere på kommunen (især hvis man
skal have fat i en bestemt person). Når man så henvender sig pr. mobil el ved personligt fremmøde
ved skranken, bliver man ofte behandlet skidt, og upersonligt. Forstår godt nogen bliver vrede og får
lyst til at daske dem en. Da de taler ned til en og ofte når man møder op på kommunen er det meget
privat og ikke rart at stå i fuld offentlighed hvor flere kan høre med, man kan endda komme ud for at
gentage til en anden, medarbejderne fatter ikke dette og taler højt og bredt videre om ens sag. De
glemmer at de ikke er bedre end nogen anden i denne kommune og faktisk er ansat til at hjælpe og
rådgive alle borgere. Ofte er jobkonsulenterne uengageret og ikke fagligt dygtige nok til jobbet,
dermed er det tidspilde i høj format at komme der hver 3.mdr. bare fordi man skal. Det er jo
meningen folk skal i job og blive inspireret
Nej
Langsommelig og elendig sagsbehandling af BBR
Hvorfor kan man ikke finde kontaktoplysninger på den enkelte medarbejder i kommunen såsom
mailadresse m.v.
Det kan man i alle private virksomheder store som små?
Den personlige kontakt vedrørte kropsbårne hjælpemidler.
Det er komplet umulig at få kontakt med nogen i kommunen. Tlf tider er ofte meget begrænset så
brug af mail er en nødvendighed, men man svarer bare aldrig/meget sjældent og først efter 1-2 md.
De er gode til at lytte men der sker ikke noget efterfølgende
Jeg har gentagende oplevelser af at sager enten bliver glemt eller at sagbehandlingdtiden er
urimelig lang
Altid venlige medarbejdere.
Jeg efterlyser en tilbagemelding fra Holbæk Kommune på baggrund af kommunens eget forslag om
bofællesskaber.
Et år efter mødet er der endnu ikke modtaget svar
Forfærdeligt svært at få svar fra den pågældende og dialogen gik simpelthen i stå da jeg nægtede at
godtage de ekstremt bureaukratiske og forældede rammer medarbejderen fortolkede regler på i
stedet for at vurdere den konkrete sag. Jeg endte med at kontakte kommunens ledelse hvorefter jeg
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fik svar fra den pågældendes leder som var i stand til at se på situationen i sin helhed og ikke ud fra
særlige udvalgte lovtekster. Nogle mennesker ser deres arbejde som en pine som bare skal overstås
for at kunne overleve og sådan nogle er der desværre ansat i Holbæk Kommune!
Jeres mangel på ansøgningsskemaer general eller mangel på samme, på jeres hjemmeside. Hvorfor
skal man på biblioteket for at printe ud/ betale for print også sende pr. post, til 10,-kr el. sende med
intern post som tager 4-5 dage. Hvorfor kan man ikke ansøge på nettet og videresende den digitalt,
nu alt skal være digitalt.
Og i disse tider hvor medarbejderne i forvaltningen for kontanthjælpsmodtager, bliver
syge/langtidssyge eller holder op pga. stress, vil det være en stor hjælp hvis i underrettede os. Jeg
personligt har haft mindst 15 forskellige sagsbeh. i dette år og nogle har jeg slet ikke talt med. Og den
sidste jeg havde, som skulle klargøre det sidste for visning til Rehabiliteringsteamet, havde jeg møde
med, hos mig, og 8 dage efter holdte hun op. Det fandt jeg kun ud af fordi jeg selv ringede for at høre
hvor langt min sag var kommet. Send dog for pokker en mail pr. E-boks. Det skal alle jo have. Så man
ikke føler sig som en sag/ nummer.
Jeg syntes det er for ringe der er indført telefontid.
Jeg kunne forstå, hvis telefontiden var 4 timer om dagen.
Nu der er indført telefontid burde sagsbehandlingen være hurtigere, da der ikke er forstyrrende
elementer, men det kan jeg ikke få øje på den er???
Mail til alle medlemmerne i byrådet som der ikke kom respons på.
Det var ligesom at kontakte en kommunal enhed for mange år siden.
Ingen tog ansvar, for mange viderestillinger osv.
Jeg har fundet ud af at det nemmeste er, at skrive en mail - så slipper for omstillinger og evt.
ventetider.
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Har du forslag til emner, som du synes, borgerpanelet med fordel kan spørges
om?
4 overordnede kommentartemaer til dette spørgsmål:
 Ældreområdet: Et emne som mange borgere gerne vil spørges til er ældreområdet - herunder
ældrepleje og omsorg.
(F.eks. ” Ældrepleje og omsorg” og ”Ældre pleje og omsorg, Privatisering af ældre centre, Demens”).
 Økonomi: Ud fra dette spørgsmål ses det, at rigtig mange borgere ønsker at være med til at
bestemme, hvad kommunens penge skal bruges til. Derfor ønsker mange, at borgerpanelet spørger
ind til dette emne.
(F.eks. ”Hvad skal vores skattekroner/budget anvendes til?” og ”Hvad skal pengene gå til - noget
om prioriteringerne”.
 Børn- og unge: Dette område er også nævnt mange gange, hvor skoleområdet, aktiviteter for unge
og børnepasning er centrale emner.
(F.eks. ”Skolerne har fået længere skoledage. Det berører børnenes fritid i høj grad.
Hvilken indflydelse har det på børnene valg og mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter?” og ”
Skoleområdet, inkl. kvalitet og de kommunale tilbud”).
 Yderområderne i kommunen: Der er blandt borgerne interesse for at undersøge, udviklingen af
lokalområderne rundt om i kommunen.
(F.eks. ”Måske udkants-Holbæk. Hvad skal der ske i byerne omkring Holbæk by? Hvordan kan vi få
gang i tilflytning og vækst? Smukkere byer? Gladere borgere? Få de unge til at etablere sig etc.” og
” Hvad der kan gøre i yderkanten af kommunen for at skabe større tilfredshed blandt borgerne”).
_______________________________________________________________________________________

 Kontanthjælpsbehandling, Ungdoms aktiviteter og sport i HELE kommunen, personlig glæde, støtte og
tillid til politikere kunne også være sjovt. Tak;)
 Et alsidigt kulturliv med lokale twist
 STADIG ANGÅENDE FÆRGE/KØRSEL OG ÆLDREOMRÅDE.
 Uddannelse i Holbæk
 Hvordan den konstante omlægning i administrationen samt navneændringer for afdelinger opleves
som ustabilt og ikke godt. Virker rodet. Kompetencerne forsvinder og forrykkes.- For mange borgere
giver det forvirring og frustrationer.... Men spørg selv - og spørg samtidig medarbejderne.
 Hvad er borgerpanel?
 Centralisering på skoleområdet,
- hvad betyder det for den enkelte borger at børn har en længere skolevej, længere til kammerater
osv.
hvad har været godt og skidt.
Dette kan give input til, den dag man ønsker at gøre noget lignende på et andet område.
 Byplan for områdets mindre byer
kommunens økonom
balancen mellem byen Holbæk og kommunens øvrige byer
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 Håndtering af ældrepleje samt børneområdet.
- Evt. noget med aktiviteter på begge områder. Der er mangel af det.
 Natur, børne- og ældre området
 oplever man en samlet sagsbehandling hvor borgeren er i centrum
 Kommunens måde at takle arbejdsløse og folk med lidelser der giver sygemeldinger.
 By- og byggeri-udvikling.
(Der kunne have været meget bedre borgerindflydelse på vores nu til dels ødelagte havneområde)
 Nabochikane. Kommunen henviser bare til politiet hver gang. Der må være andre muligheder
ligeledes.
 Børn og unge
 Hvad skal pengene gå til - noget om prioriteringerne.
