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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Evaluering af borgermøde
Der er tilbagemeldinger fra borgermødet er generelt positive. Munkebo TV
har udarbejdet en film fra borgermødet, som ligger på Munkebo TVs hjemmeside https://www.mltv.dk/2019/10/10/moede-om-borgerinddragelse-i-kerteminde-kommune/
Oplægsholderen Anne Tortzen var en god oplægsholder og facilitator til
borgermødet. Hun styrede mødet i en konstruktiv og anerkende tone, informeret og ført deltagerne godt gennem mødet.
Det var svært, som medlem af udvalget ikke at deltage i dialogen ved bordene. Især for at holde dialogen i gang i blandt deltagerne. Nogle deltagere
tog gerne konkrete eksempler frem som eksempler på samskabelse.
Homogenisering er et emne der bør have fokus i debatten og arbejdet med
borgerinddragelse og samskabelse. Hvis der skal være fællesskab i Kerteminde Kommune kræver det at det er en homogeniseret kommune. Spørgsmålet er hvorvidt Kerteminde Kommune i dag er homogen. Der bør i listen
over aktiviteter over borgerinddragelse være punkter omhandlende hvordan
man sikre at Kerteminde Kommune er en homogen kommune.
Der var mange gode inputs og eksempler på hvor der allerede er igangsat
borgerinddragelse og samskabelse. Derudover var der også mange gode
bud på hvad der kan gøres fremadrettet for at styrke og vedligeholde inddragelsen. I eksemplerne har der været stort fokus på dialog, involvering og
anerkendelse af deltagelse fra borgere i forholdet mellem politikere, embedsmænd og borgere. Som eksempel kom de enkelte grupper med følgende inputs.
Gruppe 1:
- Dialog – komme i dialog med borgerne, f.eks. ved kaffemøder, pølsevognen
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-

Være skarp på de reelle rammer
Få defineret hvornår og i hvilket omfang der skal være borgerinddragelse
Pit-stop – Give politikken et eftersyn/pitstop en gang om året
Bruge borgere som panel/test panel – Ad hoc borgergrupper
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Gruppe 2:
- Dialog - der skal være oprigtighed i dialog – relationer og anerkendelse
- Små og hyppige borgermøder
- Rammerne er afgørende
- Timing af høringer skal være bedre og høringer skal anerkendes
- Borgerens stemme skal anerkendes både af politikere og embedsmænd
Gruppe 3:
- Frigive opgaver til borgere kan måske frigive kompetencer og hjælpe
i opgaveløsningen
- Gode eks. På eksisterende borgerinddragelse
o Borgerpaneller
o Møde din borgmester og udvalgsformand engang om måneden
o Landsbyudvikling og udvikling af legemiljøer

Generelt er der en opfattelse af, at de emner der blev bragt på bordet stemmer overens med udvalgets egne emner.
Antallet af deltagere var forventeligt ikke mange, men dedikeret.
3. Opsamling på arbejdet med politikken
Materialet fra grupperne på borgermødet vil blive inkluderet i arbejdet med
arbejdet af politikken og holdt op imod det arbejde der allerede er lavet i
udvalget.
4. Den videre proces
På næste møde d. 4. november bedes udvalgsmedlemmerne at overveje
hvordan det endelige produkt skal udformes.
Hertil mulighederne for at implementere pointer fra Anne Tortzens oplæg på
borgermødet – evt. i indledningen.
5. Eventuelt
Ingen punkter.
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