Vi skal kvalificere de politiske beslutninger
Sådan lyder det kommissorium, som Borgerinddragelsesudvalget (BIU) er oprettet til at
udføre. På udvalgets tredje møde gik arbejdet med at få nedfældet en vision i gang.
Der er lang vej til målet endnu, og der er langt fra en handlingsplan til en vision. For hvordan gør vi,
hvad er målet med vores arbejde, hvad er vores mission, og hvor er det egentligt vi skal hen – hvilken
ledestjerne skal vi følge! Spørgsmål og afklaringer hober sig stadig op i det 13 mand høje udvalg, der i
denne uge skulle forsøge at nedfælde de første spæde sætninger omkring en vision, man som udvalg
kan arbejde ud fra. En vision, der også skal munde ud i en egentlig politik på området
borgerinddragelse, borgerinvolvering, samskabelse.
Der er i udvalget bred enighed om, at borgerne i Kerteminde kommune skal opmuntres til at føle et
større ejerskab overfor deres bopælskommune – der skal mere nærvær til. Udvalget skal være med til
at skabe en ny kultur omkring borgerinddragelse, hvor man fra embedsværkets side kan modtage
kvalificeret input på en mere konstruktiv måde. Samtidig skal udvalget også være med til at bringe
borgerne tættere på beslutningsprocesserne. Det kræver noget så såre simpelt, men også utroligt
kompliceret, som at få borgerne til at deltage på en mere aktiv måde i det samfund, de er en del af. Vel
at mærke de borgere, som ikke allerede er engageret partipolitisk, eller på anden måde er
repræsentanter for foreningslivet, og dermed allerede taler med en stemme.
Politisk medlem af BIU for SF Alex Haurand giver sit synspunkt på, hvordan vi alle skal være med til at
kvalificere de politiske beslutninger ved at engagere os:
”Borgerne bør have en forståelse af, at vi selv skaber vores kommune. Vi er kommunen, vi skal tage
ejerskab, og vi skal passe på vi ikke bare lægger beslutningerne fra os. Vi må ikke blive kunder i en
butik”, udtaler han, og fortæller om den udvikling, der er sket siden halvfemserne, hvor han mener vi
alle blev kunder i velfærdssamfundet.
”Vi betaler skat, så nu skal vi have en ydelse. Dette er blevet måden, man definerer en kommune på. Vi
har bare ikke overvejet, at det rent faktisk er os selv, der skaber butikken. Vi borgere skal bestemme,
hvad det er vi vil have i butikken. Vi mister afvejningen af, hvor meget der skal sættes af til børn og
ældre. I stedet kommer vi til at stå og skrige inde i butikken, fordi der mangler et bestemt tilbud”,
forklarer han og fortsætter: ”Borgerne skal fortælle politikerne, hvad det er de har brug for, og
politikerne skal sætte embedsværket til at udføre dette stykke arbejde, og ikke omvendt. Borgerne
skal definere deres eget samfund sammen med politikerne. I forhold til embedsværket tror jeg
simpelthen ikke vi bruger dem på den rigtige måde, sådan som det forholder sig i dag. Vi skælder dem
ud og beskylder dem for det, der er i butikken, når det i virkeligheden er os selv, der skal tage ansvar
og give udtryk for, hvad det er vi har behov for. Vi skal som borgere forstå, at det er vores butik!
Næste udvalg i BIU er sat til sidst i februar, hvor der skal arbejdes videre med en vision for området.

