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Afsender: Landliv Slagelse Kommune 

Modtager: Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets 

  
Høringssvar:  

 

 

Til Slagelse Kommunes byråd og administration. 

- budgetogplanlaegning@slagelse.dk 

 
Høringssvar til genåbning af budget 2022 og politiske prioriteringsforslag.    

 

 
Land liv Slagelse Kommune ved undertegnede formand Brian Jørgensen, var 

påske søndag den 17. april 2022 samlet med meget kort varsel med nogle af 
de lokalråd, der er i kommunen. 

De havde givet udtryk for bekymring over den politiske beslutning om at 
genåbne kommunens budget 2022 med deraf følgende konsekvenser for 
budgetlægning 2023 til 2026.  

 
På det såkaldte dialogmøde 5. april 2022 mellem Slagelse kommunes 

administration, udvalget for Teknik, Plan og Landdistrikt samt os fra 
lokalrådene blev kort omtalt, at der ville komme en høring af de politiske 

prioriteringer i udvalgene ved genåbningen. 
 
På dialogmødet deltog politisk - alene Nicki Ottevig (V) - som absolut gjorde 

det pænt og ordentlig – men havde naturligvis ikke nogen mulighed for at 
besvare de rejste spørgsmål på drift, anlæg og forudsætninger for 

forslagene, som var blevet besluttet i udvalgene bla. og på Teknik, Plan og 
Landdistrikt mødet dagen før den 4. april 2022.  
 

Den 11. april 2022 modtog Lokalrådene, Ældresagen m.fl. et udateret 
høringsbrev fra Miljø-, Plan- og Teknikchef Flemming Kortsen om, at der skulle 

findes spareforslag på 4% i 2022 inden for den kollektive trafik, færgedrift med 
mere, samt at materialet om spareforslag var tilgængeligt på kommunens 

hjemmeside ved links til de enkle fagudvalg.  
 
Som formand for Landliv Slagelse Kommune vil jeg gerne på samtlige 

lokalråds vegne give udtryk for en stor skuffelse og forundring over den 
manglende politiske deltagelse i dialogmødet, og at man lod de 

administrative medarbejdere henstå med meget få forklaringer på de 
udfordringer som Slagelse Kommune står over for økonomisk. Det var en 

meget flad fornemmelse. 
 

Når dette er nævnt, anerkender vi byrådets ret og beslutning om at genåbne 

budgettet. Derfor at er også vigtigt for lokalrådene at vi kan få en åben 

dialog om besparelser, øgede indtægter og omprioriteringer på drift og 

anlægsbudgetterne som berører de fagområder som berører os. 

 

Men det kræver politisk dialog, gennemsigtighed og åbenhed på en 

dagsorden, der handler om økonomi.  

 

mailto:budgetogplanlaegning@slagelse.dk


 │  Genåbning af budget 2022  │  Høringssvar  │  Landliv Slagelse Kommune

   

 

 
 

2 

Vi er et utal af ildsjæle der dagligt og i årevis har arbejdet for og med den 

ellers store og stærke frivillighedskultur - der skaber sammenhængskraft i 
landområderne, hvor cirka 1/3 del af kommunens borgere bor. Et arbejde 
som kommunen hverken i dag eller på langt sigt kan undvære eller erstatte. 

 
Derfor er en del af dette arbejde også, at vi gerne vil tage økonomisk ansvar 

og medvirke i en strategisk landsbyudvikling om det gode hverdagsliv og 
lokalrådenes landsbyliv, som det fremgår af de mange Lokale 

Udviklingsplaner (LUP) og Slagelse Kommunes egen Landsbyanalyse fra 
februar 2020.  
 

Vi skal derfor opfordre til et hasteindkaldt møde inden endelige beslutninger 
for lukning af budget 2022 version 2.0 mellem lokalrådene og de politiske 

udvalgsformænd/medlemmer, hvor vi kan drøfte de administrative, politiske 
og bagvedliggende forudsætninger for at fremsende 

besparelseskatalogerne. Fyraften eller formiddag – eftermiddag i 
weekenden. 
 

