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Vezetői összefoglaló

Fogalmak: önkormányzati transzformáció, közszolgáltatási modell, decentralizáció, városi

rugalmasság, társadalmi részvétel, koprodukció, fenntartható várostervezés
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Bevezetés
A nemzetközi szakirodalom bővelkedik a hazánkban is hasznosítható, a hatékony
önkormányzati átalakulást támogató, segítő dokumentumokban. Az általam vizsgáltak közül
jelen összefoglalóban azokból emeltem ki lényeges megállapításokat, amelyek a kutatás során
kibontakozó trendekre, kihívásokra használhatóan reflektálnak.
1. Az INLOGOV által készített jelentéseket brit és wales-i önkormányzati reform,
és új helyi közigazgatási modell kapcsán.
2. A városi rugalmasságra fókuszáló hatékonyság-növelést és fenntarthatóságot
szolgáló fenntartható működési formákat.
3. Valamint

a

társadalmi

részvétellel

kapcsolatos

személetváltás

szükségszerűségét vizsgáló kutatásokat.
Számos

tanulmány,

segédlet,

hasznosítható

kézikönyv

foglalkozik

a

mai

kor

önkormányzatainak problémáival. A források bőséges és használható mivoltának több oka van:
nagyobb az angol nyelvű piac, a hatékony és innovatív önkormányzati menedzsment
megvalósítását támogató megoldások, valamint ezt segítő információk egyre nagyobb részét
teszik az önkormányzati szektorra fókuszáló vállalkozások, államigazgatási szervek tudatosan
elérhetővé és hozzáférhetővé.
Ennek oka a tudás terjedésének evolúciós megközelítésében rejlik – számos országban terjedt el az a
felismerés, hogy a hatékony információáramlás még versengő helyzetben is kölcsönösen segíti a
szereplők alkalmazkodási képességét, az elkerülhetetlen kultúra-váltás támogatását.
Tegyük hozzá, hogy például olyan szervezetek, mint a Világbank, nemcsak rengeteg pénzt fektettek a
nemzetközi önkormányzati szektor fejlesztésbe az elmúlt évtizedekben, de lényeges, hogy az elkészült
anyagok többsége valamilyen világnyelven is elérhetővé vált – de angolul szinte biztosan. A Világbank
részére

készített

dokumentumok

és

elemzések

jelentős

része

szabadon

hozzáférhető,

a

https://openknowledge.worldbank.org/ címen. Mindez, a világban zajló tudás-ismeret megosztási
paradigmaváltás jeleként is értelmezhetők.

A praktikus, akár szinte egy az egyben lefordítandó gyakorlatorientált anyagokon kívül az
áttekintett kutatások, szakmai anyagok másik része azzal az elméleti változással foglalkozik,
amely a részvételi folyamatokat a meglévő tapasztalatok és kutatási eredmények függvényében
újraértékeli, valamint rövid esettanulmányokon keresztül gyakorlati példákkal is illusztrálja.
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Jelen kutatási jelentés 3 fő részre tagolható. Egyrészről be kívántam mutatni azokat a
legfontosabb fogalmak mögötti koncepciókat, amelyek jellemzik a mai önkormányzati reform
törekvéseket –koprodukció, városi rugalmasság.
Másrészről kiemelten fontosnak tartottam, hogy a Nagy-Britanniában, Wales-ben zajló
önkormányzati reform-folyamatok támogatása érdekében kifejezetten a kormányoknak
készített vitairatának megismerése megfontolásra érdemes trendeket jelezhet előre a hazai
önkormányzati átalakulással (transzformációval) foglalkozó szakértők számára is.
Harmadrészről néhány rövid esettanulmányon keresztül olyan eredményeket is kiemelek az
átvizsgált tanulmányok közül, amelyek példák mentén illusztrálnak lényegi elmozdulásokat a
társadalmi részvételi folyamatok helyi fejlesztések mentén történő alkalmazása kapcsán.
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1. Önkormányzati
közszolgáltatási
Britanniában

reformok
–
új
modell koncepciója

helyi
Nagy-

A brit és angolszász önkormányzati reform intézkedések lépéseinek megértését fontos történeti
távlatból szemlélni. A 80-as évektől kezdődően a közösségi kultúra az egyén, az individuális
kultúra irányában változott – a polgárok „fogyasztókká” váltak. Nemcsak gazdasági, de
terminológiai értelemben is egyre gyakrabban az állampolgár (citizen) helyett a szolgáltatások
fogyasztója, vásárlója (consumer) kifejezés válik egyre gyakoribbá.
A Nagy Britanniában a technokrata elit felemelkedése párhuzamosan a közszolgáltatások
racionalizálásával járt együtt, a közszolgáltatásokat hatékony „üzleti egységekként” lettek
definiálva.

Mindezzel

párhuzamosan

a

politikai

kampányok

márka-menedzsmentté

transzformálódtak és a marketing mint vásárlót pozícionálja az állampolgárt.
A legitimációs-bizalmi válság, a politikai, közügyek terén lévő apátia világjelenséggé vált, és
épp úgy jelentkezett Nagy-Britanniában, mint hazánkban. A brit Hansard Society kutatása
szerint1, a brit lakosság harmada gondolja, hogy jól kormányoznak Nagy-Britanniában, és akik
távolabb laknak a Westminstertől, nagyobb csalódottságuknak adnak hangot.
A 2012-ben megjelent – a közszolgáltatások jövőbeli modelljét megalkotni kívánó vitairat2
részletesen taglalja azokat a környezeti tényezőket, gazdasági és társadalmi folyamatokat,
melyek a közszolgáltatások fejlődését serkentik az Egyesült Királyságban. A dokumentumot a
Birmingham-i Egyetem Institute for Local Government kutatóintézetének (INLOGOV)
munkatársai jegyzik, akik a legelismertebb önkormányzati szakértők közé tartoznak az
Egyesült Királyságban.
Mindezt a 2014-ben a Wales-i önkormányzatok számára készített tanulmány eredményeivel
egészítem ki (szintén az INLOGOV műhelyéből) - a Wales-i kormányzat számára készített
tanulmány (briefing note) célja, hogy felülvizsgálja a jelenlegi, az állampolgárok erőforrásait

1

Audit on political engagement 5. London Hansard Society 2017
https://assets.contentful.com/xkbace0jm9pp/1vNBTsOEiYciKEAqWAmEKi/c9cc36b98f60328c0327e313ab37ae
0c/Audit_of_political_Engagement_14__2017_.pdf
2
INLOGOV Making sense of the future: do we need a new model of public services
http://www.birmingham.ac.uk/schools/government-society/departments/local-governmentstudies/news/2013/07/new-book.aspx
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a közszolgáltatásokba bevonó közpolitikákat és a meglévő evidenciákkal alátámasztva a
közszolgáltatások hatékonyságát hosszútávon növelő cselekvési modellt javasoljon3.

1.1 Középpontban a kapcsolatok megerősítése és a viselkedés
megváltoztatása
Az új modell célja, hogy az önkormányzatokat értintő különálló kulturális, szerkezeti, politika
és pénzügyi kihívásokat és szélesebb értelemben a helyi közszolgáltatásokat egy integrált
keretrendszerbe foglalja, amelyben nemcsak az egyéni felhajtóerők, de a közszolgáltatási
változások keresztkapcsolatai és a szélesebb politikai és társadalmi kontextus is tetten érhető.
A pénzügyi előrejelzések szerint a központi kormányzat jelentős költségcsökkentést fog
végrehajtani a következő időkben, és nem fognak bővülni az önkormányzatok számára elérhető
források. A pénzügyi hatékonyság nyomása segít olyan környezetet teremteni, amelyben az
önkormányzatok és más intézmények friss szemmel képesek az összetett kihívásaikra és a
társadalmi szükségletekre tekinteni.
Az alábbi ábra előrejelzése mutatja, milyen mértékben kerülnek az önkormányzati szektorra
fordított kiadások és bevételek egymástól egyre távolabb Barnet önkormányzatánál.

3

Bringing the power of the citizen into local public services – An evidence review Briefing Note for Welsh
Government http://gov.wales/docs/caecd/research/2014/141218-bringing-power-citizen-local-public-servicesen.pdf
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1. ábra a közszolgáltatások új modelljének kialakítása

1.2 Hatékonyság, a múlt csodaszere?
Hatékonyság alatt általában „többet kevesebből” elvet értünk – ez az elv az egyik
legfelkapottabb érvként jelent meg a közszolgáltatások átalakítása során az elmúlt évtizedben.
A szolgáltatások outsource-olása (kiszervezése), megosztása, újrastrukturálása, integrálása
szervezetkbe, a szolgáltatás-csökkentés, vagy magasabb díjtételek megállapítása, mind-mind a
hatékonyság elvi premisszája mentén történt.
Jelentős vita alakult ki azonban ezek, illetve az ipari termelési folyamatoknál alkalmazott
módszerek (lean, értéklánc stb) közigazgatási alkalmazása kapcsán. Ezek a módszertanok
merev, vertikális vonalvezetésű, gépszerű szervezetek kultúrájából nőttek ki – a
közszolgáltatások azonban nem ilyenek, ugyanakkor számos probléma adódik, amikor ezeket
a módszertanokat a helyi közszolgáltatásokra igyekeznek alkalmazni.
A tudományos vita legnagyobb része a helyes megközelítése kapcsán zajlik – van-e egyetlen
hatékony megoldás? Természetesen nincsen, és ennek számos oka van. Először is a helyi

8

közszolgáltatások összetett hálózatokban, egymással összefüggő, kölcsönösen függő
folyamatok és megállapodások mentén tervezettek, finanszírozottak és valósulnak meg.
Másrészről, a helyi szolgáltatások széles spektrumot fednek le – törvényen alapuló, szabad,
fizetős univerzális, célzott ,személyes vagy helyhez kötött módon. Néhány szolgáltatást egy
szervezet, vagy szakértők, míg másokat sokféle intézmény és sokféle szakértő biztosít. Partner
intézmények sokféle kormányzati rendszerrel rendelkeznek és ezek sokféle választ adhatnak
különféle kihívásokra helyi és nemzeti szinten egyaránt.
A szervezeti funkciók és ügyek, a helyi intézmények szükségleteinek lebontása különféle
kategóriákra egyik bevett módja az összetett rendszerek hatékony menedzsmentjének. A helyi
önkormányzatokat alapul véve, három fő kategóriát alkothatunk: amit vásárolnak, amit
biztosítanak(csinálnak), és amelyekre váltanak/cserélnek egyénekkel és közösségekkel.
A hatékonyság központú megközelítés eddig a szolgáltatások vásárlását és a biztosítását
helyezte a fókuszba, azért, hogy az így megtakarított pénzt a mindennapi szolgáltatások
területére tudják átcsoportosítani. A vásárlások – a polgárok és a közösségek által igényelt
különféle javak, szolgáltatások beszerzését jelenti. A nagyobb szerződések alacsonyabb árakat
hoztak, a kevesebb szolgáltató csökkentette a tranzakcionális költségeket, a közbeszerzésen
konzorciumban induló önkormányzatok, helyi szervezetek, vagy ezek keverékei jelentős
megtakarítást hajtottak így végre.
A szolgáltatások egy részének kiszervezése – mint például az ügyfélszolgálatoké – a
magánszektorba, valamint a közösen fejlesztett szolgáltatások ugyancsak segítették a
megtakarításokat a közszolgáltatások terén. Akárhogy is, ezek a megállapodások problémákat
is szültek hosszútávon – amennyiben az így létrehozott megállapodások nem elég rugalmasak
a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz.
A menedzsment struktúrák egyszerűsítése, az integrált menedzsment és szolgáltatások
kialakítása jelentős költségmegtakarítást eredményezett. Az üzleti folyamatok újratervezése
ugyancsak sokat segített a folyamatok egyszerűsítésében. Az internet segített a koprodukció
elterjedését, így a polgárok könnyebben tudják saját maguk intézni ügyeiket (csökkennek a
tranzakciós költségek).
A szabványosított folyamatok kiszervezése általános ügyfélszolgáltatásokhoz ugyancsak
csökkentette a költségeket és növelte a minőséget, és a szakértő idejét lehetővé tette összetettem
kérdések és szükségletek megválaszolására. Ma már az egyegyetlen lehetőség a járulékos
9

megtakarításokra és a klasszikus többet kevesebbért megközelítésre a vásárlás és a szolgáltatásnyújtás átalakítása.
A helyi szolgáltatások célja a helyi életminőség javítása. Bárhonnan nézzük, az
önkormányzatok, nem mindig ezt csinálják. Néha a szolgáltatások gyenge minőségűek, vagy
éppen rosszul célozzák meg a közönségüket. Sok erőfeszítés duplikálódik, és valószínűleg
mindez elkerülhetetlen volt a múltban - az intézmények egyedi sajátosságai révén látják a
felhasználókat, közösségeiket, családjaikat.
Egy óriási mennyiségű politikai akarat és vezetői képesség szükséges, hogy a helyi hatalom
csökkentése révén, közösen cselkedve a költségek csökkenthetők legyenek és a szolgáltatások
színvonala emelkedjen. Szükséges, hogy a rendszerszintű gondolkodás segítségével helyezzük
el a polgárokat, családot, vagy közösséget a rendszer szívébe – ahelyett, hogy azt mondjuk,
éppen ott vannak.
Egyre növekszik a közigazgatás-tudományban is annak a megértése, hogy a legjobb
eredményekhez elemi fontosságú a holisztikus szemlélettel tekinteni az emberek szükségleteire.
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1.3 Szembenézni a jövővel – a korlátozott erőforrások korának kérdése:
Hogyan tudják a helyi közszolgáltatók a meglévő finanszírozással a
növekvő igényeket kielégíteni
A kutatást készítők megállapították, hogy a korábbi fejlesztési irányok már nem használhatók
– több pénz a rendszerbe, költséges folyamatok mentén javítani a teljesítményen és csökkenteni
a költségeket a megnövelt hatékonyság révén – ma már nem lehetséges vagy ez a mód képtelen
lesz a szükséges költségcsökkentésekre hatékonyan reagálni.

Az alacsonyan csüngő

gyümölcsök leszedésre kerültek évekkel ezelőtt. A legnagyobb baj, hogy nem hoznak új
kapacitást az eddigi modellek a rendszerbe.

2. ábra (Piros színnel: Felnőtteknek biztosított szociális szolgáltatások, Sárga színnel:
Fiatalkorúaknak biztosított szolgáltatások, Kék szín: Az önkormányzat tervezett költségvetése)
Az ábra mutatja, hogy az elöregedő lakosság számára biztosított társadalombiztosítási szolgáltatások, a
fiatalkorúaknak biztosított szolgáltatások nem hagynak pénzügyi mozgásteret az önkormányzat számára
Barnet önkormányzatánál.

3. ábra Az önkormányzatok tervezett kiadásait és bevételei forrás: LGA (2012, p. 8)
Az elvárt bevételi és kiadási sorok összevetésekor kiderül, hogy egyre több kiadással és kevesebb
bevétellel számolhatnak az önkormányzat Nagy-Britanniában.
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Az INLOGOV közszolgálati modellje választ ad arra a kérdésre, hogyan tudják a helyi
közszolgáltatók a meglévő finanszírozással a növekvő igényeket kielégíteni.
A tanulmányt készítő szakemberek úgy gondolják, a bizalomépítése, a kapacitás és a kereslet
csökkentése része az önkormányzati átalakulás előremutató útjának. A kulcseszközök ezen
változások elérésben az erősebb kapcsolatok kialakítása a közösségekkel, egyénekkel és a
közszolgáltatási intézményekkel, akárcsak a közösségek és tagjaik között. Ezen keresztül a
közszolgáltatók, politikusok és állampolgárok viselkedésének megváltoztatása stimulálja a
koprodukciót és rugalmasságot és teherbírást épít.
Az alábbi ábra összefoglalja a szükségletek csökkentésének és a párhuzamos kapacitás és
rugalmasság-növelés összefüggéseit.

4. ábra A szükségletek csökkentése és a kapacitás növelése

Néhány önkormányzat már felfedezi a szükségeltek csökkentésének koprodukciós
megközelítését. Az szükségletek csökkentése a viselkedés megváltoztatásával, például az
egészségesebb életmód elsajátítása már a nemzeti politikusok számára is könnyedén érthető
példa. A szükségletek hosszútávú változásának összefüggéseit mutatja az alábbi ábra
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5. ábra A szükségletek hosszútávú csökkentésének összefüggései

A politikai belső viták egy jelentős része arra tendál, hogy az állampolgárokat tegye felelőssé a
helyi önkormányzatokkal, helyi ügyekkel kapcsolatok érdektelenségük okán – egyeseknél akár
a kötelező szavazás törvénybe iktatásának koncepcióját is előre vetíti. Ez, a kutatás készítői
szerint a lényeget megkerülő megközelítés.
Az emberek számos ok miatt érezhetik maguktól távol a helyi intézményeket – leginkább azért
mert úgy érzik, nincsen hatalmuk ezek felett és csak nagyon alacsony szinten értik meg a
központi és a helyi kormányzatok és a helyi közszolgáltatások hatalmi tagozódásait. De talán
sokkal inkább azért van így, mert az állami és önkormányzati intézmények kudarcot vallottak
abban, hogy bevonják, megbízzák és értékeljék lakosaikat és véleményeiket – ez a tény van a
helyi demokratikus deficit középpontjában.
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1.4 A bizalmi válság helyreállítása
Az önkormányzatokba és helyi intézményekbe vetett bizalom jelentősen csökkent az elmúlt
években, és evidenciák mutatják, hogy a fájdalmasan lassú a bevezetése a személyre szabott
szolgáltatásoknak, közvetlen támogatási megoldásoknak. Mindez azt is jelöli, hogy a helyi
hatóságok nem bíznak eléggé a felhasználóikban (állampolgárokban) és közösségeikben sem.
A jelenlegi bizalmi hullámvölgy ugyanakkor nyomást gyakorol a rendszerre, sietteti a változást.
Az elmúlt évtizedekben rengeteg tudás halmozódott fel arra vonatkozóan, milyen módon nem
érdemes-hatékony reagálni a különféle várható változáskra. Igaz ez még akkor is, ha gyakran
követik el ezeket a szarvashibákat. Például, nekifogni szolgáltatások átalakításának a
felhasználókkal való egyeztetések nélkül, vagy 10%-os általános költségcsökkentést
kezdeményezni minden szolgáltatásra, előzetes kockázatelemzés vagy hatásvizsgálat nélkül.
A helyi önkormányzatok és más szolgáltatók a deficit modelltől elmozdultak (ez a modell arra
fókuszált, hogy milye nincsen az embereknek) egy olyan irányba, amelyik kiindulópontként azt
veszi alapul, hogy mindenkinek van képessége, amelyet önmaga hasznosíthat, hogy a saját
életminőségét és másokét javíthassa.
A viselkedésváltozás, mint lehetőség gyakran felhozott érv a csökkenő erőforrások és a
növekvő igények kettős spiráljában. A költséges és káros viselkedési minták társadalmi léptékű
(elsősorban helyi) csökkentése révén hosszú távon a közszolgáltatások hatékonyságának
növekedése érhető el, ugyanakkor először egy sokkal felnőttebb és átláthatóbb közbeszédre van
szükség minderről. Mindez magába kell, hogy foglalja az őszinte beszédet az egyes
viselkedésminták pénzügyi következményeiről és azokról a döntésekről, amelyeket
mindannyiunknak meg kell hoznunk.
A mai közszolgálati modell szerint lehetőség van a folyamatok olyan tervezésére, amely
megnyitja a kreativitás csatornáit az összetett feladatok megoldása előtt és az egyértelműségek
analízise révén megszólítja és serkenti a kreatív gondolkodást.
A közszolgáltatások terén is egyre növekvő mértékben válik evidenssé, hogy a merev, lineáris,
bürokratikus megközelítések nem védelmezik a sérülékenyeket, és nem tudnak hatékonyan
válaszolni az összetett kihívásokra, szükségletekre.
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A közszolgáltatók és polgárok, szervezetek és szakmák közötti akadályok lebontása segíti a
jobb együttműködést és az egyesített innovációt, többet ajánlhat valódi változásnál. Az egyre
növekvő a megértés egy érettebb, kiforrottabb megközelítésre sarkall az elkövetett hibák
irányában, és a különféle hibák megkülönböztetésében –megállapítva hogy melyek azok,
amelyek megelőzhetők, és melyek azok, amely helyzetekben az intelligens hiba-kezelés révén
a krízishelyzeteket lehetőséggé formálhatjuk.
Mindemellett, hangsúlyozzák a tanulmány készítői, kollektív megértésre van szükség annak
kapcsán, hogy mi az, ami működik, amikor a viselkedés megváltoztatásáról van szó, hogy
elkerüljük azokat a zsákutcákat, amelyek inkább elidegenítik és irritálják az érintetteket,
mintsem változást hozzanak a viselkedésükben.
Az erős kapcsolatok, a viselkedésváltozás és a koprodukcióban rejlő értékek kiaknázásához
sokkal kreatívabb és hatékonyabb megközelítéseit kell alkalmazni a bizalomépítésnek.
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2. Mi a koprodukció?
A koncepció nem új – az 1970-es végén és a 80-as évek elején Elinor és Vincent Ostrom-mal
dolgozó kutató kezdtek el beszélni az együttműködési mintázatról. Nemsokkal a
szolgáltatásmenedzsment klasszikusai között íródott szövegben (Normann 1984) ráirányították
a figyelmet azoknak a közszolgáltatásoknak a sajátosságaira, ahol a kliens másodszor jelenik
meg – először mint „fogyasztó” aztán már mint a szolgáltatást is nyújtó rendszer része.
Az elmúlt években megnövekedett a közszféra, a magánszféra és a harmadik szektorok
érdeklődése a felhasználókat, fogyasztókat, polgárokat és közösségeiket transzformatív
koprodukciós módszerekkel bevonó működési módok irányában.
A praktizáló és kutatók különféle definíciókat hoztak létre. Brudney és England (1983) egyik
cikkükben úgy határozták meg a koprodukciót,, mint a közszolgáltatásokat hagyományosan
nyújtók (mint szolgáltatási ágensek, közszolgáltatók) és „fogyasztók” (állampolgárok,
szomszédsági szervezetek) közötti alkotó együttműködést. Ez a definíció pont a lényeges,
megkülönböztető jelleget nem emelte ki – a közszolgáltatásokhoz az állampolgárok
cselekedetei

által

hozzáadott

értéket.

Az Egyesült Királyságban a New Economics Foundation által használt definíció gyakran
használt: koprodukciója, „a közszolgáltatásoknak egyenlő és kölcsönös kapcsolatát fejezi ki
szakértők, a szolgáltatást használó polgárok és családjaik, szomszédaik között”. (New
Economics Foundation, 2008)
A Wales-i kormányzatnak készített tanulmány szerzői szerint azonban a definíció a következő
kiegészítéssel válik teljessé: „közszolgáltató szakemberek és állampolgárok egymás eszközeit,
erőforrásait és hozzájárulásait használják, hogy a közszolgáltatások eredményesebek vagy
hatékonyabbá váljanak” (Bovaird and Loeffler, 2012: 1121)

A meghatározás az állampolgárok hatalmát hangsúlyozza a közszolgáltatások terén – hiszen a
gyakorlatban ezek biztosítása és használata elválaszthatatlan, a szolgáltatást használók
hozzájárulása és gyakran a közösségé is elengedhetetlen a közszolgáltatások sikeréhez.
Fontos hangsúlyozni, hogy itt a koprodukció nem klasszikus szervezetek közötti viszonyokat
jelöl. Továbbá ez a koncepció kizárja a tisztán önsegítő tevékenységeit az állampolgároknak,
vagy önszerveződő közösségeknek. Ahol nincs input a közszolgáltatóktól, ott nem lehet
semmilyen tevékenységet koprodukció nevezni.
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A kutatás számos területen állapítja meg a koprodukciós kezdeményezések hasznát.
•

a közszolgáltatás használóinak: az életminőség javulása és jobb szolgáltatások elérése,
nagyobb lelkesedés és politikai teljesítmény az „empowerment” révén, magasabb
minőségi, realisztikusabb és fenntartható közszolgáltatások a felhasználók és hálózataik
szakértelmének bevonása eredményeképpen.

•

a polgároknak: Növekvő társadalmi tőke és társadalmi kohézió, nyugtató polgári tudat
a szolgáltatások minősége kapcsán, erősebb lelkesedés és politikai teljesítmény a
felhatalmazás (empowerment) révén

•

a közszolgáltatásban dolgozók számára: a munkájuk terén nagyobb elégedettség, a
hatalommal felruházott és elégedett polgárok révén

•

szakszolgáltatóknak: korlátozó kereslet a szolgáltatásokra, változás a viselkedésben, a
szolgáltatások hatékonyságának növelése

•

politikusok számára: több szavazat a jobb szolgáltatások révén, alacsonyabb
költségcsökkentések vagy adók

17

6. ábra – a Governance International áttekintő képe a koprodukció folyamatáról

A kulcsfontosságú mozzanat a koprodukció működésében: a közszolgáltatások közös
biztosítása terén szembeszökő nehezen elérhető viselkedésváltozás. A viselkedés, ahogy az
állampolgárok és közösségeik egyrészről, a politikusok és a közszolgáltatók másrészről
egymáshoz

viszonyulnak.

