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NOTAT: Borgerinddragelse i budget 2019-2022

1. marts 2018

Baggrund
I nogle kommuner sker der en større borgerinddragelse i budgetprocessen end det traditionelt har været tilfældet i
Roskilde Kommune, og i I takt med, at kommunerne er blevet større, og at en stadigt større del af borgernes
holdningstilkendegivelser finder sted på sociale medier på en ofte uforpligtende og ad hoc-præget måde, foreslås
det, at der også i Roskilde Kommune for budget 2019-2022 opreres med en større grad af borgerinddralgelse i
budgettilblivelsen
Borgerinddragelse i Roskilde Kommune i forhold til budget 2019-2022
Målet for borgerinddragelse i budgetprocessen i Roskilde Kommune kunne være at få kommunikeret bredt ud om
de kommende års økonomiske virkelighed og - i forlængelse deraf - at opnå forventningsafstemning og idéudvikling
i forhold til at skaffe det nødvendige råderum.
Det foreslås, at der i maj/juni afholdes borgermøder i Roskilde nord/syd/midt på tværs af de store serviceområder.
På møderne vil borgmesteren indledningsvis redegøre for kommunes aktuelle økonomiske situation. Herefter inviteres borgerne til at deltage i workshops med henblik på at komme med idéer til, hvordan kommunen for færre
penge kan drive de store serviceområder, herunder folkeskole, ældrepleje mv..
Det kan overvejes at gentage de distriktsopdelte borgermøder i august i forhold til at få holdningstilkendegivelser
fra borgerne på de konkrete forslag, der er fremkommet i løbet af budgetprocessen. Det skal dog bemærkes, at der
vil være kort tid til afholdelsen af disse borgermøder, som i givet fald ville skulle placeres efter skolernes sommerferie og inden budgetforhandlingerne.
Afholdelsen af borgermøderne skal kommunikeres bredt ud på alle platforme, dvs. dagspresse, sociale medier m.v.
Herudover skal der gøres en særlig indsats for at få de grupper repræsenteret, som generelt er underrepræsenteret i den demokratiske proces. Det skal ske gennem opslag og kampagner på institutioner m.v. Endelig skal der
tilgå en særskilt invitation til alle institutionsbestyrelser og brugerråd.

