S TR ATE G I FOR
B ORG E R IN D D R AG ELS E

Nærværende strategi for borgerinddragelsen i Bornholms Regionskommune er udarbejdet på grundlag af Kommunalbestyrelsens politik for borgerinddragelse, vedtaget den 18. januar 2011
og revideret jf. kommunalbestyrelsens evaluering den 27. juni
2013 af borgerinddragelsen 2011-2013.

DET OVERORDNEDE MÅL
Gennem forskellige typer af dialog og tidlig inddragelse er det
målet at styrke borgerinddragelsen i Bornholms Regionskommune. Det skal ske i et tæt samspil mellem borgere, politikere og
embedsværk, for herigennem at motivere og engagere borgerne
i udviklingen af det gode, sunde og aktive liv på Bornholm.

Bærende principper for borgerinddragelsen
1.

Borgerinddragelse er en naturlig del af
den politiske beslutningsproces, og
dermed også en naturlig del af regionskommunens medarbejderes arbejde.

2.

Borgerinddragelsesmetoderne og omfanget af inddragelsen afpasses den
konkrete sag, målgruppe og konteksten, hvori den indgår.

3.

Borgerinddragelsen skal ske på et så
tidligt tidspunkt som muligt og på et
hensigtsmæssigt tidspunkt for den politiske beslutningsproces

4.

Der skal skabes klarhed over rollefordelingen i den enkelte borgerinddragel-

sesproces, så der ikke opstår tvivl om,
hvornår og af hvem beslutningerne i
processen træffes.
5.

Kommunalbestyrelsen træffer, i kraft
af sit folkelige mandat, den endelige
afgørelse i alle politiske beslutningsprocesser. Det betyder, at ansvaret for
politiske beslutninger truffet i sager og
projekter, hvor borgerne har været
inddraget, alene er kommunalbestyrelsens.

6.

Borgerne inddrages i politiske beslutningsprocesser, der vedrører borgeren
som bruger af kommunale servicetilbud eller som medudvikler af det bornholmske samfund.
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DE UMIDDELBARE MÅL
1.

For perioden 2014-2017 er de umiddelbare mål for indsatsen:

2.

En dialogbaseret borgerinddragelse, der har til formål at skabe større forståelse om fælles udfordringer og udviklingsperspektiver, mellem borgere, administration og kommunalbestyrelse.

3.

Afprøvning af forskellige typer af dialogbaseret borgerinddragelse fulgt op af
erfaringsudveksling, samt løbende udvikling af forskellige ”værktøjer” for borgerinddragelse til rådighed for såvel administration og politikere, som de lokale borgerforeninger m.fl.

4.

Tilbud til de bornholmske lokalområder om støtte til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner, med henblik på at fremme en borgerdreven innovation og herigennem drage nytte af borgernes potentiale som lokale udviklere.

ORGANISATION
Den politiske forankring af borgerinddragelsen i Bornholms Regionskommune vil ske ved nedsættelsen af en Demokratigruppe, der bistås af et sekretariat og et administrativt netværk.
Gennemførelsen af strategien for borgerinddragelsen vil ske i et tæt
samspil mellem Demokratigruppen og repræsentanter for lokale
bornholmske interessenter.

RAMMER OG STRUKTUR
Den politiske ramme for strategiens gennemførelse er kommunalbestyrelsens politik for borgerinddragelse og etableringen af en Demokratigruppe med alle politiske udvalg og partier i Kommunalbestyrelsen repræsenteret.
Den administrative ramme udgøres af et sekretariat og et administrativt netværk af medarbejdere fra regionskommunens centre.
Den økonomiske ramme udgøres af regionskommunens egne midler
suppleret med eksterne midler i videst muligt omfang.
Der vil blive etableret en særskilt evalueringsgruppe med repræsentanter for Demokratigruppen og repræsentanter for lokale bornholmske interessenter, for at sikre en tværgående evaluering af de
årlige redegørelser.
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DIALOGMØDER
Dialogen mellem kommunalbestyrelsen og borgerne sker først og
fremmest gennem de politiske udvalg, med udgangspunkt i klart definerede temaer.
Formålet med disse dialogmøder er at skabe en platform for dialog
og en fælles forståelse af de rammebetingelser, Bornholm har, samt
de udfordringer og forandringer Bornholm står overfor.
Fokus er således på udfordringer og udviklingsperspektiver lokalt
såvel som for Bornholm samlet set. Dialogen sigter på i dette lys at
få input til løsningsforslag, tilgange, nyskabelser og herunder lokale
ønsker.
Borgerne inddrages i videst mulig omfang i planlægningen og gennemførelsen af dialogmøderne, evt. med anvendelse af det elektroniske borgerpanel og brug af sociale medier.
Forskellige former for dialogbaserede møder vil blive anvendt. Inspiration hertil vil bl.a. komme via den videns- og erfaringsudveksling,
der sker i det administrative netværk.

