
Forord
Borgerlisten har som primær opgave at ændre prioriteringerne i Herning Kommunes budget. Vi
ønsker at se budgettet som det middel, der giver borgerne i Herning Kommune en ordentlig ker-
nevelfærd. Denne opgave er selvfølgelig ikke nem. Der er ikke tradition for at se kernevelfærden
som vigtigste element, hvilket vel egentlig er kerneopgaven for byrådet. Vi har alle brug for og
er afhængige af forskellige kerneområder gennem livet. Nogle vælger vi ikke selv og håber på at
vi ikke bliver afhængige af. Derfor er det vigtigt, at der er tilbud og beredskab, der tager hånd om
tingene og støtter op - også om de pårørende.

Vi hører ofte spørgsmålet »hvor skal pengene komme fra« og det er jo mærkeligt at samme
spørgsmål ikke stilles til andre områder i budgettet, for selvfølgelig skal pengene komme et sted
fra. Når Borgerlisten peger på områder, der skal prioriteres, vil vi naturligvis i samme ombæring
fortælle hvor pengene skal hentes, og hvilket område der derfor udsættes for en besparelse.

Vi tror på, at vi både kan styrke et godt  erhvervsliv og sikre borgerne den gode kernevelfærd. Her-
ning Kommune skal kendes for gode daginstitutioner - hvor både åbningstider og priser er rigtig
fine, gode skoler og specialtilbud med mere. Vi er overbeviste om at det vil være med til at tiltrække
både nye skatteborgere og nye virksomheder.
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Hvad vil Borgerlisten?
Da Borgerlisten er partineutral, forholder vi os ikke med et partipolitisk ideologisk grundlag i forhold
til vore beslutninger. Vi arbejder dog ud fra et overordnet grundlag, der er rettesnor i vores arbejde.

• Byrådsarbejdet skal ske med en åben og tæt dialog med kommunens borgere

• Der skal være åbenhed om hvad vi vil og hvad vi ikke vil

• Økonomi skal prioriteres efter »nice to have« og »need to have« princippet

• Borgerlisten vil altid prioritere borgenes daglige kernevelfærd

Arbejdsgrundlag og plan for det politiske arbejde er opbygget over budgettet for Herning kommune.
Dette for at sikre åbenhed og forståelse vedrørende det politiske arbejde. 

Borgerlisten vil arbejde for at vi får prioriteret størst mulig andel af Kommunens midler til ker-
nevelfærd. Vi vil sondre mellem hvad der er »nice to have« og »need to have« og fordele midlerne
ud fra den strategi, at først løser vi det der er nødvendigt, og dernæst det der er rart at have i
vores kommune.



Figuren viser Borgerlistens tilgang til budget og prioriteringer. Vigtigste prioriteringer ligger i bunden af pyramiden.
Overgangen mellem nederste og og mellemste trin i pyramiden er mere flydende end figuren viser.

Som kommune er vi underlagt de love og den økonomi, der er bestemt fra regeringens side. Derfor
forholder vi os udelukkende til de rammer vi har, og ikke til de landspolitiske spørgsmål. Det har den
betydning, at vi er partineutrale og ikke kan identificeres som værende rød eller blå blok. For os er
det primære at skabe en kommune med en god kernevelfærd til at understøtte borgernes hverdag.

Borgerlisten ønsker som udgangspunkt ikke at finde øget finansiering til kernevelfærden via skatte-
stigninger, men vil søge at finde finansiering inden for den givne økonomiske ramme.

Det handler om prioritering!