Az

egyik

célja

a

közszolgáltatók

részéről

ennek

a

viselkedésváltozásnak a függőség-kultúrának a megszűntetése – azaz annak a kiindulási
pontnak, hogy mindig lesz szolgáltatás, vagy megoldás, amit az állam nyújt, és annak a
megértetése, hogy az egyén, és vagy a család egyaránt hozzá kell járuljon a saját fejlődésükhöz.
Mindemellett kiemelendő a korai intervenciós jellege koprodukció központú innovációs
megközelítésnek – amikor a polgárok és a közszféra dolgozói egyaránt megváltoztatják
viselkedésüket a problémák eszkalálódása előtt. Ezeknek a funkcionális viselkedési
működéseknek az elsajátítása rendkívüli járulékként a közszféra jövőjéhez, eredményességéhez
és költségeihez hozzájárul.
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2.1 Koprodukció – de milyen mértékben?
Ma is élő vita zajlik arról, mi tekinthető valódi, vagy teljes koprodukciónak, ahogy a fogalmat
egyre szélesebb és különféle utakon használják. Needham és Carr (2009)-ben hasznos
meghatározást alkotott, amely 3 részre osztja koprodukciót:
1. A közszolgáltatást (de akár magánszektor szolgáltatásait is) használó polgárok
megtapasztalhatják az egyszerű koprodukciót, mint egy, az összes szolgáltatást leíró
jelleget, amely a használóinak produktív visszajelzésit is felhasználja.
2. Középfokú használatnak azt tekintjük, amikor a koprodukció egy eszközként használva
segíti a szolgáltatásokat használó polgárokat, elismerve a költségmentes javaslataikat,
értékelve és hasznosítva informális támogatói hálózataikat és jobb kommunikációs
csatornákat építve segíti a szolgáltatások formálását. Ez a megközelítés a különféle
stakeholderek közötti kölcsönös megértést erősíti – azok, akik a szolgáltatásokat
használják, megértik, hogy a szolgáltatások tartalma, költségei és korlátai terén
osztoznak a hatékonyság felelősségében, míg a közszolgáltatásokat nyújtók jobban
megismerhetik a szolgáltatást használó polgárok körülményeit, szükségleteiket,
preferenciáikat és a potenciális hozzájárulásaikat a szolgáltatás jobbításához.
3. A leghatékonyabb, transzformatív szintjén a koprodukció új polgár-vezérelt
mechanizmusokat hozhat létre a tervezés, megvalósítás, menedzsment és kormányzás
szintjén – igényelve és megteremtve a hatalmi és ellenőrzési újraelosztást.

A tanulmány egyik lényeges kérdése: hogyan érhető el a helyi intézmények mélyebb
elköteleződése a koprodukció mellett?
Válaszként a következőt mondják a kutatók: az eddigi tapasztalatok rávilágítottak, hogy a
polgárok és közösségeik által megvalósított koprodukció alapú közszolgáltatások koncepciója
alapvetően nem érthető sokak számára, innen kezdve a menedzsmentjük sem megfelelő,
végeredményként pedig a lehetséges haszon nem maximalizált.
19

A közszolgáltatási koprodukciós megoldások sikerében a helyi képviselőknek kiemelt szerepe
van – a bekapcsolódott polgárok kétségtelenül egy önmaguk által választott csoportként
működnek. Az önkormányzati képviselők ugyanakkor megtestesítik a testületek által szélesebb
értelemben képviselt értékeket. Ezen felül a közösségi vezetők, képviselők központi szerepet
kell betöltsenek az önkormányzati koprodukciós kezdeményezésekben.
Milyen szolgáltatások, vagy eredmények profitálnak leginkább a koprodukció 4
eleméből?
Co-commissioning and co-design: Szinte minden szolgáltatás eredményére alkalmazható,
amelynek szomszédsági csoportok, közösségek, vagy felhasználók ismerete és tudása
rendelkezésre áll, és érdekeltek befolyásolni a közintézmények által felállított prioritásokat, a
szolgáltatás tervezésében, vagy az ellátásról szóló megállapodásban.
(példa – idősgondozási szolgáltatások, ifjúsági szolgáltatások)
Co-delivery: : Szinte minden szolgáltatás eredményére alkalmazható, amelynek a felhasználók
és támogató hálózataik, szomszédsági csoportok vagy más érdekközösségek cselekvő szerepet
tudnak vállalni a szolgáltatás biztosításában, vagy csökkenthetik a szolgáltatási költségeket.
Co-assessment: Minden szolgáltatás, vagy eredmény esetében alkalmazható, ahol a visszajelzés
a szolgáltatással érintettek felől értékes lehet a szolgáltatók és (szolgáltatást nyújtó)
megbízottak számára.
Mindez azt sugallja, hogy a közszolgáltatók minden bizonnyal legalábbis néhány vetületében
hasznosítani tudják a koprodukciót. Bizonyosságal nem állítható, hogy valamely földrajzi
területre jellemzőbb lenne a hatékony megvalósulása, vagy valamilyen társadalmi tőkétől
függene a sikeres alkalmazása. Nem bizonyítható, hogy a magasabb képzettségűek körében
lenne inkább alkalmazható ez a modell. Gyakorlatilag megfelelő előkészítettség esetében szinte
bárhol és bármilyen helyi közszolgáltatás kapcsán hasznosítható innovációs formáról van szó.
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2.2 Mik a koprodukciót akadályozó tényezők és hogyan lehet ezeket
leküzdeni?
A kutatás azt mutatja, hogy számos kulturális és rendszerszintű akadály nehezíti ennek a
hatékony közszolgáltatás szervező metodológiának a térnyerését, a közszolgáltatások
nyújtásába való mélyebb beágyazottságát. Ezek közül a legnagyobb akadályokat a:
•

finanszírozási és a megrendelés terén lévő akadályok

•

az evidencia alapú értéktöbblet bizonyítása a polgárok, szakértők, szolgáltatás
finanszírozók és revizorok számára

•

a finanszírozási források igazítása a koprodukció értéknövelő működéséhez

•

a fenntartásához szükséges szakmai képességek hiánya

•

a kockázatkerülő intézményi magatartás

•

a polgárok számár nyújtott fejletlen tájékoztató és információs rendszerek

•

a szakmai vonakodás, a státusz elvesztésétől való félelem

•

az irányítás vesztés illúziója miatti politikai vonakodás

Amennyiben a fenti akadályok fennálnak, egy kulturális változás szükséges, hogy sikerre
jusson bármilyen koprodukciós kezdeményezés.
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3. Városi rugalmasság – az eseti viszonytól a hosszú
távú közös menedzsmentig
Az angol resilience kifejezés, evolúciós rugalmasságot, a sokféleséget és az alkalmazkodó
tanulást is magába foglalja, és jelen esetben városok, mint élő társadalmi egységek
viszonylatában a hirtelen, külső sokkra való reagálás képességére utal. Ezek a rugalmassági
tényezők sok ígéretet tartogatnak a társadalmi tanulási folyamatok kapcsán, amiből nem
egyenesen következő dolog, vagy állapot, amit el kell érni – sokkal inkább a keresésnek, az
előrelátó tanulásnak, akciónak és az innovációnak magának a folyamatáról van szó. Ezek a
meglátások annak a kérdésnek a feltevésére buzdítanak, hogy megvizsgáljuk, hogyan
alakíthatók ki rugalmas városi kormányzási struktúrák és intézmények, amelyek hatékonyan
szervezik az interakciós és tanulási folyamatokat a városi szereplők között – célul tűzve ki a
városi rugalmasság és fenntarthatóság céljait.
Adger4 vezeti be a társadalmi rugalmasság fogalmát, amit a következőképpen határoz meg:
„csoportoknak és közösségeknek azon képessége, hogy politikai, környezeti, társadalmi
változás során fellépő külső nyomással és zavargással sújtott helyzetekkel megbirkózzanak”
Az önszerveződő közösségi és a társadalmi tanulási folyamatok állítólagosan azért léteznek,
hogy aktiválják és népszerűsítsék a társadalmi erősségek és kapcsolatok azonosítását a
lakóhelyhez, és így egy támogató faktorként erősítsék a közösségi rugalmasságot.
A rugalmasság építés érdekében, a városoknak erősíteniük kell a tanulási és innovációs
folyamataikat. Ennek segítségével erősíthetők meg az átalakító képességei a városi
rezsimeknek, amelyek képesek a rendkívüli események kezelésére, és a folyamatos változás
kezelésére egyaránt.
A közösségi döntéshozatal, az együttműködő viselkedéskultúra akárcsak mint

a

közösségi/kollektív tanulás és a kormányzás, mint a társadalmat magába foglaló politikai
folyamat kulcs összetevői a rugalmasságépítő folyamatoknak.

4

https://groups.nceas.ucsb.edu/sustainability-science/2010%20weekly-sessions/session-102013-11.01.2010emergent-properties-of-coupled-human-environment-systems/supplemental-readings-from-cambridgestudents/Adger_2000_Social_ecological_resilience.pdf/view
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3.1 A fenntartható városfejlesztés részvételisége
Az állampolgárok bevonása a városi döntéshozatali és tervezési folyamatokba széleskörben
alkalmazott gyakorlat manapság. A részvételtől a legitimáció, a döntések minőségének és
hatékonyságának javulását valamint elfogadottságukat várhatjuk, valamint az állampolgárok
megerősítését. Továbbá az állampolgári részvétel kulcsfontosságú tényező a fenntarthatóság és
a rugalmasság biztosításához helyi szinten.
Általánosságban a részvételről elmondható, hogy a döntéshozatalban és a policy alkotás
területén elengedhetetlennek tűnik, mégis számos kritika éri a folyamat hiányosságai és a
csalódást keltő eredmények okán.

A gyakorlatban, az állampolgárok bevonása elsősorban előre definiált problémák mentén zajlik.
Ezeknek a problémáknak a napirendre tűzését az adminisztratív és politikai képviselők végzik,
akik a polgárokat részvételre hívják egy-egy eset kapcsán a megoldás keresése céljából.
Az állampolgárok maguk általában kevés hatalmuk van (empowerment) hogy saját maguk
kezdeményezzék a részvételi folyamatokat és általános, hogy a probléma meghatározási
folyamatokba a politikai és közigazgatási szereplők nem vonják be őket –például a hosszútávú
intézményi változások kérdésébe. A folyamatokat többnyire a kormányzat kontrollálja, amely
így megbukik a nyílt és alkalmazkodó a civil társadalom felől jövő kezdeményezések iránt való
alapelv teljesítésében.
Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy sok potenciál van az állampolgárok bevonásában a városi
rugalmasság megvalósítása kapcsán, amelyet a kormányzat és a civil társadalom közötti hatalmi
viszonyok átstrukturálásával lehet kiaknázni.
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3.1.2 A fenntartható városfejlesztés részvételi keretrendszerének kritikai
vizsgálata
Az alábbi 4 bekezdése a szinopszisa a fenntartható városfejlesztés részvételi keretrendszert
érintő kritikai vizsgálatának5, amely alátámasztja egy szélesebb megközelítésnek és új
perspektíváknak szükségességét a részvételről való gondolkodásunk kapcsán.

1. A közös problémák azonosításának és keretezésének fontossága
A városfejlesztés során az összetett problémák definícióját növekvő számú tényező
befolyásolja. Ezek gyakran konfliktusban állnak egymással, gyakran magukba
foglalnak dinamikusan változó célokat és többféle érdekeltet. A változásra,
összetettségre, bizonytalanságra és egyéb zavaró tényezőkre való utalás során a
rugalmasságot kiemelő iskolák hangsúlyozzák a különféle tudások, tapasztalatok és
megközelítések fontosságát – a döntésekkel potenciálisan értinettek körében – nemcsak
mint megoldást keresés, de ugyanakkor és legelső helyen a problémák azonosításában
és észrevételében. A meglévő gyakorlatban szerinte hierarchikusan oszlanak el a
felelősségek. A hatóságok definiálják a problémát, az utat, ahogy ezt kezelni kívánják
és az állampolgárok bevonásának körét elsődleges tapasztalataikat megelőző
feltételezésekre alapozva. A közigazgatási és politikai szereplők által elkövetett
elsődleges hiba, hogy az állampolgárok szerepeit a problémák keretezése kapcsán nem
ismeri fel, és csupán a megoldások tervezésére redukálja. Mindez ellentétben van
számos részvételi tapasztalat és kutatási irodalom eredményeivel, amelyek az
állampolgárok legkorábbi bevonásának fontosságát hangsúlyozzák, ahol a hatáskör
biztosítása, a nyitottság a közös alkotásra, a vélemények és válaszok sokfélesége – a
társadalmi tanulás maga. Míg a meglévő probléma definíciók

vagy alternatívák

gyakran megkérdőjelezés nélkül maradnak, a részvételi folyamatokat fontos utakon
alakítják. A meglévő domináns keretrendszerek megerősödnek és reprodukálódnak. Ez
a résztvevők szerepeinek, felelősségeinek, céljainak újrakonceptualizálását vetíti elő,
nem a hatalom értelmezésében mediált részvétel mentén, sokkal inkább a társadalmi
tanulás folyamata mentén.

