BBS i Paamiut
Sermersooq Kommune er den ene af de fire nye kommuner på Grønland, der blev oprette den 1. januar
2009 i forbindelse med den grønlandske struktur- og opgavereform. Kommunen er med sine 635.600 km2
verdens næststørste målt på areal og dækker de tidligere Ammassalik, Ittoqqortoormiit, Ivittuutt, Nuuk og
Paamiut kommuner i Øst- og Vestgrønland. Indbyggertallet i kommunen er med sine 21.000 indbyggere
dog mere beskedent.
Under overskriften Paamiut Assasara (”Jeg elsker Paamiut”) blev der sidst i september i Paamiut afholdt en
konference om ”Samfundsudvikling igennem lokalt engagement”, hvor formanden for Bornholmske
Borgerforeningers Samvirke var blevet bedt om at komme som en af indlægsholderne for at berette om
erfaringerne med borgerinddragelse på Bornholm efter en strukturreform, som Bornholms jo også har
været igennem.
Paamiut har som en konsekvens af strukturreformen mistet sin kommunalbestyrelse, udtaler Jørgen
Hammer, der på konferencen kunne berette om, hvordan der på Bornholm som en udløber af vores
strukturreform var opstået borgerforeninger/byting/fællesråd i de byer, der tidligere havde haft
kommunalbestyrelsen tæt på. Dermed er der på Bornholm borgerforeninger i alle bornholmske
lokalsamfund, der tillige har organiseret sig i et Samvirke, når der er brug for at tale med én stemme.
Det kendetegner de bornholmske byer og lokalsamfund men også de grønlandske, at der er et rigt
foreningsliv og mange aktive råd og nævn. Men de tænker i sagens natur først og fremmest sektorielt, og
der er brug for, at der i ethvert lokalsamfund også er et demokratisk valgt organ, der har mandat til at
agere mere helhedsorienteret på lokalsamfundet vegne og være en slags vicevært for
kommunalbestyrelsen men også initiativtager, opponent og høringspartner i forhold, der berører et
lokalsamfund, uddyber Jørgen Hammer, der er mangeårig formand for borgerforeningen i Nyker og for
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke.
Endelig kom Jørgen Hammer på konferencen ind på sit arbejde i LAG Bornholm, hvor han som formand har
været med til at lægge rammerne for den indsats, der de senere år har haft fokus på især udviklingen inden
for bornholmsk kunsthåndværk og de regionale fødevarer og hvor den langsigtede økonomiske støtte
baseret på det europæiske Leaderprogram og de supplerende statslige midler har givet synlige resultater.
Som en udløber af konferencens workshop blev der bl.a. givet starttilskud til en kommende produktion af
sortebærmarmelade i Paamiut og målet er med tiden at samle en palet af lokale specialiteter på
fødevareområdet, så man kan søge optagelse i foreningen Regional Madkultur. Det var således en
optimistisk Jørgen Hammer, der vendte hjem fra Paamiut, hvor han følte, at de mange paralleller mellem
de bornholmske og grønlandske udfordringer gjorde, at der var god respons på de bornholmske erfaringer i
borgerinvolvering.
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