Høringssvar på regionskommunens udkast til
Politik for borgerinddragelse

BBS´ generelle holdning til udkastet
Vi er generelt meget positivt stemt for udkastet, som giver en klar indikation
af, at man vil sikre borgerinddragelse på en seriøs måde og lægger den
fornødne vægt bag politikken.
Vi har således noteret os, at det var borgmesteren personligt, der præsenterede
udkastet til Politik for borgerinddragelse på Landdistriktsforum den 15.11.2010
i Østermarie.
Kommunalbestyrelsens ansvarlige gruppe, ”Demokratigruppen”, for
implementeringen af den nye politik er sammensat af udvalgsformændene og
gruppeformændene for de af kommunalbestyrelsens partier, der ikke er
repræsenteret blandt udvalgsformændene Det giver gruppen tyngde, der også
må ses som udtryk for en vilje til at fremme sagen.
Den politik vi bliver præsenteret for, bygger meget loyalt på begreberne dialog
og tidlig inddragelse (… på et så tidligt tidspunkt som muligt og….), der blev
formuleret på Landdistriktsforum i Aakirkeby i 2009.
Den dialogform, der er lagt op til bygger endvidere på en kombination af årlige
”Dialogmøder” i aktuelle distrikter og et årligt ”Fællesmøde”, der dækker hele
Bornholm. Det er i tråd med de anbefalinger, deltagerne nåede frem til ved det
af BBS afholdte møde i Pedersker Samlingshus den 12. maj 2010 om dialog og
tidlig inddragelse.
Hvilke elementer vi savner i udkastet
Oplægget tager ingen steder ordet borgerforening, lokalforening,
sogneforening, byting, fællesråd og hvad vi ellers hedder i sin mund.
Det kendetegner borgerforeningerne, at de er de eneste organer, der på linje
med kommunalbestyrelsen/partiforeningerne ser tingene i sammenhæng og
tværsektorielt, modsat det man i sagens natur gør i alle andre foreninger, råd og
nævn.
Det giver borgerforeningerne efter vores opfattelse en helt særlig rolle i
lokalsamfundene som det legitime og demokratisk valgte talerør for borgerne
og dermed som dialogpartner, også når det gælder høringer (som i dag) og
formuleringen og implementeringen af en politik for borgerinddragelse, som
den vi står overfor.
BRK´s politik for borgerinddragelse bør løbende evalueres. Det er i udkastet
nævnt, at politikken/indsatsen skal evalueres i andet kvartal 2013 ved
Tusindefryd (eller Bellis).
Logo for BBS, der afspejler
borgerforeningernes tætte kontakt til græsrødderne,
de tusinde glæder ved et liv i landdistrikterne og
bladene de samvirkende borgerforeninger.
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udgangen af valgperioden. Men det er efter vores mening ikke tilstrækkeligt,
da vigtige elementer i evalueringen kan blive glemt, hvis de først kan fremføres
i 2013. Derfor bør der ske en mere løbende evaluering af politikken frem til
2013, og det bør sikres, at der både deltager politiske repræsentanter såvel som
medarbejder- og borgerrepræsentanter i en evalueringsgruppe, så alle tre parter
i borgerinddragelsesprocessen kan komme til orde.

De konkrete forslag til justeringer af Politik for borgerinddragelse
Side 1 under Definitioner 2. linje:
servicetilbud, lokalområder og borgere…..
BBS foreslår teksten rettet til:
servicetilbud, lokalområdernes foreninger, byting, fællesråd, borgerforeninger
og borgere…..
I forlængelse af ovenstående tekst et ”i”, der skal ud eller dækker over, at der
mangler noget.
Side 2 under Overordnede mål med borgerinddragelse, næstsidste linje:
……. og indsatsen evalueres derfor i andet kvartal 2013.
BBS vil henstille til kommunalbestyrelsen, at evalueringen sker mere løbende
og i en dialog, hvor der både er repræsentanter for kommunalbestyrelsen,
embedsværket og borgerne.
Side 4, 3. afsnit, sidste linje:
de tre dialogkulturer i borgerinddragelsen.
BBS anbefaler, at det præciseres, at der her tænkes på dialogkulturen blandt
hhv. politikerne, embedsværket og borgerne.
Side 4, den grafiske fremstilling af Dokumenter og Organisation
Nederste højre hjørne i blåt felt: Valgfri udviklingsplaner for delområder.
BBS forslår teksten rettet til: Valgfri udviklingsplaner for lokalområder.
Organisationsstrukturen i de gule felter.
BBS foreslår, at der på niveau med Dialoggruppemøderne også markeres en
søjle, der dækker over de ødækkende Fællesmøder.
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