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

Ledelsessekretariatet

Hans Schacksvej 4

5300 kerteminde

Tlf. 65151508 

Fax 

pcx@kerteminde.dk

www.kerteminde.dk

24. maj 2018

Sagsnr.

440-2018-1697

Dokumentnr.

440-2018-62411

Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg vedr. 
borgerinddragelsespolitik

Baggrund og formål 

Som følge af, at SF og Kertemindelisten i august 2017 havde en sag på 
økonomiudvalgets dagsorden vedrørende henholdsvis borgerdrevne forslag 
og et § 17, stk. 4 udvalg for aktivt medborgerskab, vedtog Byrådet på mødet 
den 22. august, at, ”Det kommende Byråd i forbindelse med konstitueringen 
nedsætter et §17, stk. 4 udvalg med henblik på at udarbejde et forslag til 
styrket borgerinddragelse.”
I forlængelse heraf vedtog Byrådet på mødet den 7. februar 2018, at der 
skal udarbejdes et kommissorium for et §17, stk. 4-udvalg til udarbejdelse af 
en borgerinddragelsespolitik. 

På Byrådets temamødet den 26. april 2018 blev ambitioner og visioner for 
borgerinddragelse – og for § 17, stk. 4-udvalget for borgerinddragelse – 
drøftet. 

Formålet med borgerinddragelsespolitikken er særligt et politisk ønske om at 
kvalificere de politiske beslutninger og udviklingen af nye og bedre velfærds-
løsninger. Dertil er der et politisk ønske om at gøre en aktivt indsats for at 
øge dialogen med en bredere palet af byens borgere gennem nye deltagel-
ses- og dialogformer. 

Med baggrund i formålet udarbejdes en procesplan for arbejdet i udvalget. 

Rammer

Rammerne for udarbejdelse af en borgerinddragelsespolitik er:
- Vision for Kerteminde Kommune – Fællesskab Kerteminde  
- TILLID – decentral ledelse – central styring.

Leverance 

Udvalget skal udarbejde et forslag til en borgerinddragelsespolitik. Udvalget 
skal desuden være handlingsorienteret og udarbejde værktøjer til borgerind-
dragelse – eksempelvis i form af et forslag til et inspirationskatalog til nye 
deltagelses- og dialogformer.

Opgaver
 
I udviklingen af en borgerinddragelsespolitik og et inspirationskatalog kan 
udvalget eksempelvis beskæftige sig med følgende temaer:

1. Hvad er borgerinddragelse og hvorfor vil vi det i Kerteminde Kom-
mune?

2. Hvem skal inddrages? En vurdering af om der er særlige aktører, 
der ønskes øget dialog og inddragelse af – f.eks. unge borgere, bør-
nefamilier, etniske borgere, seniorer, kulturpersoner, organisationer. 

3. Hvornår er borgerinddragelse godt og hvornår er det ikke. 
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Side 2 af 34. Hvordan skal borgere inddrages? Udvikling af nye deltagelses- og 
dialogformer

5. Udarbejdelse forslag til en borgerinddragelsespolitik og Inspirations-
katalog og eventuelt overvejelser om den videre strategiske proces 
– eksempelvis udpegning af ambassadører for borgerinddragelse 

Udvalgets sammensætning 

Udvalget sammensættes ud fra et ønske om diversitet. 

4 af Byrådet udpeget medlemmer, hvoraf mindst én skal være medlem af 
Byrådet
1 repræsentant for byens unge (evt. elevrådsformand)
1 repræsentant for børnefamilier
1 repræsentant for etniske borgere
1 repræsentant for seniorrådet
1 repræsentant for handicaprådet
1 repræsentant for landsbyrådet. 
1 repræsentant for erhvervslivet
1 repræsentant for kulturlivet
1 repræsentant for fritidslivet 

Hensyntagen til geografisk repræsentation (repræsentanter for Munkebo, 
Langeskov og Kerteminde) søges tilgodeset i udvælgelsen af ovenstående 
repræsentanter.

De 4 af Byrådet udpeget medlemmer bemyndiges til at udpege de eksterne 
repræsentanter. 
Udvalget bemyndiges til at supplere udvalget med øvrige medlemmer. 
Udvalget vælger sin formand. 
 
Der vil være behov for at inddrage eksperter i borgerinddragelse i udvalgets 
arbejde, hvorfor disse vil blive inviteret efter behov.

Mødefrekvens fastsættes af udvalget.

Rent praktisk vil opfordring og invitation til deltagelse ske via e-Boks og 
Facebook mens tilmelding vil ske via Kommunens Facebook side.  
  

Kompetence og organisering
 
Jf. Kommunestyrelseslovens § 17 stk. 4 kan Byrådet ’nedsætte særlige ud-
valg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller 
rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg eller de 
stående udvalg.’

§ 17, stk. 4-udvalget vedr. Borgerinddragelsespolitik refererer til Økonomiud-
valget. 

Udvalget betjenes af administrationen.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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Beskrivelse af procesplan 

Procesplanen udarbejdes på første mødet i udvalget, men kan se ud som 
følger:

1. Opstartsfase 
TEMAMØDE 1 – Hvad er borgerinddragelse og hvorfor vil vi det i 
Kerteminde kommune                            
Ekspertoplæg   
Detailplanlægning af processen

2. Ide- og dialogfase 
TEMAMØDE 2 Hvornår skal der borgerinddrages og hvornår skal 
der ikke? Og hvem skal deltage i borgerinddragelsen? 
Ekspertoplæg
TEMAMØDE 3 Hvordan skal borgere inddrages – udvikling af nye 
former for borgermøder? 

3. Bearbejdningsfase  
Temamøde 4 Udarbejdelse af forslag til borgerinddragelsespolitik
Temamøde 5 Udarbejdelse af inspirationskatalog 

4. Høringsfase
Høring og involvering hos relevante interessenter 

5. Beslutningsfase 
Udarbejdelse af det endelige udkast til Borgerinddragelsespolitik og 
inspirationskatalog 

6. Realisering 
Kommunikation af Borgerinddragelsespolitik. Herunder eksempelvis 
udpegning af ambassadører. 

Udvalgets funktionsperiode 
Udvalget fungerer så længe, at udvalget finder det meningsfuldt. Senest ved 
udgangen af 2019 vurderer Økonomiudvalget § 17, stk. 4-udvalgets virke.  

http://www.kerteminde.dk/
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