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Nyt udvalg skal øge dialogen
Det er fra Byrådets side blevet besluttet, at et Borgerinddragelsesudvalg fremadrettet skal arbejde med at
udvikle en ny borgerinddragelsespolitik. Udvalget blev nedsat sidst i november og havde mandag den 17.
december sit første og konstituerende møde. Her blev Michael Gammelgaard (A), tidligere byrådspolitiker,
valgt til formand for det nye udvalg, der er et § 17, stk. 4-udvalg. Han fortæller om udvalget:
”Der har længe været et politisk ønske om at inddrage borgerne bedre i det, der sker i deres kommune.
Borgerinddragelsesudvalget skal nu være med til at definere og formulere en politik omkring, hvornår det
giver mening at inddrage borgerne og hvordan dette gøres på bedste vis”.
”Vi skal i udvalget se på, hvordan man kan kvalificere de politiske beslutninger, og vi vil gøre en aktiv
indsats for, at man i fremtiden kan øge dialogen med en bredere palette af borgere. Når man føler, man
bliver hørt og taget med på råd, så skulle man gerne føle sig tryggere.”
Alle borgere i kommunen har haft mulighed for at melde sig til at arbejde i udvalget, der fik 40 ansøgninger.
Det er nu op til de udvalgte at udarbejde en vision for, hvordan der kan skabes en bedre borgerinddragelse
gennem en foreløbig 1 år lang proces.
”Der var en rigtig god og positiv stemning her ved vores første møde, og alle vil i samme retning.
Forhåbentligt står vi i slutningen af 2019 med et endeligt udkast til en borgerinddragelsespolitik, som vi så
kan servere for Byrådet,” siger Michael Gammelgaard, der dog indrømmer: ”Der er lang vej endnu, men vi
har fået samlet en engageret gruppe af mennesker, der har dedikeret sig til at lægge kræfter i at arbejde for
et godt resultat.”
I løbet af 2019 skal udvalget arbejde med mål og visioner, og til det henter man gerne inspiration fra andre
kommuner, der har haft succes med at arbejde målrettet med borgerdialog og borgerinddragelse.
”Med det in mente, at det rent faktisk er politikerne selv, der har ønsket dette udvalg, skal vi være med til
at skabe en bedre dialog på tværs af administration, politik og borgere og finde ud af, hvordan vi på
allerbedste vis inddrager borgeren fremover”, slutter Michael Gammelgaard.
Udvalget har næste møde den 9. januar 2019, og her skal man allerede i gang med at arbejde med at
formulere en vision, og her vil man se på, hvilke gode eksempler af borgerinddragelse der har været i
Kerteminde kommune i nyere tid.
Udvalget består af følgende medlemmer:
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Anne Katrine Berg Fiber (Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti)
Pernille Tornøe Ahrentsen Swain (Byrådsmedlem, Socialdemokratiet)
Michael Gammelgaard (Socialdemokratiet)
Alex Haurand (SF)
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Erhvervslivet, Kurt Enevoldsen
Kulturlivet, Rikke Mohr Jørgensen
Fritidslivet, Jørgen Holm
Børnefamilier, Anna Hellesøe
Etniske borgere, Annette Levin
Unge, Morten Weiss
Handicaprådet, Tina Brandt Jensen
Seniorrådet, Laila R. Finsen
Landsbyrådet, Erling Knudsen