Samtidig vil vi gerne få aftalt møde om budgetrammen 2023 - 2026 for drift 
og anlæg.  

For hvad er tidslinjen april 2022 og frem? 
 
 

Navnlig har vi et stort behov for i det udsendte materiale at få uddybet og 

drøftet: 

 

• Busdrift – fri bus, flextransport, skolekørsel, indgåede kontrakter. 

• Skolelukninger og sammenlægningers betydning for stigende antal 

borgere i lokalområderne samt bosætning uden for købstæderne.  

• Ældre i landdistrikterne og frivillighedspuljen. 

• Standarder grønne områder, sports- og legepladser og vejdrift med 

fokus på biodiversitet og klima. 

• Årlig drift tilskuds betydning til lokalrådenes virke og de borgerstyrede 

budgetter. 

• Antallet, indholdet og form omkring dialogmøder.  

• Åbningstiderne i daginstitutionerne, fordi mange i landdistrikterne 

pendler og dermed har længere arbejdstid. 

• Vores bekymring omkring besparelserne i driftstilskuddet til vores haller i 

landdistrikterne, som overordnet set er fyldte med aktiviteter dag og 

aften. En begrænsning i åbningstiden vil betyde færre aktiviteter for 
voksne og unge. 

 

Vi drøfter også gerne: 

 
✓ Specifikke og målrettede skatte og afgift stigninger 

✓ Forenkling og tidsbesparende sagsbehandling for både administration, 
politikere og os selv. 

✓ Decentralisering, øget lokalt ansvar og selvstyre til lokalrådene. 
✓ Et anlægsstop/udsættelse for større kommunale anlæg for at få rettet 

op på mindre og forsømte anlægsopgaver. 
✓ Sikre understøttende pulje til aktive lokalråd der via eget arbejde og 

fonde skaffer penge. 

✓ Land liv Slagelse Kommunes fremadrettede rolle 
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✓ Antallet, tidsforbrug og kommissorium for råd, nævn og udvalg i 

kommunen. 
✓ Afvikle mulige underskudsforretninger for kommunen.  

 

Som det forhåbentligt fremgår af fremsendte, så ønsker Lokalrådene at 
udvikle vores Lokalområder via Udviklingsplaner og ikke medvirke til Lokale 

Afviklingsplaner - så gnisten slukkes hos de for alle uundværlige frivillige 
ildsjæle. 

 
Sluttelig har vi noteret os, at der også arbejdes med ”genåbning eller at 
fremrykke byrådsperiodens kommuneplanrevision”. Vi vil gerne opfordre til 

politisk at fremlægge en tids og handlingsplan for lokalrådenes inddragelse 
af alt fra landsbyplanlægning, det åbne land, trafik, kulturarv, ny beboelse, 

solceller m.v. 
 

Med venlig hilsen og lad os høre snarest muligt 

Landliv Slagelse Kommune 
samt Lokalrådene fra Flakkebjerg, Venslev, Eggeslevmagle, Ørslev, Stigsnæs 

Magleby, Sørbymagle, Vedskølle Bylaug, Gimlinge Landsbyråd 
Dalmosegruppen, Venslev Lokalråd 

 
v/formand Brian Køhler Jørgensen, Bøstrupvej 1, Bøstrup, 

lindelyst@gmail.com, telefon 60880864 
 

PS. 

Jeg ved at nogle lokalråd fremsender særskilte og egne kommentar. 
 
 

 

 

Høringsbrev til 

udsendelse - TPL.pdf
 

 

  
  

Dato: 

Udfyldt af: 

22-04-2022  

Landliv Slagelse Kommune 

samt Lokalrådene fra Flakkebjerg, Venslev, 
Eggeslevmagle, Ørslev, Stigsnæs Magleby, Venslev 
Lokalråd, Sørbymagle, Vedskølle Bylaug, Gimlinge 

Landsbyråd Dalmosegruppen 

 


