Politik for borgerinddragelse og kommunikation

Indsatsområder

Pejlemærker

Vision

Vedtaget af Byrådet den 20. april 2009
Byrådet ønsker et aktivt, deltagende,
levende demokrati
gennem åbenhed og dialog med borgerne

Dialog
Det vigtigste er mødet
mellem borgere og
byrådsmedlemmer

Byrådet har fokus på at borgerdemokratiet skal
være overordnet brugerdemokratiet.
Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan
borgerne inddrages.
Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er
muligt at påvirke og hvad der allerede er
besluttet.
Byrådet afprøver nye måder at inddrage på,
f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk
deltagelse, som kan stille forslag til byrådet.
Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og
borgerforeninger til dialogmøder.
Byrådet inddrager kommunens elektroniske
borgerpanel i spørgsmål af bred relevans.

Åbenhed
Det skal være nemt at få information
om byrådets arbejde og give
sin mening til kende

Kommunen gør en aktiv indsats for at informere om kommunens virksomhed, byrådets
arbejde og grundlaget for beslutninger.
Kommunens information er effektiv og foregår
i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog.
Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab
til formidling af nyheder, information og debat.
Byrådets og udvalgs dagsordner og referater
samt lister over post til/fra kommunen er
tilgængelige på hjemmesiden.
OdderNetTV fra byrådsmøder giver borgerne
mulighed for at følge den politiske debat.
Borgerne har mulighed for at debattere med
hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder.

Resultatmål

Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge.

At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information
At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig omkring, hvad det er
muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet
At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til borgerinddragelse
At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer
At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser

