Politik for borgerinddragelse
Bornholms Regionskommune
Indledning

Bornholms vigtigste ressource er de mennesker, der bor og arbejder på øen. Det er således centralt for
Bornholms fremtidige udvikling, at borgerne engagerer sig i den offentlige debat, i foreninger og i lokalsamfundene generelt.
Derfor skal borgerne tages med på råd, når det bornholmske samfunds fremtid skal formes, til gavn for
alle involverede parter. Borgerne inddrages allerede i en lang række sammenhænge, både i forhold til
den lokale udvikling og den kommunale service. Kommunalbestyrelsen ønsker at videreudvikle borgerinddragelsen, så den tilgodeser behovet for inddragelse hos alle involverede parter.
Definitioner

Kommunalbestyrelsen forstår borgerinddragelse som inddragelse af brugere af kommunale servicetilbud, lokalområdernes foreninger, byting, fællesråd, borgerforeninger og borgere forstået som bornholmske medborgere, i traditionel demokratisk forstand.
Inddragelse af borgere indebærer, at borgerne indgår i en dialog med både kommunalbestyrelse, udvalg
og regionskommunens medarbejdere både i forbindelse med den kommunale drift og udviklingen af
det bornholmske samfund.
Bærende principper

Kommunalbestyrelsen ønsker med politikken for borgerinddragelse at motivere og engagere borgerne
til at indgå mere aktivt i udviklingen af det bornholmske samfund. Borgerne skal derfor betragtes som
positive medspillere i den politiske beslutningsproces, og der skal være mulighed for, at borgerne i højere grad bliver en dialogpart i de forskellige sager.
Politikken for borgerinddragelse hviler på nedenstående principper, der har til formål at etablere en
ramme for borgerinddragelse, herunder at pointere kommunalbestyrelsens ansvar for beslutninger og
dermed afgrænsningen af borgernes indflydelse på samme. Dette betyder, at borgernes meninger og
ideer indgår i de politiske drøftelser og overvejelser, men det betyder også, at den endelige afgørelse
træffes af kommunalbestyrelsen.
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 borgerinddragelsesproces, 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.
Overordnede mål med borgerinddragelsen

Med udgangspunkt i de bærende principper for borgerinddragelsen opstiller kommunalbestyrelsen følgende mål.

1. Kommunikationen mellem borgere, politikere og regionskommunens medarbejdere skal udvikles løbende, med det formål, at opnå større forståelse mellem de forskellige parters dialogkulturer
2. Borgerne skal involveres i udviklingen af det bornholmske samfund gennem forskellige typer
dialogbaseret borgerinddragelse
3. Bornholms Regionskommune skal formå at få udbytte af borgernes potentialer som udviklere
af deres lokalsamfund, og bringe dette udbytte videre i udviklingen af hele Bornholm, som beskrevet i den regionale udviklingsplan
4. Bornholms Regionskommune skal i samarbejde med relevante parter udarbejde og vedligeholde
et katalog over metoder til borgerinddragelse
Målene gøres konkrete og målbare i en strategi for borgerinddragelse.
Politiske tiltag

Kommunalbestyrelsen sammensætter en Demokratigruppe, bestående af udvalgsformænd, og gruppeformænd fra de af kommunalbestyrelsens partier, der ikke er repræsenteret blandt udvalgsformændene.
Sammensætningen af gruppen sikrer at kommunalbestyrelsen er bredest muligt repræsenteret i gruppen.
Demokratigruppens opgave er at sikre sammenhæng og koordinere udviklingen af borgerinddragelse i
regionskommunen, herunder drøfte perspektiver og konkrete initiativer i forhold til borgerinddragelse.
Det er primært de politiske udvalg, der udmønter de politiske tiltag, med udgangspunkt i klart definerede temaer. Borgerne inddrages i videst mulig omfang i planlægningen og gennemførelsen af dialogmøderne, herunder med evt. anvendelse af borgerpanel og/eller sociale medier.
De politiske tiltag omfatter også støtte til borgerdreven innovation og udvikling i de bornholmske lokalområder. Det kan ske gennem støtte til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner, støtte til lokale initiativer, til fundraising og projektudvikling mv.
Kommunalbestyrelsen sikrer, at borgerinddragelsen også kommer til at omfatte ikke-organiserede borgere, bl.a. gennem det elektroniske borgerpanel, der sammensættes af repræsentativt udvalgte bornholmske borgere. Et borgerpanel på ca. 1000 borgere vil være med 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. Borgerpanelet vil også blive anvendt til brugerinddragelse i kvalitetsudvikling af regionskommunens servicetilbud. Det er Økonomi- og Planudvalget,
der på baggrund af udvalgte aktuelle relevante politiske temaer igangsætter borgerinddragelse og anvendelse af borgerpanelundersøgelser. Dialogmøder og borgerpanelundersøgelser koordineres løbende
mellem Økonomi- og Planudvalget og Demokratigruppen.
Organisering og sammenhæng

Sammensætningen af Demokratigruppen har ikke indflydelse på den politiske organisering.
Demokratigruppen aflægger årligt en kortfattet redegørelse for gruppens arbejde og resultater over for
kommunalbestyrelsen. Redegørelsen danner grundlag for en evaluering af borgerinddragelses-indsatsen
i kommunalbestyrelsen. Redegørelsen offentliggøres på regionskommunens hjemmeside.
Demokratigruppen skal opstille krav og retningslinjer for de lokale udviklingsplaner, herunder for at
sikre åbne processer og repræsentativitet.
Demokratigruppen bistås af et sekretariat, ligesom sekretariatet har til opgave at understøtte og udvikle
kommunikationen mellem de tre dialogkulturer i borgerinddragelsen: politikerne, borgerne og administrationen.
Et administrativt netværk skal sikre videndeling på tværs af regionskommunens centre.
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011 / revideret den 27. juni 2013.

