Referat af mødet den 9. januar 2019 i § 17, stk. 4-udvalget om borgerinddragelse – Fælles
om Kerteminde
Afbud: Erling Knudsen, Anna Hellesøe, Pernille Swain, Tina Brandt
Stedfortræder: Ulla Hansen er stedfortræder for Tina Brandt.
Indledningsvist blev udfordringen med stedfortrædere af henhold til processen diskuteret.
Det er de enkelte råds opgaver og sikre kontinuitet og vidensdeling.
Formål
Formålet med mødet var en påbegyndelse af første del af processen som starter med visionsarbejde. Udvalgsmedlemmerne fik på første møde en ”hjemmeopgave”, hvor de
skulle forberede, hvad de forstår ved begrebet borgerinddragelse og samtidig gøre sig
overvejelser om gode eksempler på borgerinddragelse i Kerteminde Kommune. De overvejelser, der blev gjort, blev diskuteret/drøftet i Workshops og fremlagt in plenum.
Udvalgets medlemmer blev opdelt i tre grupper.
Workshop 1 – Hvad er borgerinddragelse
Gruppe 2
Føle sig hørt
-

Inddragelse er også en følelse. Der skal være en følelse af at være blevet hørt ellers er der risiko for, at det frå negative konsekvenser. Der skal være tilbagemelding
til de inddragede parter (How, Why, What). Hvorfor træffes beslutningen? Det bør figurere i beslutningsreferat at en given beslutning er truffet på baggrund af input fra
eksempelvis en forening, Råd etc.

Etablerede råd og organer
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-

Der er en formaliseret lovpligtig inddragelse der fungerer. Brugerbestyrelser i for eksempel skoler, børnehaver etc. Rammerne er sat og det virker. Det er en borgerinddragelse, der er taget højde for.

-
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Vi skal være opmærksomme på at sondre mellem ”civilsamfundet” og ”politisk organiseret/lovpligtige” deltagelse.

-

Kommunen skal være bedre til at bruge/give viden videre om eksisterende kanaler,
herunder lovpligtige råd samt organiserede foreninger.

-

Styrke engagement. Borgere skal oplæres i engagement.

Tidlig inddragelse i processen – toget kører
-

Der skal skabes en kultur, der tilsigter til tidlig inddragelse.

-

Når tingene er sat i gang, er det svært at ændre på.

-

Beslutningsprocesser er er blevet akademisk styret. Man lærer om processer på
universitet – og så anvender man dem i sit arbejde i kommunen. Det betyder, der
skal stærke politikere til at se, at der overhovedet er sat en proces i gang. Det betyder, det er vigtigt, at der sker en tidlig inddragelse.

-

Det samme (igangsættelse af proces) kan ske politisk, uden at der er repræsentation på det. Det kalder ligeledes på en tidlig inddragelse.

-

I sagens natur kan en sen inddragelse næsten ikke effektueres. Det skal ind før det
bliver en dagsordenstekst.

-

En mulighed er – tidligt i processen – at beslutte om en given sag er politisk egnet.
Det kunne være i forbindelse med Byrådets arbejdsplan er til politisk drøftelse.

Bidrag til politisk proces
-

Borgerinddragelse skal bidrage til den politiske proces. Kvalificere beslutninger.
Men Inddragelse skal ligeledes være med til at skabe en ny kultur.

Kommunikation
-

Det skal være lettere at bliver hørt ligesom kommunen skal være bedre til at informere og kommunikere.

Gruppe 3
Ejerskab
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-

Vigtigt at borgere får/tager mere ejerskab over kommunen. Borgere skal tidligt ind i
beslutningsprocesserne. Det kan være en udfordring, når vi har et repræsentativt
demokrati. Tidligere var der mere aktivitet i partierne, hvor borgernes stemmer i højere grad blev diskuteret og repræsenteret.
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Debatklima skal ændres og nye positive stemmer skal høres
-

Der er nogle ildsjæle, der fylder. Det er en udfordring. Hvordan inddrager vi dem,
der ikke høres så tit? Hvordan får vi øget engagementer/deltagelse hos dem?

-

Der er et negativt klima, hvor det er få negative stemmer, der høres. Hvordan får vi
det vendt til at være en konstruktiv debat? Det negative klima gør, at der ikke er andre dygtige og erfarne, der ikke vil/”gider” deltage.

Nærhed
-

Nærhed bør kunne styrkes i Kerteminde Kommune.

Idé – Pilotprojekt
-

BIU bør starte et pilotprojekt – case. Hvor der er succes med borgerinddragelse.
Her er det vigtigt med ejerskab, så det kommer ud af stuerne. Smagsdommere er
uden for døren.

Gruppe 1
Supplerede de forudgående oplæg.
Workshop 2 - Gode eksempler på borgerinddragelse i Kerteminde Kommune.
Grundet tidspres blev drøftelsen taget in plenum.
Gode eksempler er
-

Marinaomlægning – udvalgets beslutning at der skal være inddragelse.

-

”Mød din udvalgsformand”. Alle kan gå hen og tale med formanden for relevante
udvalg. Det er et godt eksempel – også på mulighed for tidlig inddragelse

-

Sluseprojekt – var godt i starten.
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-

Vedligeholdelse af fodboldbaner. Her var der ikke inddragelse i begyndelsen, men
inddragelsen var god i sidste del af processen.

-

Spørgetid i Byrådssalen er et godt eksempel. Kunne det udvides, så det både var
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Spørgsmål og Kommentarer? Det kan overvejes om spørgsmål bør føres til referat?
-

Der er mange gode eksempler på inddragelse via Råd, Nævn og brugerbestyrelser.

-

Daginstitution Munkebo og tidligt inddragelse. Hele Munkebo blev inviteret til et dialogmøde/workshop om opførelse af ny Daginstitution i Munkebo. Her blev ideer til
det nye byggeri nedfældet og taget med ind i arbejdsgruppen/maskinrummet.

-

Den indsats Steen Hjort gjorde med landsbypolitikken. Her fik han bred deltage –
ikke blot tordenskjoldssoldater.

-

Inddragelse af flygtninge - hvor det er civilsamfundet og ikke ”politisk” forstået som
Råd etc.

Det blev bemærket, at frivilligt arbejde aldring må blive en erstatning for kommunale kernevelfærdsopgaver og for det som kommunen skal levere.
Det blev desuden drøftelse om man – af hensyn til signalværdi og for at tiltrække andet
publikum – bør flytte Byrådsarbejdet ud af Byrådssalen og de fire vægge?
Planlægning af næste møde
-

I forhold til invitation til oplægsholdere blev det aftalt at vente med at invitere. Der
skal skabes mere?
o Rikke: Faaborg Midtfyn?
o Annika Agger, RUC
o Kasper Møller, Københavns Universitet
o Center for borgerdialog?

Såfremt der er tekst eller lignende man ønsker udsendt til udvalgets medlemmer efter de
pågældende møder, skal det sendes til Pernille C. dagen efter mødet senest kl. 12.00.
Vedhæftet dette referat er et skriv fra Kurt Enevoldsen og Laila Findsen.
Mødedage skiftes til at være at være hhv. mandag og onsdag med start hhv. kl. 16.00 og
kl. 19.00.
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Næste møde er onsdag den 30. fra kl. 16.00-18.00.
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