 Den økonomiske fordeling eller forslag til ændringer
 Aktiviteter for unge
 Jeg syntes denne måde at kunne give sin mening til kende på er rigtig god og kan bruges på mange
forskellige emner
 Udbud - hvad skal vægtes økonomi ELLER kvalitet.
Privatisering eller kommunal opgave rengøring, ældrepleje mv.
Kommunen som arbejdsgiver - arbejdsmiljø, ledelse, fysiske forhold
 Kunne borgere komme i kontakt med kontaktcenteret uden op til flere telefon beskeder og hvordan
finder borgere den rette sagsbehandler i det "nye" system.
 Ja, det kunne være:
Aktuelle høringer og tilladelser
Det kunne være ting som skal besluttes på et byrådsmøde, så borgerpanelet kunne give deres mening
til kende
 Tilfredshed med kommunen og dens attraktivitet overfor tilflytter og erhvervsliv.
Tilfredshed med børn og unge tilbud
og mange mange flere
 Udvikling af lokalområder, Cross over aktiviteter og udvikling af byplaner for dette samt sundhed på
tværs
 Hvilke serviceområder synes du, kommunen skal vægte højst?
 Skolerne har fået længere skoledage. Det berører børnens fritid i høj grad.
Hvilken indflydelse har det på børnene valg og mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter?
 Skolestruktur. Skolevej
Svage trafikanter. Stier - cykelstier.
Sundhed. Styrk folkesundhed i nærområder.
 Værdipolitik. Vi hører rigtig meget om "bedst og billigt", "mest muligt for pengene" og så videre. Jeg
mener det er yderst relevant at omsætte begrebet "penge" til "værdi" i nogle sammenhænge.
Nogle gange kan det give god værdi for os borgere, at fastholde noget lokalt, selvom det måske er lidt
dyrere end at samle og lave stordrift. Vi er jo ikke svin i en industriel svinestald, men mennesker.
Og i min optik er kommunerne jo netop det lokale demokrati.
Eksempler kunne være "indskoling, mellemtrin" (folkeskoler), lokal brandstation, ungdomsklub, SSP,
biograf, sportshal, offentlig transport (eksempelvis trinbrædt) m.fl.
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 Forslag til forbedringer i det offentlige rum, brug af transport, bibliotek, samt gerne hvor man
bedømmer de forskelige tilbud fra kommunen.
 Større projekter i kommunen såsom projektet med Arenaen og det dertil knyttede salg af de
eksisterende idrætsanlæg.
 Fritidsliv
Muligheder for etablering af fællesskaber
 Vindmøllerne i Lammefjorden skal afsluttes
 Skoleområdet, inkl. kvalitet og de kommunale tilbud
Ældreområdet, tilbud, forvaltning og kvalitet
Cykelstier og deres betydning for den daglige motion
  Velfærdsydelser.
Planlægning og strukturering af nye projekter i kommunen.
 Ældreområdet og børneområdet
 Nej
 Værdier og rammer i børne- og ungdomsinstitutionerne.
 Fremtiden for sportsforeninger i Holbæk og Holbæk Arena.
 Behandling af immigranter i kommunen. - Hvilke faciliteter har vi i kommunen og hvad kunne vi
tænke os.
 Frivilliges forhold - der er alt for mange skåltaler og det klinger hult når jeg nu kender en række
frivilliges oplevelser Af en masse benspænd og bureaukrati når de skal bedrive frivilligt
foreningsarbejde
 Kultur, børnepasning, idræt, sundhed
 Kulturtilbud, Miljø, Natur
 Kultur
Miljø
Sociale arrangementer
Børnepasningstilbud
Ungdomsmiljø og aktivitetstilbud for unge
 Ja - Hvis man ikke læser den lokale avis eller modtager den gratisavis som indeholder nyt fra Holbæk
Kommune er man meget ringe orienteret - der mangler fora/informationer
 Ældrepleje og omsorg
 Forslagene omhandler Svømme, idræts- og sundheds- projektet i Holbæk Kommune.
Måske er det for sent at spørge borgerpanelet, fordi den
endelige beslutning om projektet er tæt på at blive en realitet - hvis der snart opnås et politisk flertal i
byrådet.
Men ellers har jeg disse forslag:
Hvad mener borgerpanelet om projektet:
Etableringsudgifter
Driftsudgifter - og indtægter (brugerbetalinger)
Udgifter til anlæg af tilkørselsveje mm.
Holbæk Kommune dækker i dag et areal på 57.800 (ha).
Hvor mange % af hhv. voksne, unge og børn fra yderområderne Jyderup/St. Merløse forventes
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jævnligt at dyrke idræt i Holbæk.
Her tænkes også på brugernes transportudgifter til tog/bus el. egen bil.
Vil der alene blive satset på eliteidræt i det nye idrætscenter. (I medierne omtales kun de store
klubber i Holbæk by).
Har Holbæk Kommune haft kontakt med de mindre klubber i kommunen.
Og hvor mange % heraf har udtrykt ønske om at "flytte med" til det formentlig kommende
idrætscenter.
Jeg kan godt være en smule bekymret for lokalområderne i vores kommune - der er en tendens til at
alt skal samles i byen Holbæk
Gadebelysning passes af Seas NVE! Her i Tjebberup er det ikke optimalt! Hvad synes resten af
kommunen om Seas NVE `s pasning ad gade/vejbelysning! Dette kunne Borgerpanelet måske spørges
om sammen med vejvedligeholdelse og vejbrønde samt vintervedligeholdelse!
Jeg mener at det er vigtigt at tage temperaturen på sammenspillet mellem Holbæk By og
lokalområderne. Jeg har indtryk af at mange har den opfattelse at Holbæk by har første prioritet hos
byrådet. Dette understøttes også af at mange af de investeringer som prioriteres i kommunen, ligger i
Holbæk by. Særligt på kultur- og fritidsområdet halter det efter med at gøre noget for
lokalområderne.
Alm. trivsel og miljø, i skoler og daginstitutioner.
Orden og renlighed i bybilledet.
Velfærd: hvordan skal vi bruge pengene.
Ikke nu
Klima- og energi!!!
Ældreomsorg
Skolerne
Organiseringen i Kommunen
Tiltag til at føle sig tryg i Holbæk
Cykelstier/trampestier/ rengøring af kommunen parker
Tag et udvalg af os alm. borgpanel til et møde, som et synspunkt for hvad der er bedst for Holbæk..
Kommune relationer efter sammenlægning
Ældre pleje og omsorg
Privatisering af ældre centre
Demens
-Oplevelsen af kommunens hjælp til borgere i f.eks. borgerservice og familiecenteret.
- Prioritering af indsatsområde i kommunen
- samarbejde mellem sundhedsvæsen og kommunen
- tilfredshed med hjemmepleje og plejehjem mm
Hvad skal vores skattekroner/budget anvendes til?
Nej
Sundhed og Ældrepleje, Børn/undervisning/daginst.
?
Det er en mulighed for kommunen at undersøges, hvordan de virker... Det vil jeg gerne hjælpe med,
men jeg anser ikke, at der kommer handling bag sådan et spørgeskema
Kulturtilbud og events i Holbæk Kommune
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 Jeg så meget gerne borgerpanelet gik i dybden ang. lokaldemokrati (hvordan så du gerne din
by/område udvikle sig) og hvilken medbestemmelse borgerne ønsker sig.
 Hvad der kan gøre i yderkanten af kommunen for at skabe større tilfredshed blandt borgerne
 Økonomiske prioriteringer.
 Måske udkants-Holbæk. Hvad skal der ske i byerne omkring Holbæk by? Hvordan kan vi få gang i
tilflytning og vækst? Smukkere byer? Gladere borgere? Få de unge til at etablere sig etc.
 Trafiksikkerhed bl.a. Cykelstier
Adgang til grønne områder via stier.
 Multiarena & Skolereform
 Indlæring på folkeskolen. Skal forældre have medindflydelse på aktiviteterne, i lærernes planlægning,
på klassernes årsplan.
 flygtninge og integration
 Cykelstier og sti-systemer i Holbæk og langs fjorden.
Grønne områder, pasning og vedligeholdelse, indsamle skrald på offentlige steder.
 Hvorfor skal alt digitaliseres?
 Inderbyens fremtid
 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF HOLBÆK BY
 Organisering af kommunale strukture. Vejen fra skrivebordene til gulvfolket.
 Natur bevaring
 Byudvikling
 Hvordan opleves Holbæk som arbejdskommune, delt op i områder. Jeres medarbejdere har en dyor
viden om hvad der sker i kulissen. ...
 Kultur og fritids tilbud
 Før jeg kan give forslag til relevante emner, ønsker jeg at kunne læse resultatet af de tre gennemførte
borgerpanelrunder.
Nogle emner bør mere formålstjenligt gennemføres som længerevarende
gruppearbejder/studiekredse.
 Forebyggelse af sygdom
 Sygehusvæsen. Lokalt ikke regional
 Daginstitutioner.
 Forslag til at kunne gøre de ydre lokalområder attraktive for børnefamilierne.
 Kulturtilbud i kommunen
 om kultur oplev for ung og børn
 Anvendelse af HBI`s boldbaner når nyt anlæg er færdigt.
 ?
 Skolevej
Byplanlægning
 Hvordan skabes der et lækkert havnemiljø og hvordan gøres den ufatteligt grimme højhusfront mod
vandet indbydende og charmerende?
Parkering i og omkring centrum af byen.
Vejbelægningen på Ahlgade.
Pasning af fjordstien, græsslåning, belægning (dybe vandpytter/ store huller), affaldsspande til
hundelufterne, forbyd grupper af mountainbikes og fang knallertkørerne....
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 Sport og fritids aktiviteter
 Sundhed, forstået som folks ønsker, vaner og tanker om, hvordan vi kan løfte sundheden i Holbæk
Kommune
 Hvordan vi som borger kan bidrage med at gøre vores kommunen bedre, på mange områder, skoler,
byudvikling, job og ledige, veje og anlæg, kriminalitet, indvandre osv.
 Der tales så meget om frivillighed og fællesskabere. Det ville være en god ide at undersøge, hvad vi
borgere egentlig kan og vil bidrage med.
Der mangler også en debat om vedligeholdelsen af vejene og anlæg af nye veje og stier (Eller mangel
på samme)
 Bevarelse af og flere beføjelser til nærdemokratiet, altså mere decentralisering kontra centralisering.
 Spørgeskemaerne er lige (desværre) lige netop så "firkantede", at den VIRKELIGE dialog ikke bliver
tilgodeset. Men det er vel uundgåeligt.
Derfor vil den direkte kontakt mellem de personer vi har valgt (eller måske ikke valgt :-)) altid være
bedre end et spørgeskema.
Men det giver jer - og dermed os borgere - forhåbentlig en effekt med spørgeskemaerne. Så fortsæt
endelig med det!!!
 Aktivitetstilbud
grønne områder
Ren by
 Fortsætte projektet med borgerpanel
 Generel udvikling af kommunen, herunder bl.a. hvordan undgår vi affolkning af landområderne og de
mindre byer - og i stedet gør det attraktivt at bebo disse områder. Hvordan gør vi det attraktivt for
erhvervsvirksomheder at etablere eller udvikle sig i kommunen (ikke mindst udenfor Holbæk by),
således at vi gennem nye arbejdspladser kan sikre en befolkningstilvækst af folk i arbejde og dermed
øge kommunens skattegrundlag.
 Omstilling til mere bæredygtige løsninger
Vejanlæg / trafik gennem de mindre byer
Brug og vedligeholdelse af fællesarealer
Vilkår for idrætsforeninger i hele kommunen
hvordan kan vi skabe nærhed til beslutningstagere
 At være bruger at Holbæk kommunes tilbud fx uta, læring og trivsel osv.
Hvordan oplever vi Holbæk kommune arbejder for turisme.
Hvordan ser din fremtid ud i Holbæk kommune?
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Har du andre kommentarer til rapporterne?
1 overordnet kommentartema til dette spørgsmål:


Tilbagemelding: Mange af borgerne mangler informationer omkring, hvad resultaterne af
undersøgelserne har givet, og der sættes spørgsmålstegn ved, om svarende bliver brugt i praksis.
(F.eks. ” Jeg er i tvivl om hvem der egentlig har tid og interesse fra politisk hold i disse undersøgelser.
Bliver de brugt til noget konkret i den brede forstand?” og ”Mangler at vide hvad der vil ske efter endt
rapport. Bliver det lagt i skuffen eller bliver det reelt til noget konstruktivt?”).
______________________________________________________________________________________

 Jeg er i tvivl om hvem der egentlig har tid og interesse fra politisk hold i disse undersøgelser. Bliver
de brugt til noget konkret i den brede forstand?
 Virker som om det "tilfældigvis" er konklusioner der falder sammen med byrådets holdninger som
bringes. Som når en opgave starter med slutningen - ved på forhånd hvad det gerne skulle munde ud i
= PSEDODEMOKRATI
 Savner en tilbagemelding om der er nogen af de ting/ forslag som er blevet til noget hen ad vejen
 Det er en god ide, at I sender highlights fra undersøgelsen til deltagerne
 Jeg forstår de enkelte ord, men er mere konkret anlagt.
For mig er handling udeblevet, hvilket nok vil mindske interessen fremover
 Kunne være sjovt at se lidt statistik på de, der har besvaret, hvis det kan lade sig gøre.
 Nej
 Mere information om politikernes videre arbejde inden for området.
 Evt. et årligt personligt fremmøde hvor der kunne debatteres og i fællesskab komme med nye ideer
 Jeg kan jo blot tage det til efterretning.
Det er for så vidt bedre end ingenting.
Det er sært at kommunikere digitalt, en kende uvirkeligt.
 Egentlig ikke - helt fint!
 Nej, men håber at jeg fremover kan genkende nye tiltag i kommunen, som måske opstået, bare lidt,
på baggrund af borgerpanel resultaterne!
 Mangler at vide hvad der vil ske efter endt rapport. Bliver det lagt i skuffen eller bliver det reelt til
noget konstruktivt?
 Nej
 ?
 Det er svært at udlede noget som helst af resultaterne.
Bortset fra at digital henvendelse skal suppleres af henvendelse i postkassen.
 Rapporterne giver et godt indblik i hvad andre borgere tror og tænker. Det giver en større forståelse
for kommunens arbejdsbetingelser, men også anledning til en del undren over visse beslutninger.
 En artikel om, en praktisk ændring, der er blevet gjort. på baggrund af, rapporterne der kom fra
borgerpanelet. Gerne vis på samme måde, som vi ser rapporterne.
 Det er svært med sådan et spørgeskema, at udtrykke de problemer den enkelte borger kan have,
derfor kommer det let til at virke abstrakt.
 Jeg synes borgerpanelet er virke godt for kommunen.
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 ?
 Jeg var slet ikke klar over, at nr. 2 rapport var færdig
 Efter jeg deltog i den med kollektriv trafik, er jeg af andre årsager, begyndt at cykle rigtig meget,
hvilket har gjort at jeg er meget mere opmærksom på cykelstiger, og i dag ville jeg helt sikkert have
ændret mine svar til at mange stiger trænger til en meget kærlig hånd.
 Nej
 Ville være rart at vide om undersøgelsen har haft en indflydelse på det emne man har svaret på
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Har du andre kommentarer til os?
