Referat - 8. møde i § 17, stk. 4-udvalget om borgerinddragelse den 15.
august 2019

Økonomi, Løn & IT
Grønlandsgade 3
5300 Kerteminde
Tlf. 65151526

Afbud: Anne Fiber, Pernille Swain, Tina Brandt Jensen (Dorte Sams deltog
på vegne af Handicaprådet)

1. Godkendelse af referat for sidste møde d. 24. juni 2019

cmm@kerteminde.dk
www.kerteminde.dk

09. august 2019

Sagsnr.

Godkendt

S2018-1697

2. Forslag fra redaktionsgruppen om forslag til borgerinddragelsesaktiviteter

Dokumentnr.
D2019-84214

Punktet blev ikke behandlet
3. Forslag fra forberedelsesgruppen om borgermøde d. 17. september
2019
Arbejdsgruppen omkring borgermøde fremlagde deres overvejelser til planlægningen af et borgermøde. På baggrund af fremlæggelsen blev der drøftet mulige tilpasninger til mødet. Det blev besluttet at strukturere borgermødet i 4 dele:
1.
2.
3.
4.

Velkomst
Foredragsholder (45 minutter)
Intro omkring udvalget og intro til Open Space
Open Space - 6 caféborde, som inviterer til dialog – medlemmer af udvalget fordeler sig ved bordene. Der laves et
fælles skriv med de fælles meninger der er og generelle
spørgsmål der kan hjælpe dialogen, men ellers er det op til
den enkelte og den enkeltes holdning. Borgeren har mulighed for at komme med forslag til borgerinddragende forslag (der bruges skabelonen fra borgerinddragelsesskemaerne eller post-its) (1 time)
5. Afslutning. Der afrundes med en opsamling og hvad der vil
ske efterfølgende.
Formålet med borgermødet er
1. at få gjort borgerinddragelse spændende og orientere om
at der eksisterer allerede borgerinddragelse - der er både
gode og dårlige eksempler på borgerinddragelse.
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2. at bidrage til udvalgets arbejde med at udforme en politik
der kan håndtere borgerinddragelse i en kommunal kontekst
Udvalget inviter til borgermødet d. 17. september 2019 kl. 19:00-21:00. Der
inviteres til et møde med oplæg omkring borgerinddragelse (ekstern oplægsholder) og under mødet starter en dialog der ikke er annonceret. Alle
borgere indbydes som borgere (der er ikke særskilt invitation til politikere
eller embedsfolk)
Indbydelser sendes til:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Foreninger og råd
Politiske partier
FB
o Det politiske liv
o Kerteminde kommune
Kerteminde kommune informerer
Bibliotekerne
Aviser
o KJ-avis
o Fyens Stiftstidende
o Ugeavisen
Munkebo lokaltv
Kultunaut

Opgavefordeling:
-

Lokation: Michael har ansvaret for at finde lokation til mødet – undersøger muligheden for at bruge Produktionsskolen.
Foredragsholder: Michael undersøger hvem der har mulighed og
lyst til at holde et foredrag
Praktisk koordinering inden mødet: Alex og Michael
Invitation: Rikke og Christopher udarbejder en invitation der kan
sendes bredt ud
Facilitator og praktisk før og under mødet - Udvalget mødes før
mødet (18:30) og hjælper

4. Endeligt forslag til Mission/Vision
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Udvalget drøftede mulighederne for at komme videre med udarbejdelsen
af vision og mission. Der nedsættes en redaktionsgruppe (Alex) der laver en
række forslag til mission og vision, som sendes rundt til udvalget og så kan
man byde ind med dem man helst vil have. Udvalgets medlemmer melder
tilbage via mail med kommentarer til den endelige formulering på vision og
mission.
5. Materiale omhandlende Odense Kommunes Borgerråd (bilag er
vedhæftet mail)
Blev ikke behandlet
6. Evt.
Intet at berette
7. Næste møde
Udvalget mødes igen d. 9. september 2019 kl. 17
Redaktionsgruppe mødes d. 26. august 2019 kl. 19-20 på Kerteminde Rådhus

8. Nyt punkt – plan for udarbejdelse af en politik:
Punktet blev oprettet på mødet. Nedenstående forslag til tidsplan, proces
og gruppe blev drøftet af udvalget.
Forslag til tidsplan for produktionen af et endeligt skrift til politikerne:
-

-

-

15/8 Udvalgsmøde med endelig vedtagelse af produktionsplan, disposition, Mission og visions formulering (korte tekst vedtages) og
borgermødet med uddeling af roller.
17/9 Borgermøde
1/10 - 1/11 arbejdsperiode for grupperne der forfatter politik og inspirationskatalog
1/11 Endeligt forslag til Borgerinddragelsespolitik og inspirationskatalog.
1/11 - 15/11 Medlemmerne i udvalget kan komme med rettelser, tilføjelser og ændringsforslag.
15/11 - 22/11 Redaktionsudvalget ser på de indkomne rettelser, tilføjelser og ændringsforslag og udarbejder et endeligt skrift der kan
komme til afstemning i udvalget.
22/11 - her besluttes om der er nok til at kunne gå videre med en
planlæggelse af overdragelsestidspunktet (opmærksomhed på om
fagudvalgene skal orienteres inden behandling i byråd)
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Fremtidig proces for arbejdet:
1. Et redaktionsudvalg laver forslag til et endeligt skrift, som er
opdelt med linienumre, hvori kommissoriet imødekommes.
2. Teksten kommer i høring i hele gruppen der har 1 uge til at
komme med forslag til ændringer, tilføjelser eller sproglige
rettelser, med linienumre.
3. Når forslag er kommet tilbage til redaktionsudvalget, har udvalget 1 uge til at rette til og pudse af.
1. Ændringer inkorporeres, forkastes eller imødekommes.
4. Redaktionsudvalget fremlægger sit arbejde for hele gruppen
og hver enkelt ændringer, tilføjelser eller sproglige rettelser,
kommer til afstemning i hele gruppen.
5. Den endelige tekst korrekturlæses og layoutes og sendes til
publisering.

Skrivearbejdsgruppen består af:
-

Rikke
Laila
Jørgen
Alex
Michael
Morten
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