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Foredragsholder Anne Tortzen faciliterede mødet.

1. Foredrag: Borgerinddragelse – nye tendenser (Stikord fra præsentationen, som findes på udvalgets hjemmeside)
Borgere kan deles op i to stereotyper:

-

Velfærds forbrugeren – den besværlige
Den motiverede frivillige – den engagerede

Hvad engagere?

-

Beslutninger om det nære
At blive inddraget tidligt
Anerkendelse
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Hvorfor borgerinddragelse

-

Borgerinddragelse er især relevant ved de udfordringer der kan karakteriseres som Wicked problems, der er udfordringer der kræver
mere end det offentlige selv kan løse.

Den historiske proces i udviklingen af borgerinddragelse

-

Version 1.0 – høringsfunktion
Version 2.0 – Tidlig dialog
Version 3.0 – Samskabelse

Inputs fra salen

-

Hvordan oplever i borgerinddragelse? Det kan til tider føles som om
man igennem en høringsproces kun bliver brugt til at legitimere en
beslutning der allerede er truffet.

Eksempler på borgerinddragelse

-

Korsør – Etablering af digegrupper til løsninger for højvandsikring
Hedensted – ”Løsning lykkes” borgergrupper der udvikler landsby
Odense – Borger budgetter til lokalsamfund
Gentofte – Etablering af §17 stk. 4 udvalg, som et ad hoc ”opgave”
udvalg

Tre dilemmaer ved borgerinddragelse

-

Tid – Inddragelse sker ofte i sidste øjeblik og derfor får processen
ikke tid nok til at lykkes
Udvælgelsen – At kontakte ildsjæle er effektivt og skaber mere succes, men kan være snævret repræsenteret. Store grupper kan være
svære at begrænse.
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-

Kontrol – At afgive en vis form for kontrol og magt
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Gode råd

-

Brug kræfter på de interne linjer – Hvad er formålet? Hvilke rammer og roller er der?
Hellere gøre mindre, men gøre det ordentligt
Procesledelse – Skabe plads til forskelligheder i fællesskab.

2. Gruppearbejde
De fremmødte arbejdede i grupper om inputs til udvalgets arbejde og grupperne præsenterede følgende:
Gruppe 1:

-

Dialog – komme i dialog med borgerne, f.eks. ved kaffemøder, pølsevognen
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

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

Udvalgets næste møde
Tirsdag d. 22. oktober kl. 19-21 på Kerteminde Rådhus
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