4

overordnede kommentartemaer for dette spørgsmål:

 Ros: Den overvejende holdning til borgerpanelet er positivt og mange af borgerne ønsker, at det
skal fortsætte.
(F.eks. ”Det er rart at blive inddraget. Tak for det” og ”Det har været sjovt at være med
Så har man forhåbentlig været med til at give et lille bidrag til et bedre Holbæk, hvis man kan sige
det sådan. Jeg er tilflytter til Holbæk (ca. 8 år nu) og jeg har altid været glad for at bo her. Håber i
kan bruge svarene fra borger panelet”).
 Manglende tilbagemelding: Selvom langt de fleste er positive overfor borgerpanelet, er flere i tvivl
om, hvad resultaterne bliver brugt til - om de bliver brugt, og hvor de kan finde rapporter og
resultater på de enkelte undersøgelser.
(F.eks. ”…. Jeg deltager gerne i spørgeundersøgelser, men kan have svært ved at se hvor det bliver
brugt” og ”Mangler efter en undersøgelsen en konkret kvalitetsforbedrende handling som
kommunen vil iværksætte som følge af undersøgelsen”).
 Spørgeskemaet udformning: Der gøres opmærksom på, at spørgsmålene i skemaerne nogle gange
kan virke ledende og svære at svare på, da de nødvendige svarkategorier ikke er til stede.
Derudover ønskes der også, at det i mailteksten bliver tydeligere, hvad undersøgelsen vil spørge ind
til.
(F.eks. ”Ja. I nogen situationer kan det være svært at give et svar indenfor mulighederne. Her kunne
det være rart med flere kommentarbokse”, ”Jeg synes spørgsmålene er præget af det ønskede
svar. Lidt i retning af "synes du borgmesteren er supergod, meget god, god" og ”I mail invitationen
kunne der godt være lidt mere uddybende hvad der spørges ind til”).
_______________________________________________________________________________________













Nej - er besvaret i det foregående.
Nej, ved ikke hvem i er
Jeg går straks i gang med at læse rapporterne!
Tak for nu
Nej
Nej
Det er ok.
Nej
Tak for interessen, af os borgere.
Jeg synes det er en rigtig god ide med borgerpanelet
Forsæt det positive og lyttende arbejde og tænk på hele kommunen når der ændres på eksisterende
forhold og gøres nye tiltag.
 God ide med borgerpanel
 Altid rart for et menneske at føle man har lidt medbestemmelse.
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 Gør noget for at udvikle byen i stedet for at afvikle som I er godt i gang med
Skab arbejdspladser og byen attraktiv samtidig sørg for nogle store musik events som
 %
 Det er interessant at deltage i borgerpanelet
 Nej, ikke endnu
 Nej
 I må gerne lave flere undersøgelser. Fx nogle på 2-5 minutter.
Og så ind i mellem dem på 15-20 minutter.
Jeg deltager gerne i spørgeundersøgelser, men kan have svært ved at se hvor det bliver brugt.
 Meld endelig klart ud når I gennemfører panelernes ønsker/ideer.
Det vil give en følelse af lydhørhed.
 Nej
 Ja. I nogen situationer kan det være svært at give et svar indenfor mulighederne. Her kunne det
være rart med flere kommentarbokse
 Det er rart at blive inddraget. Tak for det.
 Godt arbejde
 Have a nice day :-)
 Nej
 Når i laver disse undersøgelser og invitere til møde med debatpanelet, burde der ikke kun være 1
aften afsat, men 2 eller 3 så folk havde mulighed for at kunne deltage.
 Ja... jeg synes stadig at det er en god ide
og fortsætter gerne
 Det er en god ting!
 Nej
 Nej
 Fantastisk arbejde og følelsen af der rent faktisk bliver lyttet
 Hvordan kommer man tættere på politikerne, hvis man vil være en del af det politiske liv.?
