Referat af 1. mødet den 17. december 2018 i § 17, stk. 4-udvalget om borgerinddragelse
Formål
Formålet med mødet var at konstituere udvalget, præsentere udvalgets medlemmer, få et overblik over
udvalgets opgave og den foreløbige tid- og procesplan.
Sammensætning af udvalget
Politiske medlemmer:





Michael Gammelgaard (Socialdemokratiet)
Anne Katrine Berg Fiber (Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti)
Pernille Tornøe Ahrentsen Swain (Byrådsmedlem, Socialdemokratiet)
Alex Haurand (SF)

Repræsentant for:










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

Vision samt tid- og procesplan
Michael Gammelgaard gennemgik følgende tid- og procesplan for udvalgsarbejdet.
Tid
December 2018
April 2019

April-oktober 2019

November 2019

December-januar
2020
Februar 

Proces
Visionsfase december 2018 til marts/april 2019
Hvad er borgerinddragelse og hvorfor vil vi det i Kerteminde Kommune?
Hvornår skal der borgerinddrages og hvornår skal der ikke? Hvem skal deltage i
borgerinddragelsen?
Hvordan skal borgere inddrages – udvikling af nye former for borgermøder?
Bearbejdningsfase
Udarbejdelse af forslag til politik
Udarbejdelse af inspirationskatalog
Høring af politik og inspirationskatalog samtidigt
Udarbejdelse af endeligt udkast til borgerinddragelsespolitik efter input fra høring
Beslutningsfase
Forankringsfase

Det blev bemærket at:

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på www.kerteminde.dk

-

Processen skal detailplanlægges og revideres løbende i udvalget.
Der skal løbende være involvering af relevante interessenter og eksperter til oplæg.
Vi skal eksperimentere med borgerinddragelsesredskaber i processen. Det kan være med til at
skabe politikken – og værktøjskassen/inspirationskatalog.
Der skal løbende være orientering af Byråd – eksempelvis via orientering på temamøder.
Side 2 af 2

Første opgave er beskrive hovedvision.
For at styrke kommunikationen og tilliden udsendes der efter hvert møde en pressemeddelelse. Rikke
Mohr Jørgensen er journalist og har tilbudt sig til denne opgave. Pressemeddelelse fra sidste møde er udsendt.
Formand
Michael Gammelgaard blev indstillet og valgt til formand.
Mødefrekvens samt næste par møder
Det blev aftalt, at holde to møder i januar og fremadrettet som udgangspunkt ét møde månedligt, hvor der
er ”hjemmeopgaver”.
Møderne holdes som hovedregel om onsdagen og skiftevis med start kl. 16.00 og 19.00.
De første møder afholdes i Byrådssalen og efterfølgende er udvalgsmedlemmer velkomne til at byde ind
med andre lokationer.
På næste møde drøftes det overordnet, hvad udvalgsmedlemmer forstår ved borgerinddragelse. Dette for
at få en fælles referenceramme og forståelsesplatform. Det blev drøftet, at vi på efterfølgende møde kan
invitere en ”ekspert(er)” indenfor emnet. Annika Agger blev foreslået.
”Hjemmeopgave” til næste møde den 9. januar 2019
Mødedato for næste møde blev aftalt til den 9/1 2019 kl. 19.00.
- 1. Skriv/gør dig tanker om, hvad du forstår ved borgerinddragelse
- 2. Kom med gode eksempler på borgerinddragelse i Kerteminde Kommune
Punkter til dagsordenen til møde den 9. januar blev drøftet
1. Workshop
a. Individuel borgerinddragelse?
b. Gode erfaringer med borgerinddragelse?
2. Planlægning af næste møde – herunder drøftelse af oplægsholdere
3. Evt.

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk

