Vi skal være fælles om Kerteminde Kommune
Når det kommer til borgerinddragelse, skal borgeren føle sig hørt, samtidig med at en
inddragelse skal finde sted langt før i en egentlig beslutningsproces. Ellers er muligheden for at
føle ejerskab meget lille.
Borgerinddragelsesudvalget (BIU) kom efter mødet onsdag den 9. januar tættere på at konkretisere den
opgave, det er blevet stillet af Byrådet. ”Vi er nu et skridt nærmere en definition af den vision, der skal
danne en egentlig Borgerinddragelsespolitik”, udtaler Michael Gammelgaard, der er formand for udvalget.
Borgerinddragelse er ifølge Gammelgaard vigtigere end nogensinde: ”Borgerne skal ikke bare føle sig hørt,
de skal høres. Vi skal nu fremadrettet brainstorme på, hvordan borgerne kan komme ind i processen
tidligere, og før toget kører hos administrationen. Førhen havde vi tid til at sove på beslutningerne – den tid
findes ikke længere”. Gammelgaard mener, at udvalget er skabt til både at råbe borgere såvel som
embedsmænd op, og få dem samlet omkring en ny og bedre dialogkultur i kommunen, samtidig med at
udvalget skal være et supplement til den politiske proces.
Borgerinddragelse er ikke et entydigt begreb
Dagsordenen til januars andet møde i BIU var kort og præcis: en workshop, hvor borgerinddragelse som
størrelse skulle drøftes, og hvilke gode eksempler, man havde på samme. At borgerinddragelse kan være
flere forskellige ting blev resultatet af workshoppen. Der blev talt om civilsamfundet, hvor borgere
inddrager andre borgere, og hvor borgere lærer at tage ansvar for sig selv, kontra den politiske
borgerinddragelse, hvor borgerne inddrages i politiske beslutninger. Alle i udvalget var dog enige om, at
hvis ikke borgerne føler et ejerskab til kommunen, da vil en bredere borgerinddragelse ikke være mulig. Og
netop hvordan man rækker ud til en bredere skare af borgere er det, udvalget er sat i søen for at finde en
løsning på. Kerteminde Kommune har allerede borgerinddragelse i form af de mange forskellige råd og
foreninger som fx Landsbyrådet, Handicaprådet, Grønt Råd og Seniorrådet, som Byrådet i forvejen
henvender sig til, når der skal tages beslutninger, der overlapper de specifikke områder, og man har for
nyligt fået en Facebook-side. Førhen foregik mange samfundsdrøftelser i de politiske partiforeninger, men
eftersom partiforeningerne ikke længere har tidligere tiders opbakning, skrumper også borgernes
deltagelse i deres eget samfund, og det skal der gerne laves om på. Samtidig skal der skabes en kultur på
kontorgangene der gør, at man hos kommunen lytter til kvalificeret input fra borgerne.
Tilfredse udvalgsmedlemmer
Udvalgsmedlem Morten Weiss, der repræsenterer kommunens unge, og som har meldt sig til udvalget
gennem en invitation via e-boks, udtaler om mødet: ”Jeg synes det gik meget godt. Vi har i dag lavet
gruppearbejde, der gjorde det muligt at komme lidt mere til orde, og lære hinandens meninger at kende”.
Om hvorfor han meldte sig til udvalget, fortæller han: ”Jeg synes det lød spændende. Jeg er relativt ny i
kommunen, og jeg håbede herigennem på at møde nogle aktive borgere, som mig selv. Jeg kan genkende
de synspunkter, som udvalgets medlemmer har”, slutter Morten Weiss, der læser statskundskab på SDU.
”Udvalget er allerede i fuld gang, og vi har nu sat ord på hvordan vi hver især opfatter borgerinddragelse.
Nu skal vi finde ud af at gå i samme retning og hen imod det kommissorium vi har fået stillet til opgave –
nemlig at styrke muligheden for borgerinddragelse. Jeg er meget tilfreds med den proces, der lige nu kører
efter planen. En opstart er altid tidskrævende, og jeg har selv i dag fået flere øjenåbnere, og det ved jeg, at
andre medlemmer af udvalget også har”, slutter Michael Gammelgaard.