 Hvis der skulle være sendt en mail, så beklager jeg at jeg har overset den.
 Borgerpanelet er en god ide og anvendes det konstruktivt kan det være en støtte for politikerne.
 Keep up the good work
 Dejligt med et borgerpanel. Jeg kan også rose Holbæk for at investere i god kultur/ havnefestivitas
mv. .. tiltag fra Sidesporet, som bakkes op..osv. Jeg er stolt over min kommune.
 Nej
 Godt nok.
 Jeg synes det er rigtig godt med disse spørgsmål bare politikerne tager det alvorligt
 Tak for de gode viljer
 Nej - men er glad for at deltage!
 Jeg synes at I skal fortsætte med at have borgerpanel.
De næste 1000 personer, vil forhåbentlig skabe bare én som ønsker at fortsætte mere aktivt i
kommunalt arbejde.
 Ikke nu
 Brug os noget mere..
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 Nytænkende kommune vil skabe vækst vi kan ikke leve af at klippe hinanden. Politikerne virker meget
taburat klæbende. Det er ikke medierne som skal bestemme.
ture være anderledes
 Mangler efter en undersøgelsen en konkret kvalitetsforbedrende handling som kommunen vil
iværksætte som følge af undersøgelsen
 Nej
 Hvor finder man de rapporter??
 Udmærket initiativ med borgerpanel
 Jeg synes ikke de her spørgeskemaer er særlige gode. Det bliver for overordnet og ligegyldigt.
 Tænk mest på borgernes ve og vel, og mindre på materialistisk udsmykning i Holbæk Kommune.
 Cykelstier !!!!!!!!!!!!!!!!!
 Det er for svært at komme ind på Holbæk Kommune hjemmeside og finde rundt i der
 Godt initiativ
 Jeg håber det vil fortsætte
 Nej
 Kør Videre Det Kan blive bedre
 Nej
 I mail invitationen kunne der godt være lidt mere uddybende hvad der spørges ind til
 Vurder spørgsmålene nøje, før I fremsætter dem.
Læg mærke til, at jeg for eksempel ikke kunne svare relevant to steder i undersøgelsen, og måtte
stemme "ved ikke" fordi jeg ikke ville/kunne prioritere mellem de to valgmuligheder, men savnede en
"både-og" knap.
 Nej
 Forsæt med borgerpanelet!
 Det har været sjovt at være med
Så har man forhåbentlig været med til at give et lille bidrag til et bedre Holbæk, hvis man kan sige
det sådan. Jeg er tilflytter til Holbæk (ca. 8 år nu) og jeg har altid været glad for at bo her. Håber i
kan bruge svarene fra borger panelet.
 Det er et godt initiativ med disse undersøgelser og nødvendigt
 God weekend =o)
 Nej
 ?
 Jeg mangler stadig fornemmelsen af at være flere - dvs. diskussionen med andre deltagere i
borgerpanelet. Bryder mig ikke om at skulle besvare et spørgeskema og ville meget hellere mødes
med de andre deltagere
 Nej
 Hvem mon griber alle disse kommentarer? Har medarbejderne tid nok? Læser politikerne dem? Bliver
noget taget med videre eller går det i glemmebogen?
 Jeg synes det er et godt initiativ med borgerpanelet
 Visse spørgsmål virker ledende
 Jeg synes spørgsmålene er præget af det ønskede svar. Lidt i retning af "synes du borgmesteren er
supergod, meget god, god"
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Jeg syntes Holbæk Kommune mangler lejeboliger til personer 60 +
Fortsætte arbejdet med borgerpanel
Viste ikke jeg kunne læse referater på hjemmesiden. Men min fejl
Nej
Godt initiativ med borgerpanel, men jeg opdager det først i august, når det har kørt i 8 måneder.
Fortsæt hvis det giver mening og bruges konstruktivt
Mange af spørgsmålene er uinteressante for mig, så jeg overvejer at melde fra.
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