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Arbejdsmøde om dialog og tidlig borgerinddragelse
Onsdag den 12. maj havde BBS arrangeret et arbejdsmøde i Pedersker
Samlingshus om dialog og tidlig borgerinddragelse. Repræsentanter fra
tretten af øens borgerforeninger/byting diskuterede ønsker til og
muligheder og begrænsninger for borgerinddragelse. Målet var at
klargøre hvilke forventninger der er til borgerinddragelse; komme med
konkrete bud på hvordan vi ønsker at bidrage og med hvad. Formand
for for BBS, Jørgen Hammer, gav en kort oprids af de udfordringer der
venter Bornholm (og andre udkantsegne i Danmark), og
landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard holdt et oplæg om
borgerinddragelse ud fra sidste års spørgeskemaundersøgelse samt
forskellige erfaringer fra andre steder i landet. Der var en livlig debat i
løbet af oplæggene, hvorefter der var tre arbejdsgrupper, der
diskuterede konkrete forslag til fremtidens borgerinddragelse.

Arbejdsmøde om
dialog og tidlig
borgerinddragelse.

Formanden kunne efter gruppernes præsentationer opsummere
følgende:

Opsummering:

Der er tillid til at den tidlige inddragelse giver fordele.

Tidlig inddragelse

Vi er generelt enige om at inddragelse bør foregå på tre niveauer:

Tre niveauer for
inddragelse

* Et årligt dialogmøde på det ø-dækkende niveau.
* Et årligt dialogmøde på distriktsniveau.
* Her ud over på det lokale niveau, hvor hver lokalforening selv tager
initiativ til mulige møder.
Evalueringsgruppen: Ingen af os kan forvente at finde de vises sten i
første runde. Derfor foreslår vi, at der laves en
arbejds/evalueringsgruppe. Den bedømmer kvaliteten i det videre
arbejde og gennemfører en evaluering, der bliver et input til det videre
samarbejde mellem politikere, borgere og embedsværket.

Arbejds/evaluering
s-gruppe skal sikre
løbende justeringer

Valg til arbejdsgruppe om borgerinddragelse: Der er generel enighed
om, at repræsentanter skal vælges på fuldt demokratisk vis. Der
annonceres åbent, og ikke kun medlemmer i borgerforeninger og byting
kan stille op. Men der lægges op til, at det er de fremmødte på BBS’
generalforsamling, der vælger medlemmerne.

Valg til
arbejdsgruppe på
fuldt demokratisk
vis.

Andre metoder til borgerinddragelse? Vi er famlende og vi er åbne. Det
er vigtigt, at det er synlighed, at referater ligges på nettet, og at
processerne er åbne.

Synlighed og åbne
processer

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.

BBS
Nyker Hovedgade 32
3700 Rønne
Tlf.: 5696 3335
jh@nyker.dk
www.borgerforeninger.dk

Endelig kan borgerinddragelsen forbedres ved blot at forbedre
arbejdsgange og tonen i forhold til borgerne, som fx det at sende svar
på henvendelser, at udbede sig referater fra møder embedsværket ikke
kan deltage i osv.

Kommunikation:
Svar på
henvendelser
ønskes.

Temamøde for Kommunalbestyrelsen om borgerinddragelse

Temamøde om
borgerinddragelse
for
kommunalbestyrels
en

Torsdag den 3. juni blev der afholdt et temamøde om borgerinddragelse
for Kommunalbestyrelsen. Analysekonsulent Kristian Pihl gjorde status
for borgerinddragelse i Regionskommunen og talte om
demokratiopfattelser og Landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard
kom med oplæg til debat om ’borgerne som medspillere’. Anne Tortzen
fra Center for Borgerdialog fortalte om erfaringer med
borgerinddragelse fra andre kommuner og fremhævede bl.a.
vigtigheden af en dialog, hvor man sikrer et fælles sprog mellem
forvaltningens perspektiv, borgernes daligliv og politikerne. Kulturchef
Poul Valdemar Nielsen fra Sønderborg Kommune fortalte om hvordan
Sønderborg Kommune arbejder med Lokale Udviklings Planer,
landsbylaug og et landdistriktsudvalg.
Temamødet var ment som en mulighed for den nye
kommunalbestyrelse til at forholde sig til og diskutere hvad man mener
med borgerinddragelse og hvilke effekter det skal have, og hvorfor og
hvordan borgerne skal inddrages. Processen fortsætter hen over
sommeren, hvorefter kommunalbestyrelsen efter planen sidst på
efteråret skal vedtage en egentlig politik om arbejdet med
borgerinddragelse i regionskommunen.

Oplæg til politik om
borgerinddragelse
ventes i løbet af
efteråret.

BBS medlemsforeninger med i Tilflyttermappe
BBS infoliste er kommet med i Tilflyttermappen, ligesom de henviser til
BBS’ hjemmeside. Tilflytterguide Louise Kiel vil gerne endnu en gang
opfordre til, at man kontakter hende, hvis man kunne tænke sig at
komme med på listen over ’tilflytter-ambassadører’. At være tilflytterambassadør indebærer kun, at man kan blive kontaktet af nye eller
potentielle tilflyttere telefonisk eller pr mail, og at man efter bedste evne
(og hvad man har af tid) giver dem en indføring i lokalsamfundet.

BBS kontaktliste er
kommet med i
Tilflyttermappen.
Flere tilflytterambassadører
ønskes.

Husk gerne at meddele, hvis der oprettes nye hjemmesider for
lokalsamfund, så det kan blive ajourført på BBS’ hjemmeside.
Kryds i kalenderen ved årets landdistriktsforum
Datoen for årets landdistriktsforum, en temaaften om udvikling på
landet på Bornholm, er fastlagt. Det bliver torsdag den 7. oktober 2010
(kl. 17-21). Oplysninger om sted og oplægsholder følger senere.
Fundraisingmøde
Landdistriktscoachen planlægger en ny fundraising-dag, hvor ’ideer kan
møde penge’ igen. Foreløbig dato er den 25. september.
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