BBS nyhedsbrev 34, september 2010
Kalender

Fundraisingseminar: 2. oktober kl. 10-15, på Snorrebakken.
Bemærk ændret dato.
Landdistriktsforum 2010: 15. november kl.17-21:30. Bemærk
ændret dato! Sted udmeldes senere.
Borgerinddragelse på dagsordenen
Borgerinddragelse er sat på dagsordenen. Kommunalbestyrelsen arbejder
på at formulere en politik for borgerinddragelse, og flere steder i det
kommende kommunale budget er borgerinddragelse sat på dagsorden.
BBS er en aktiv medspiller. Siden et temamøde om borgerinddragelse,
som Kommunalbestyrelsen afholdt den 3. juni 2010, har en arbejdsgruppe
arbejdet videre med et udkast til en politik for borgerinddragelse.
Arbejdsgruppen består af Kenth Ferning (kommunaldirektør), Niels
Chresten Andersen(Leder af Europe Direct Bornholm i Regional
Udvikling), Kristian Pihl (Analysekonsulent i Økonomi og Analyse) og
landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard (LAG-Bornholm).

Politik om
borgerinddragelse
under
udarbejdelse.

Ønsket om at formulere en politik for borgerinddragelse, er bl.a. en
udløber af rapporten ”Bornholmske erfaringer. Borgerforeningernes rolle
efter kommunesammenlægningen” (Hedetoft og Jensen, 2005), som
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke i sin tid tog initiativ til.
Rapporten konkluderede, at der savnedes ’klare spilleregler’ for det lokale
demokrati. Se en anmeldelse af rapporten på BBS’ hjemmeside
http://www.borgerforeninger.dk/Projekter

Bornholmske
erfaringer

På sidste års landdistriktsforum blev temaet ”Borgerinddragelse”
diskuteret, og de helt centrale anbefalinger fra mødet var ’Dialog i
øjenhøjde’, ’tidlig inddragelse’ og et ’inddragelsesdemokrati’. Det er disse
nøgleord, der er at genfinde i arbejdsgruppens forslag til en politik for
borgerinddragelse. Der var et udbredt ønske om at ’blive taget med på råd’
på en formaliseret måde i en fremadrettet proces, der skal fokusere på de
større temaer - så som energi, skole og udviklingsstrategier, for at nævne
nogle få eksempler på områder, hvor der skal tages vigtige beslutninger i
de kommende år. Det kan forhåbentlig sikre, at lokalsamfundene bidrager
med konstruktive idéer, får et større medejerskab til løsningerne og en
bedre forståelse for de givne rammevilkår. Referatet fra Landdistriktsforum
2009 kan findes på LAG-Bornholms’ hjemmeside: http://www.lagbornholm.dk/Nyheder/Landdistriktsforum%202009.aspx

Hovedtemaerne
fra sidste års
Landdistriktsforum
er med til at sætte
dagsordenen

Forslaget til BRKs politik for borgerinddragelse behandles i Økonomi- og
Erhvervsudvalget den 15. september og efterfølgende i
Kommunalbestyrelsen den 23. september. Herefter forventes forslaget at
komme ud i høring frem til udgangen af november – selvfølgelig afhængigt
af den politiske behandling. Den 15. november er det hovedtemaet for
årets Landdistriktsforum, hvor borgmester Winni Grosbøll vil præsentere
forslaget, som vil blive debatteret. Ud over at diskutere politikkens
principper og mål, vil diskussionen også komme til at dreje sig om input til
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og forslag til den forestående formulering af en strategi for politikken. I
respekt for den demokratiske proces er der nemlig i første omgang
fokuseret på principper, mål og politiske tiltag i forbindelse med
formuleringen af en politik for borgerinddragelse. Hvordan den så i praksis
skal føres ud i livet, vil der blive lejlighed til at komme med forslag til på
årets Landdistriktsforum.
Det forventes – igen selvfølgelig afhængigt af den politiske behandling og
høringssvarene - at Kommunalbestyrelsen kan færdigbehandle forslaget til
en politik for borgerinddragelse inden jul. Debatten på årets
landdistriktsforum bliver derfor vigtig. Den kan komme til at påvirke den
endelige formulering af politikken og bidrage med input til det forestående
arbejde med formuleringen af en strategi for, hvordan politikken skal føres
ud i livet. Det arbejde vil kommunen tage hul på efter jul.

Borgmesteren
præsenterer
forslaget til en
politik for
borgerinddragelse
på
Landdistriktsform.
Forventet tidsplan
for det videre
forløb.

BBS opfordrer til, at borgerforeningerne lokalt, eller i samarbejde med
nabo-lokalsamfund arrangerer åbne møder, hvor interesserede kan
diskutere oplægget til en politik for borgerinddragelse, når det kommer ud i
høring. Landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard og
bestyrelsesmedlemmer fra BBS kommer gerne til jeres møde, hvis I måtte
ønske det.
Opdatering af BBS’ hjemmeside

BBS hjemmeside

BBS’ hjemmeside er under løbende opdatering, så processen omkring
borgerinddragelse bliver mere synlig på forskellige dele af hjemmesiden.
Besøg www.borgerforeninger.dk
Fundraisingmøde ”Ideer møder penge”
LAG-Bornholm har som opfølgning på forårets fundraising-dag arrangeret
endnu et møde, hvor ”Idéer kan møde penge”. Kom og hør om hvilke
projekter de forskellige puljer og fonde hver især gerne vil støtte og
hvordan en ansøgning til dem skal se ud.
Denne gang deltager repræsentanter for
 Børne- og Unge ordningen og
 Pulje for tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og
fredede arealer samt tilskud til natur- og miljøprojekter, begge fra
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri;
 BRKs Fritids og Kulturpulje;
 Nordea-fonden; og
 Agenda 21-puljen
Landdistriktscoachen vil kort fortælle om Indenrigs- og
Sundhedsministeriets Landdistriktspulje.
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”Ideer møder
penge”, lørdag
den 2. oktober
kl. 10-15 på
Snorrebakken

Efter frokost laver vi ’projekt-caféer’ hvor deltagerne får mulighed for at
spørge repræsentanterne fra de forskellige fonde og puljer til råds om
konkrete projekt-ideer.
Arrangementet henvender sig til borgerforeninger, idrætsforeninger,
natur- og miljøforeninger, børne- og ungdomsforeninger og kulturelle
foreninger og andre der har konkrete projekt-ideer, de ønsker at søge
penge til at kunne føre ud i livet.
Arrangementet foregår på Snorrebakken 66 i Knudsker Deltagelse er
gratis. Tilmelding senest den 23. september 2010 til Landdistriktscoach
Rikke Brandt Broegaard, rbb@lag-bornholm.dk , telefon 20 37 63 70

Tilmelding til
rbb@lagbornholm.dk eller
20 37 63 70
Tilmelding til
rbb@lagbornholm.dk eller
på telefon 2037
63 70.
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