1,7 mio. kr. årligt til de bornholmske lokalsamfund
ved Jørgen Hammer, formand for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke
Alle mærker vi på den ene eller den anden måde, at det bornholmske samfund er udfordret i disse år. Det
vigende befolkningstal og det stigende antal tomme boliger, afvandringen af unge, der skal læse videre og
ofte ikke kommer hjem igen og det faldende børnetal, er nogle af de synlige tegn på de udfordringer,
Bornholm står over for.
Det er udfordringer kommunalbestyrelsen ikke bør stå alene med. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen
i budgetforliget for 2015 at stille en "Lokalsamfundspulje" på 1,2 mio. kr. til rådighed for de 28
bornholmske lokalsamfund ud over den hidtidige Fritids- og Kulturpulje fra 2004. De to puljer vil fra 2017
være sammenlagt og i 2017 være på forventede 1,7 mio. kr.
Det sker med tanke på, at øens lokalsamfund for få midler ofte kan nå længere, hvad angår drift,
forskønnelse og udvikling af deres respektive lokalområder end Regionskommunen kan for de samme
midler. De frivillige kræfter i lokalsamfundene kan således bidrage til at gøre de bornholmske byer
attraktive for vore beboere men også for potentielle tilflyttere og for vore turister. For ud over
detailhandel, restauranter og anden service byder øens byer og lokalsamfund på et væld af årlige events,
by- og havnefester og musikarrangementer, der stimulerer turismen, der er et af øens vigtigste erhverv.
En ny måde at bruge overvejende eksisterende midler på
Inden nogen måtte blive forargede over, at Regionskommunen i et anstrengt budget kan finde 1,7 mio. kr.
til lokalsamfundene, skal det siges, at den nye pulje for størstedelens vedkommende stammer fra tidligere
og nu nedlagte puljer og udgiftskonti i kommunen. Således indgår der i den nye Lokalsamfundspulje den
tidligere "Lokalpulje" på 0,5 mio. kr., hvorfra der efter ansøgning ved Lokalrådet kunne uddeles midler til
støtte for konkrete projekter. Der indgår også i den nye pulje midler gik til løsningen af opgaver, der
tidligere blev varetaget af kommunen. Det er f.eks. byernes juleudsmykning, flagning i byerne på
mærkedage, hjælp til afholdelsen af by - eller havnefester og udsmykningsopgaver eller til
blomsterudsmykning. Endelig blev der i forbindelse med budgetforliget i 2015 lagt yderligere 0,2 mio. kr.
oveni Lokalsamfundspuljen i respekt for det store frivillige arbejde, der gøres i øens lokalsamfund.
De demokratisk valgte bestyrelser i øens borgerforeninger, byting og fællesråd er i dialog med eget bagland
om måden af bruge midlerne på. Og har man lokal opbakning og kan mobilisere de frivillige kræfter, vil man
kunne få meget ud af midlerne. Omvendt vil man komme knap så langt, hvis man må købe sig til de fleste
ydelser, hvad enten det er byens juletræ, indkøb, pasning og vanding af byens blomster eller flagningen på
mærkedage.
Hvordan bliver midlerne fordelt mellem lokalsamfundene
På generalforsamlingen i BBS den 28.april 2016 blev det anbefalet, at de 1,7 mio. kr. skulle fordeles med 30
% ligeligt fordelt og 70 % fordelt efter indbyggertal i øens 28 lokalsamfund, hvilket kommunalbestyrelsen
har accepteret. Fordelingsnøglen skulle gerne afspejle, at der er nogle udgifter, der ikke er særlig berørt af,
om man er et lille eller et stort samfund. Og selvfølgelig udgifter, der i høj grad er berørt af, om man er et
større eller et mindre lokalsamfund. I udmøntningen vil man således se, at Arnager som det mindste af
bysamfundene på øen i 2017 vil modtage ca. 35.000 kr. og Rønne ca. 440.000 kr. De der måtte synes, at
bidraget til Arnager måske er i overkanten bør tænke på byens 200 m lange træbro (Nordens længste) ud til

ø-havnen. Begge dele har lokalsamfundet ansvaret for vedligeholdelsen af. Og de der måtte synes, at
bidraget til Rønne er i overkanten bør tænke på, at f.eks. et juletræ af Rønnes sædvanlige størrelse er ikke
noget frivillige magter at skove og stille op på Torvet på en forsvarlig måde. Så derfor må man i Rønne ofte
betale for hjælp til ydelser, man ude på øen kan håndtere langt billigere i kraft af frivillige kræfter og
donationer.
Efterskrift
Udkantkommunerne både i Danmark og udlandet står i en globaliseret verden med de samme
udfordringer som Bornholm. Det er ikke en farbar vej at hæve skatterne for at fastholde serviceniveauet,
når beskatningsgrundlaget er vigende. Derfor møder det i de bornholmske lokalsamfund forståelse, at der
gennem en stigende borgerinvolvering kan ske en aflastning af kommunen, ved at relevante opgaver
overdrages de folkevalgte organer i øens lokalsamfund.