LOKALE UDVIKLINGSPLANER
Opfattelsen af borgerne som medudviklere af lokalsamfundet og herigennem også bidragsyder til
udviklingen af Bornholm som helhed er helt grundlæggende for borgerinddragelsen. Erfaringer med
områdefornyelsesplaner og andre lokale projekter understøtter denne anskuelse.
I tilknytning til den styrkede dialog skal der skabes mulighed for at borgerne i de bornholmske lokalområder - evt. flere lokalområder i et samarbejde - kan udarbejde en lokal udviklingsplan.
En lokal udviklingsplan fortæller hvad de lokale borgere vil med deres lokalsamfund og hvordan de
vil udvikle området, evt. i samarbejde med tilstødende lokalsamfund.
Det er dog vigtigt at de lokale udviklingsplaner afstemmes med regionskommunens planer og strategier, herunder Bornholms Udviklingsplan, den regionale vækst- og udviklingsstrategi, kommuneplan
mv.
Demokratigruppen opstiller krav og retningslinjer for de lokale udviklingsplaner, herunder definition
og krav i forhold til åbne processer og repræsentativitet.
Sideløbende vil der blive arbejdet med mulighederne for at øremærke midler fra regionskommunen
til gennemførelse af lokale initiativer og projekter, der udspringer af de lokale udviklingsplaner, samt
formidlet en liste over eksterne puljer/fonde, der kan støtte lokale initiativer.
Borgere, borgerforeninger og andre lokale aktører vil blive tilbudt et kursus i udarbejdelsen af lokale
udviklingsplaner, ligesom der stilles ressourcer til rådighed for støtte til projektudvikling og fundraising.
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KATALOG OVER TYPER AF BORGERINDDRAGELSE
Fremtidsværksteder, interessentmøder, fokusgruppeinterviews, brug af sociale medier
og elektroniske borgerpaneler er blot nogle eksempler på forskellige måder at inddrage
borgerne på.
Et katalog over disse forskellige metoder til at inddrage borgerne samt en vejledning
om de enkelte metoder udarbejdes og gøres offentligt tilgængeligt både via hjemmeside
og i trykt form.
Kataloget skal henvise til konkrete bornholmske erfaringer med forskellige former for
borgerinddragelse, gennem henvisning til personer med erfaringer med de forskellige
”værktøjer” for herigennem styrke den interne erfaringsudveksling.
Der er tale om et dynamisk værktøj, der løbende skal holdes ved lige efterhånden som
der gøres erfaringer med de forskellige metoder og ideer til nye metoder dukker op.
Særligt om borgerpaneler
Kommunalbestyrelsen sikrer, at borgerinddragelsen også omfatter ikke-organiserede
borgere, bl.a. gennem det elektroniske borgerpanel sammensat af ca. 1.000 repræsentativt udvalgte borgere. Det skal medvirke til at skabe et faktabaseret beslutningsgrundlag i sager, der kræver en bred borgerinddragelse eller hvor der er behov for et
solidt grundlag for en efterfølgende dialogbaseret borgerinddragelse.

ØKONOMI OG FINANSIERING
Budgetrammen 2013-2014:
Løn til sekretariat/projektansatte

377.900 kr.

Konsulenter, borgerdreven innovation/lokaludvikling

735.000 kr.

Oplægsholdere til dialogmøder

48.000 kr.

Materialer

90.000 kr.

Information, mødeomkostninger mv.

230.020 kr.

Transport

40.000 kr.

Revision

10.000 kr.

I alt

1.530.920 kr.

Finansiering:
Bornholms Regionskommune

770.000 kr.

EU’s Landdistriktsfond/NaturErhvervsstyrelsen
I alt

760.920 kr.
1.530.920 kr.

Kontakt:

Niels Chresten Andersen, konsulent
Bornholms Regionskommune, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Telefon 5692 1303, mobil: 3018 2192
e-mail: niels.chresten.andersen@brk.dk

