HANDOUT

S og SF præsenterer nyt skridt i opgøret imod centraliseringsbølgen
Centraliseringen er gået for vidt
I år er det 10 år siden, kommunalreformen trådte i kraft. Som indenrigsminister argumenterede Lars
Løkke dengang for, at reformen ville give borgerne ”den bedste løsning – til den billigste pris”.
Tilmed lød det, at ”Kommunalreformen gør det mere attraktivt at bo på landet”.
Sådan opleves det langt fra alle steder i dag. Kommunalreformen har ramt nogle bysamfund
uforholdsmæssigt hårdt. Færre og større enheder har betydet større afstande for borgerne. Tidligere
var der måske både rådhus, bibliotek og andre velfærdsinstitutioner i byen. I dag er de lukket. Bil
eller bus er derfor nødvendigt for at komme til nabobyen og få lavet pas, fornyet kørekort eller få
vejledning hos kommunen.
Kommunalreformen har derfor været med til at forstærke den centraliseringsbølge, som vi har
oplevet de senere år.

Flere opgaver skal løses tættere på borgerne

S og SF har hver især forslået tiltag, der skal understøtte et opgør med centraliseringsbølgen.
Udflytningsplan for vores velfærdsuddannelser. Evaluering af kommunalreformen. Og udflytning af
statslige arbejdspladser med konkrete forslag om at flytte Fiskeristyrelsen til Nordjylland og oprette
fire nye regionale skattecentre uden for de store byer. Det er blot nogle af forslagene.
De vender ikke udviklingen alene. Iveren efter at centralisere har stået på i mange år. Derfor tager
det også lang tid at vende udviklingen igen. I dag foreslår S og SF, at vi tager endnu et konkret
skridt i retning at tage et opgør med centraliseringsbølgen og genetablere nogle af de lokale
velfærdstilbud.

Socialdemokratiet og SF foreslår at etablere nye lokale velfærdscentre

Som led i bestræbelserne på at genetablere nogle af de lokale velfærdstilbud foreslår
Socialdemokratiet og SF, at der kan oprettes velfærdscentre i de byer, der har været særlig hårdt
ramt af kommunalreformen. Centrene skal sikre:
1. Flere opgaver løses tættere på borgerne. Med et lokalt velfærdscenter vil der være lettere adgang og
kortere transporttid til offentlige servicefunktioner. Det er op til kommunerne at strikke
tilbuddet sammen, så det matcher efterspørgslen i lokalområdet. Et velfærdscenter kunne
indeholde en fremskudt funktion af jobcenteret, biblioteket, socialrådgiverne og borgerservice
med mulighed for at forny pas og kørekort. Derudover kunne centeret også indeholde nærpoliti
og private løsninger som hæveautomat og udlevering af post, pakker og medicin mv.
2. Liv og nærhed i lokalmiljøet. Foruden offentlige og private tilbud kan kommunerne også tænke
civilsamfund og frivillige foreninger ind i velfærdscentrene. De kan bidrage med liv i centrene
samt styrke fællesskab og sammenhold i byen. Velfærdscentrene kan stille lokaler til rådighed
for borgere og foreninger, som kan gøre brug af dem til fælles aktiviteter som idræt, foredrag,
fællesspisning, kulturarrangementer mm.
3. Udflytning af kommunale medarbejdere. Velfærdscentrene skal bemandes med eksisterende personale
fra blandt andet det centrale rådhus. Centrene kan dermed også være med til at sikre, at
kommunale arbejdspladser bliver flyttet fra hovedbyen til de mindre byer i kommunen.
Dermed kommer både opgaveløsningen og medarbejderne tættere på borgerne.

[Titel]

1

HANDOUT

Baggrund vedr. puljen
Der afsættes en statslig pulje på op til 100 mio. kr. årligt, som kommunerne kan søge. Som
udgangspunkt kan der gives statsligt tilskud på 1 million kr. pr. velfærdscenter og et ekstra tilskud til
etableringsomkostningerne det første år. Det statslige tilskud forudsætter kommunal
medfinansiering. Puljen målrettes primært de 66 kommuner, der blev sammenlagt i forbindelse med
kommunalreformen i 2007. Puljen sikrer, at der som minimum kan oprettes et velfærdscenter i hver
af de sammenlagte kommuner, såfremt kommunerne ønsker det.
Puljen skal gå til at dække udgifter til drifts- og etableringsomkostninger af velfærdscentrene. Puljen
dækker ikke lønninger, idet det forudsættes, at der flyttes medarbejdere med fra det centrale rådhus
hele eller dele af ugen. Velfærdscentrene kan etableres i tomme offentlige bygninger eller i
eksisterende offentlige bygninger som biblioteket, hvis der tilføres nye servicetilbud til borgerne,
som ikke er tilgængeligt i byen i dag.
Det skal være muligt at komme til velfærdscentrene med kollektiv transport. Ruteplaner og
åbningstider skal derfor koordineres.
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