LOKALLISTEN for hele Holbæk Kommune

Lad os skabe
VI-KULTUR

Lokallistens borgmesterkandidat

Vi vil satse på børn og
levende lokalsamfund
Byerne bliver kedelige og forsømte, og
dem med gode uddannelser og lønninger
flytter væk. Vi har alle brug for den modsatte bevægelse - at folk flytter til.
Vi skal ind i en positiv spiral
- Hvorfor er tilflytning så vigtig?
Tilflytning er nødvendig for at sikre den
nødvendige arbejdskraft og de skatteindtægter, der skal til, så vi kan arbejde os ind
i en positiv spiral. Vi skal gradvist genoprette kvaliteten i de kommunale tilbud til
folk i alle aldre. Her tænker jeg særligt på
omsorgen for de ældre og tilbuddene til
de mennesker, der har brug for en særlig
indsats for at trives.

Sine Agerholm og Lokallisten vil afskaffe topstyringen af
kommunens institutioner og give lokalsamfundene nyt liv.
Tilflytning af skatteydere med børn er vigtig for, at kommunens
elendige økonomi kan genoprettes, så vi gradvist kan skabe
bedre forhold for mennesker i alle aldre.

Interview
- Hvad er Lokallistens vigtigste,
overordnede budskab til vælgerne,
Sine Agerholm?
Vi skal væk fra topstyringen og have skabt
en ”vi-kultur”, hvor alle føler, det er vores
kommune. Om man bor i by eller på land,
er borger eller medarbejder, erhvervsdrivende eller folkevalgt – så skal man opleve
sig som en del af det samme fællesskab. Vi
er hinandens forudsætninger, og vi kommer kun fremad, hvis vi gør det sammen.
- Hvordan vil Lokallisten skabe en
“Vi-kultur”?
Det kræver, at vi møder hinanden meget
mere end i dag. Det gælder mødet med

lokalsamfundet, med bestyrelserne, med
arbejdsmarkedets parter, med medarbejderne – ja, med alle, som har en “aktie”
i vores kommune. Og så skal vi forstå, at
livet i »hovedstaden« er dybt afhængigt af
hele oplandet.
Vi skal satse massivt på levende lokalsamfund, der kan virke som en magnet især på
børnefamilier.
- Hvorfor især børnefamilierne?
Børnefamilierne er hele grundlaget for udvikling. Uden dem lukker først skolen, så
købmanden, og så falder huspriserne.

Vi skal forstå, at livet
i »hovedstaden« er dybt
afhængigt af hele
oplandet

Vi skal satse massivt på
levende lokalsamfund, der
kan virke som en magnet
især på børnefamilier
For at fastholde og tiltrække børnefamilierne skal vi allerførst investere massivt
i børnenes hverdag. Vi skal have daginstitutioner præget af nærvær og rum til
pædagogisk udvikling - og stærke lokale
folkeskoler med egne profiler både i byen
og i lokalsamfundene.
20 mio. kr. til daginstitutionerne
- Hvad vil Lokallisten konkret gøre
på børneområdet?
Vi har afsat en pulje på 20 mio. til flere
voksne i daginstitutionerne, men vi er ikke
tilfredse, før vi når den anbefalede normering. En tryg start på livet med nærværende voksne og med tid og rum til barnets
naturlige udvikling giver robuste børn
med indre styrke. Det er forudsætningen
for at klare sig godt i folkeskolen og videre
i tilværelsen. Vi ved, at investeringer i børnenes første leveår sparer sig hjem mange
gange. Kommunen får altså færre udgifter
til dyre specialtilbud, og de penge har vi
hårdt brug for andre steder fx i ældreplejen.

På dagsordenen fra dag 1
- Folkeskolerne er hårdt pressede.
Hvad vil I gøre ved det?
Folkeskolen sætter vi på dagsordenen fra
dag ét i den kommende valgperiode. Alle
skoler er presset økonomisk, og der er flere af de mindre enheder, der reelt er lukningstruede. Vi vil bevare alle kommunens
folkeskoler, men det kræver, at vi ændrer
retning her-og-nu. Lokalsamfundene skal
inddrages i et samarbejde, hvor vi forpligter hinanden på at løfte i fællesskab.
Det er helt afgørende, at lokalsamfundene
engagerer sig, som vi ser det, når små friskoler opstår.

Vi vil bevare alle kommunens folkeskoler, men
det kræver, at vi ændrer
retning her-og-nu
Rådighed over eget budget
Meget kan opnås ved decentralisering,
hvor skoler og daginstitutioner får ret til
at råde over deres eget budget – hvor de
selv ansætter pedel og rengøringspersonale og får mulighed for at handle lokalt.
Men vi kommer ikke uden om, at der skal
ressourcer til et generelt løft af kvaliteten
i kommunens skoler.
Vil støtte lokal udvikling
- Livet i lokalsamfundene handler
vel om andet end børnenes
institutioner?
Ja, livet i lokalsamfundet handler selvfølgelig om langt mere end det. Derfor har vi
også fået afsat en pulje til lokal udvikling
på 10 mio. Med pengene vil vi støtte initiativer, der styrker de lokale fællesskaber.
Vi skal have flere med, og vi skal tænke
kreativt. Vi vil bakke op om lokale ildsjæle,
og vi vil inspirere og opmuntre til, at vi får
tænkt folk i alle aldre - og med forskellige
udfordringer med ind i det lokale sammenhold.
Til gavn for hele kommunen
Vi vil også gribe de nye muligheder, der
spirer frem mange steder i kommunen.

