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Baggrund og formål
I Danmark har vi repræsentativt demokrati, hvor kommunalbestyrelsen
vælges af borgerne for en fire-årig periode og træffer afgørelser på vegne af borgerne.
Imellem valgene har lokaldemokrati og borgerinddragelse i kommunerne
traditionelt fungeret ved:

-

Deltagelse i lovpligtige høringer evt. kombineret med fysisk borgermøde, eksempelvis om budget, kommuneplan mv.
Deltagelse i institutions-bestyrelser, hvor brugere har en vis adgang
til at beslutte eller at rådgive kommunens ledelse og politikere.
Mere uformel tilkendegivelse af holdninger ved møde med politikere, læserbreve, demonstrationer mv.

Gennem de seneste tyve år, og især efter kommunalreformen i 2007,
har alle landets kommuner arbejdet med nye former for lokaldemokrati
og borgerinddragelse. Udviklingen er bl.a. drevet af større kommuner,
nye teknologiske muligheder, behov for opbakning til økonomiske prioriteringer og et nyt syn på roller og arbejdsdeling mellem stat, kommune,
borgere og brugere.
En kommune er således ikke længere alene myndighed og serviceleverandør, men i stigende grad også facilitator for udviklingen af lokalsamfundet i fællesskab mellem offentligt, privat og civilsamfund. Det kræver
et nyt samspil mellem alle parter i lokalsamfundet.
Også Dragør Kommune har gennem en årrække eksperimenteret med
nye former for lokaldemokrati og borgerinddragelse. Eksempelvis indeholdt planlægningen af svømmehallen en fælles studietur til Stevns, der
er nedsat et rådgivende skoleudvalg, borgere har udpeget behov for
større trafiksikkerhed på digitale kort, og ”Diger i Dragør” har inviteret
til dialog på Facebook.
Alle partier/lister i kommunalbestyrelsen 2018-2021 har udtrykt ønske
om udbygge det lokale demokrati. Formålet med at nedsætte et ”demokrati-udvalg” er:
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-

At forny og styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen ved at
anbefale en vifte af praktiske metoder, der kan bringes i anvendelse i
forbindelse med konkrete problemstillinger.

Opgave og arbejdsform
Med henblik på at levere anbefalinger om metoder til at styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen1 er demokratiudvalgets opgave:

-

At indsamle erfaringer med nye metoder til lokaldemokrati og borgerinddragelse fra Dragør, andre kommuner, forskning mv.
At drøfte og opliste fordele/ulemper ved de enkelte metoder til lokaldemokrati og borgerinddragelse.
At anbefale en vifte af metoder til lokaldemokrati og borgerinddragelse.

Ved ”borgerinddragelse” forstås involvering af borgere og lokalsamfundet i ide- og beslutningsprocessen om kommunale opgaver, eksempelvis
folkeskoler eller budgetprioriteringer. Borgerinddragelse vedrører i denne forbindelse ikke borgeres frivillige deltagelse i selve gennemførelsen
af kommunens eller lokalsamfundets opgaver, eksempelvis forebyggelse
af ensomhed, strandrensning mv. Disse aktiviteter vedrører frivillighed
eller aktivt medborgerskab, men er altså ikke del af udvalgets opgave.
Arbejdsformen vil være en afveksling mellem klassiske møder, studier af
tekster, studiebesøg, interviews, workshops mv., hvor udvalgsmedlemmerne selv aktivt deltager. Der forventes ca. en aktivitet pr. måned i
udvalgets levetid. Desuden kan udvalgsarbejdet undervejs suppleres
med input fra det øvrige lokalsamfund, eksempelvis gennem involvering
i åben workshop eller skriftlige input på målrettede spørgsmål fra udvalget.
Medlemmer, organisering og afrapportering.
Demokratiudvalget har følgende medlemmer:

•

1 kommunalbestyrelsesmedlem fra hvert af kommunalbestyrelsens
partier/lister, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger en formand.

1

Ved ”borgerinddragelse” forstås involvering af borgere og lokalsamfundet i beslutningsprocessen om kommunale opgaver, eksempelvis anlægsprojekter eller budgetprioriteringer. Borgerinddragelse vedrører i
denne forbindelse ikke borgeres frivillige deltagelse i selve gennemførelsen af kommunens eller lokalsamfundets opgaver, eksempelvis forebyggelse af ensomhed, strandrensning mv. Disse aktiviteter kan kaldes frivillighed eller aktivt medborgerskab, men er altså ikke del af udvalgets
opgave.
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•
•

Op til 10 borgere som udvælges af udvalgets formand og kommunaldirektør efter annoncering og ansøgning med henblik på at inddrage forskellige borgere med forskellig baggrund i udvalget.
Kommunaldirektøren samt 2 ledere fra kommunen med erfaring fra
borgerinddragelse, der udpeges af administrationen

Desuden understøttes demokratiudvalget af en administrativ medarbejder, der sørger for indkaldelse og opsamling på aktiviteter og sammenskrivning af anbefalinger til et notat på 5-10 sider. Notatet forelægges
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Reference og varighed
Demokratiudvalget har reference til Økonomiudvalget og nedsættes som
et tidsbegrænset § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget starter 1. august 2018 og
ophører 1. april 2019 med mulighed for forlængelse i højst 3 måneder.
Kommunalbestyrelsen udpeger en formand. Der udbetales vederlag til
demokratiudvalgets formand.
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