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Bornholmske borgerforeninger påkalder sig interesse
Af Jørgen Hammer, fmd. for BBS
Ved vælgermødet i AakirkebyHallerne den 26. oktober vil Bornholmske Borgerforeningers
Samvirke præsentere en rapport om borgerforeningernes rolle efter kommunesammenlægningen på
Bornholm. Rapporten er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriets landdistriktspulje og er
blevet udarbejdet af Center for Regional og Turismeforskning i Nexø.
Rapporten giver en status over borgerforeningernes rolle efter kommunesammenlægningen i 2003
og beskriver blandt andet de erfaringer, man har gjort sig i omstillingsprocessen. Erfaringer som,
må man forvente, landets nuværende og nye kommuner vil kunne blive inspireret af, når de i 2007
skal gennemleve den proces, som Bornholm var igennem for snart 3 år siden.
Rapporten berører således behovet for at få skabt et netværk mellem en kommunes mange borger-,
lokal-, sogne- og byforeninger og byting og fællesråd.(kært barn har mange navne) og en
storkommunes begrænsede antal politikere.
Rapporten beskriver også behovet for at få dannet borgerforeninger/byting i byer, der ikke hidtil har
haft et sådant talerør. Det vil man bl.a. komme til at opleve i en del nuværende kommunecentre, der
efter en kommunesammenlægning vil miste deres hidtidige status og således stå uden den
kommunalbestyrelse, der hidtil typisk har været den der talte byens sag.
Initiativer som afholdelsen af fælles vælgermøder op til valget i 2002 og 2006 og de årlige
fællesmøder mellem borgerforeningerne og regionsrådspolitikere er omtalt lige som de initiativer,
der er taget omkring uddelegering af arbejdsopgaver i forbindelse med strandrensning,
juleudsmykning og fritids- og kulturformål.
Endelig berører rapporten den rolle Bornholmske Borgerforeningers Samvirke spiller på vegne af
de bornholmske borgerforeninger som repræsentant i BOFA´s brugerråd, i Centralbibliotekets
tænketank, i det Regionale Arbejdsmarkedsråd, i Leader+ , i LUIC og i det nye
Fødevareudviklingscenter.
Som grundlag for rapporten har der været afholdt interviews med samtlige borgerforeninger, de
politiske partier og med en række foreninger i de bornholmske bysamfund. Rapporten tegnet et
generelt positivt billede af de relationer, der er blevet skabt mellem Regionskommunen og
borgerforeningerne men understreger også, hvor vigtigt det er for borgerforeningernes omdømme
og mandat, at der er en tæt og løbende dialog mellem borgerforeningerne og et lokalsamfunds
mange foreninger, råd og institutioner.
En måske overraskende konklusion på de gennemførte interviews har været, at selv relativt store
kommunesammenlægninger ikke nødvendigvis fører til, at lokalsamfundene kommer til at opleve
større afstand til den nye storkommune.
I forbindelse med politikerbesøg på Bornholm har BBS haft lejlighed til at orientere om det
hidtidige arbejde i borgerforeningsregi. Det optager de besøgende politikere meget, hvordan et
muligt demokratisk underskud undgås ved dannelsen af de nye kommuner med færre politikere og
længere mellem borgerne og de folkevalgte. Det er tydeligt, at de bornholmske erfaringer gør
indtryk og opfattes som positive, selv om der også lidt skeptisk er blevet sagt, at vi er i gang med at
genetablere de gamle sogneråd. Men med de beskedne midler borgerforeningerne har at gøre godt
med, er der nok snarere tale om, at vi løser en slags viceværtfunktion, som dog kan være nok så
vigtig.
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