Vi har sparet os
fattigere. Det, tror jeg,
de fleste har hørt mig sige
flere gange gennem årene

Det demokratiske underskud og oplevelsen af at være glemt i den store kommune har sat mange nye initiativer i gang.
Mange lægger kræfter i at vende afviklingen til ny udvikling. Det skal vi hjælpe på
vej. Helheds- og udviklingsplaner, hvor vi
sammen finder frem til områdernes DNA
og særkende - og hvor vi aftaler, hvordan
kommunen bedst understøtter den lokale
udvikling, kan være gode redskaber i et
forpligtende samarbejde. Langt de fleste
af kommunens borgere bor uden for Holbæk by - det er et kæmpe opland. Og når
oplandet sygner hen, så smitter det også
af på mulighederne i »hovedstaden«. Så
lokal udvikling gavner hele kommunen.

Vi ved, at investeringer i
børnenes første leveår
sparer sig hjem mange
gange
- Alle taler om kommunens elendige
økonomi. Hvordan vil I gribe det an?
Vi har sparet os fattigere. Det, tror jeg, de
fleste har hørt mig sige flere gange gennem årene. Og det har vi. Et efterslæb på
vedligeholdelse af kommunens bygninger
vokser sig større, hver gang et skybrud
sender vand ind gennem hullet i taget. Og
de penge, der aldrig blev brugt på rettidige
og forebyggende indsatser, koster nu massivt på kontoen for dyre tilbud.
Lys for enden af tunnelen
Vi har lige vedtaget det bedst mulige
budget for det kommende år, og det var
ikke med Venstres gode vilje. Skatten bliver hævet, og vi bruger de penge, vi må
på kvalitet i borgernes hverdag. Men den

samlede økonomiske situation er fortsat
ustabil og skrøbelig. Derfor er det helt afgørende, at vi fastholder den økonomiske
kurs, vi endelig har fået stukket ud, hvor vi
investerer i mennesker, samtidig med at vi
får lappet på fortidens synder.
Derfor bliver dette valg vigtigere end nogensinde. Vi har muligheden for at bringe
kommunen ind i en sund udvikling – men
det kræver en fokuseret indsats, hvor investeringer i mennesker, i arbejdsglæde og
i levende lokalsamfund kan danne grundlaget for tilflytning og vækst. Alternativet
kender vi – det har vi set konsekvensen af
siden storkommunens fødsel.

Sine Agerholm
Sine Agerholm, 45, er oprindeligt uddannet kontorassistent og fik – med
sit udprægede flair for tal – hurtigt
et økonomisk medansvar i den virksomhed, hun blev udlært i.
Kontorstolen blev afløst af en årrække med pædagogisk arbejde med
handicappede børn og voksne.
Senere startede Sine egen virksomhed med erhvervsrengøring og
opgaver inden for hjemmeserviceordningen.
En halv snes år senere valgte hun
jobbet som handicaphjælper - et job,
der passede godt i kombination med
det lokalpolitiske arbejde.
I dag driver Sine sin egen webshop
og en lille fysisik butik, hvor hun
sælger second hand kvalitetstøj og
udstyr til småbørn.

Vi er 16 mennesker på Lokallistens kandidatliste - og
en skøn blanding af mænd og kvinder med forskellig
baggrund: Selvstændige, kommunalt ansatte og folk
fra det private erhvervsliv. Geografisk er vi også godt
spredt i kommunen - både i by og på land.

Der er alt fra forældre med småbørn til bedsteforældre
iblandt os. Det kan næsten ikke blive mere repræsentativt. Fælles for os er, at vi har et stærkt ønske om at
sætte gang i en ny bevægelse i vores kommune.

Sine Agerholm
Gl. Tølløse
Butiksejer
Tlf. 72 36 60 20

Finn Martensen
Jyderup
Skoleleder
Tlf. 72 36 87 60

Steffen Sandager
Tølløse
Logistikchef
Tlf. 30 52 81 10

Lars Qvist
Svinninge
Journalist
Tlf. 30 33 09 07

Pia Guldbrandt
Holbæk
Socialrådgiver
Tlf. 31 78 92 12

Lars Schandorff
Vipperød
Øko-planteavler
Tlf. 40 82 84 41

Tina Kjeldsen
Kr. Eskilstrup
Demenskonsulent
Tlf. 26 18 07 85

John Ebbe Hansen
Stigs Bjergby
Fængselsbetjent
Tlf. 51 23 66 81

Allan Larsen
Vipperød
Fhv. Direktør
Tlf. 20 41 00 29

Stine Krüger Veng
Ugerløse
Gymnasielærer
Tlf. 40 91 37 51

Dorte Albers
Soderup
Lærer
Tlf. 29 80 80 63

Susanne Utoft
Svinninge
Hjemmeplejeleder
Tlf. 20 31 43 80

Jan Floor
Holbæk
Webdesigner
Tlf. 60 35 43 49

Pia Kjær Haslebo
Holbæk
Sundhedsplejerske
Tlf. 30 48 14 58

Laila Lundshøj
Tuse
Jurastuderende
Tlf. 40 75 01 75

Jesper Kruuse
Holbæk
Greenkeeper
Tlf. 51 41 80 85
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