5
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A

csoportdinamikai

kutatások

megerősítik,

hogy

az

közös

problémák

meghatározásának, strukturálásának, keretezésének folyamata, és a bizalom kialakulása
a siker érdekében különleges fontosságú és nagyobb azonosuláshoz vezet, valamint
erősíti az együttműködési hajlamot. Röviden: amikor is az alapvető szabályok közösségi
módon kerülnek lefektetésre.
2. A tanulási folyamat értéke
A problémamegoldás nem a hatalom delegálásával valósul meg, sokkal inkább a
tudásmegosztás és a társadalmi tanulás intenzív folyamatai révén. A társadalmi tanulás
és kísérletezés kulcs-stratégiák a rugalmasság építéséhez. A döntéshozatal egy
társadalmi üggyé vált, amely magába foglalja a különféle tudásforrások mobilizációját
egy társadalmi tanulási folyamatban.

Egyes kutatók szerint (Collins and Ison) a

társadalmi tanulás a legmagasabb szintje a részvételnek, hozzáadva az információ
szekvenciát, a konzultációt és a részvételt a társadalmi tanulás szintjéhez.
A helyett azonban, hogy még egy fokot adnánk Arnstein létrájához, kritikusok gyakran
megkérdőjelezik a részvételi létra megközelítését. Valóban úgy lehet mérni a sikeres
részvételt, hogy mennyi hatalmat delegálunk a polgároknak? Mindig a több a jobb
ebben az esetben? Ehelyett a hatalmi viszonyok változására kellene fókuszálni, ahogy
számos kutató hangsúlyozza. A folyamat minősége, a dinamikája és a rugalmasság
lehetnek a mérőpontjai a társadalmi részvétel sikerének. A sikeres folyamattervezéshez
kevésbé az állampolgárok körének minél szélesebb bevonása, mintsem a közös
meghatározása a megfelelő metódusnak, a releváns szereplőknek a minden egyes
fázisban való bevonásuk mértéke biztosíthatja a társadalmi tanulást kormányzati és nem
kormányzati szereplők között. A hatékony folyamatok keverhetik az információt, a
konzultációt és a döntéshozatalt.
3. Az intézményesítés szükségessége és a részvételi gyakorlat megbízhatósága
A folyamatos és stabil, hosszú távú és folyamat orientált bevonása az állampolgároknak
az egyik fő vezérlő eleme a jövőnek. Ez biztosíthatja a városok alkalmazkodási
képességének megőrzését, erősítését a jövő bizonytalan változásai kapcsán. Berkes
szerint az ad hoc társadalmi részvétel nem tekinthető városi közös menedzsmentnek (comanagement), merthogy annak megteremtése néhány intézményesített megállapodást
feltételez, elősegítve a polgárok részvételét a döntéshozatalban. A hosszútávú
folyamatai a társadalmi tanulásnak, a közös probléma felvetésnek, akárcsak a
folyamatban résztvevők közös képességeinek építéséhez időt és megbízható, bizalmi
kapcsolatokat igényelnek. A hatékony közös menedzsment megállapodástok nemcsak
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az intézmények építésének kihívását jelentik, de a pártok közötti bizalom építésének és
a társadalmi tőke erősítésének általánosságban. Több kutató arra is rávilágított Arnstein
létrája kapcsán, hogy a megalapozott folytonosság, a bizalomépítés, a hosszútávú
állampolgári felhatalmazás korlátokba ütközik. A rendszeresség és folyamatossága a
társadalmi bevonásnak előfeltétele a nagyobb azonosságtudatnak a politikai döntések
kapcsán, mindemellett a támogató, népszerűsítő és magas minőségű, folyamatos
társadalmi bevonás egyre növekvő aggodalma a helyi önkormányzatoknak.
4. A közösség által való kezdeményezések és az önszerveződés
A politikai akciók és döntések kevésbé érthetők és nyomonkövethetők a polgárok
számára – tekintve, hogy összetettségük és bizonytalanságuk egyre nő – ennek
eredményeképpen egy növekvő távolságot látunk a politikai akciók és az állampolgárok
élete között. Mindemelett a formális hatalom szkepticizmusa növekszik, az autonóm,
kollektív önszerveződés irányába történő elmozdulás is nyilvánvaló. Az önszerveződés
a helyi polgárok részéről indul, akik kezdeményeznek dolgoznak és döntenek a
projektek felett, míg a kormányzati szereplőket nem vonják be egyáltalán, vagy
támogató szerepelt adnak nekik. Az önszerveződésre való lehetőségek biztosítása egy
kulcsstratégia a rugalmasság építésekor.

3.2 Két gyakorlati példa
A fentebb taglalt tudományos megállapításokat jelen tanulmány terjedelmi okokból nem tudja
kellő példával illusztrálni, azonban két példát – egy rövidebb ausztriait és egy hosszabb
olaszországit – fontosnak tartok a fejezet végén bemutatni. Mindezek jó alapot biztosíthatnak
arra, hogy az állampolgárok részvételi struktúrákban való elhelyezkedését, hangsúlyosabb és
formailag kidolgozott jelenlétét a várostervezési/ regionális tervezés folyamatokban mint
működő valóságot láthassunk.
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3.2.1 Kroneuburg város 2036-ig szóló városfejlesztési dokumentumának
kidolgozása
Az ausztriai Kroneuburg városának 20 évre szóló jövőtervezési dokumentumának elkészítését6
a fenntarthatóság szempontjából alapul vevő tanulmány két megközelítését vizsgálja a
kérdésnek – a társadalmi részvétel formáit és az önszerveződő közösségi akciót a közvagyon
menedzselésére.
A szabályozott fejlesztés a kontrollálatlan növekedés helyett - ez volt az egyik lényeges igénye
Kroneuburg lakóinak. A 20 éves stratégiai terv készítése polgárok kezdeményezésére indult el
– meggyőzték a várost az együttműködésről a jövőt érintő döntések kapcsán. A folyamatot
tudósok két egyetem számos területéről, moderátorok és facilitátorok egyaránt támogatták. A
20 éves ciklusra szóló városfejlesztési terv implemetációját és monitorozását szolgáló
meghatározásokkal így született meg.

Ez még önmagában nem „akkora” nóvum –

mondhatnánk. Ugyanakkor az egyik első „spin-off” terméke az együttműködésnek az
Állampolgári Részvétel Chartája lett, amely lehorgonyozta a város és polgárai közötti
együttműködés fontosságát és részleteit a várostervezési folyamatokban.
A charta egy együttműködő stratégiai-partnerség intézményesített, hosszútávú állampolgári
részvétel támogatása céljából készült.

7. ábra Kroneuburg város várostervezési folyamatának terve

6

Schauppenlehner-Kloyber, E.; Penker, M. Between Participation and Collective Action—From Occasional
Liaisons towards Long-Term Co-Management for Urban Resilience. Sustainability 2016, 8, 664.
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8. ábra Kroneuburg város Állampolgári Részvételi Chartájának együttműködési és részvételi szintjeit bemutató áttekintő ábra

3.3.2 Reggio Emilia megye tartomány részvételi törvénye az Emilio
Romagna régióban

Az olaszországi decentralizációs folyamatok új lehetőségeket nyitottak meg az állampolgári
részvétel terén. A toszkánai regionális állampolgári részvételt megerősítő 7 2007-es decemberi
törvény elfogadása is számos innovációt hozott be a regionális működésbe – a törvény 2
alapelvben szabályozza a regionális és helyi politikák kidolgozásának részvételi folyamatait: 1,
a nyilvános vitában, és
2, a részvételi folyamatok régió általi közvetlen támogatásában.
Azért, hogy ezen folyamatok sikeresek legyenek, a regionális hatóság megfelelő képességekkel
és végzettséggel rendelkező személyt delegál ki a szakmai támogatás magas színvonala
érdekében. Olyat, aki egyaránt ismeri a közigazgatást, a részvételi módszereket és vagy a
politika tudományt.

7

http://www.on-federalism.eu/attachments/126_download.pdf
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A dokumentum azt vizsgálja, hogy a Reggio-Emilia régióban milyen policy orientált
eszközökkel - túl a klasszikus csatornákon - lehet regionális szinten a polgárok politikai
részvételét elősegíteni az őket érintő fejlesztési döntések meghozatalában.
Hogyan működik a gyakorlatban ez a törvény?
Olaszországban különböző regionális megoldások vannak a regionális részvételi tervezés terén
– a most taglalt részvételt szabályozó törvény egy ad-hoc jogi intézményrendszer, melynek
célja ügyrendi garanciákkal segíteni az állampolgárok részvételét a nyilvános döntéshozatali
folyamatokban úgy, hogy emellett egészségesen korlátozza a pártok befolyását. Az
instrumentum kapcsán fontos hangsúlyozni - alapvetően a fejlesztésekkel kapcsolatos
közpolitikákra hat, nem pedig politikai kérdésekkel foglalkozik.
3/2010-as törvény egy u.n. opportunity structure - a polgárok befolyásolásához köthető
előjogok és mechanizmusok együttese. Egy olyan kevert modell, amely kombinálja a
deliberációt, az egyeztetést és a szavazást, így félúton van a részvételi és a deliberatív
demokratikus gyakorlatok között. Egyfajta strukturált párbeszéd-modellről van szó, amely
összeköti a regionális intézményeket, szereplőket, serkentve őket abban, hogy egyezségre,
megállapodásra jussanak fejlesztési célok, projektek terén. Ugyanakkor az ebben a rendszerben
kötött megállapodásokat a helyi vezetők és a választott testületek figyelembe veszik jövőbeli
projektjeiknél, jogszabály alkotásnál – tehát érdemi, de jogilag nem megkötő hatása van a
kialakított intézményrendszernek. A régió által kiadott minőségi tanúsítvány egyben
ösztönzőként hat a befogadó részvételi folyamatok alkalmazására.
A regionális közigazgatási hatalom, a regionális választott testület (gyűlés) és a helyi hatóságok
és kerületeik a lehetséges támogatói a felvetett fejlesztési kérdéseknek, javaslatoknak.
Feladatuk: kialakítani a társadalmi részvétel lehetséges formáit, a bevonandók körét és a
részvételhez szükséges időtartományt, valamint a szükséges erőforrásokat biztosítani.
Ez az első egyezség egy társadalmi részvétel (public participation) szakértő által kerül
megvizsgálásra, amelyet a jogalkotó tanács vezetője jelöl ki. A szakértő mindemellett technikai
támogatást ajánl a részvételi folyamat jobbításához – ez az ő elsődleges mandátuma - tanúsítva
a projektek minőségét, és így befogadni őket a regionális közreműködésre. Számos minőségi
előfeltétel van, amelyeket minden projektnek teljesítenie kell, hogy a támogatásokhoz
hozzáférhessen. Ez érvényes minden 20.000 eurónál nagyobb értékű projekt esetében.
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Szükséges egy u.n. egyeztető asztal létrehozása, amely a leginkább fontos tárgyak esetében
szerveződik a legnagyobb érdeklődést mutatók számára. Ennek számos szervezet, bizottság,
párt tagja – feladata a projekt karakterisztikáinak részletes definiálása.
A Tecnico di Garanzia mellett működik a Technical Unit of Integration. Feladata monitorozni
és tanulmányozni a legjobb európai és olaszországi részvételi gyakorlatokat és ezek alapján
technikai javaslatokat fogalmazni a részvételi folyamatok fejlesztésére.

Mindez

egy

konzultatív és támogató eszköze a folyamatban részt vevő szereplőknek.
További technikai eszköz egy pilot bizottság, amely az egyeztetési asztal képviselőiből tevődik
össze. Ez egyfajta információs csatornaként funkcionál az összes bevont helyi szereplő és a
Technico di Garanzia között. Míg használata kötelező a 20.000 eurót meghaladó projektek
esetében is, opcionális, de erősen javasolt az alacsonyabb költségvetésű projektek esetében.
Ugyanakkor ezeken a folyamatokon keresztül kezdődik meg a polgárok közvetlen bevonásának
szervezése is.
Egy lakossági reprezentatív minta bevonásával itt kezdődik meg az „ügy megbeszélése”, a
szakértő által kiválasztott módszer(ek) mentén. A megbeszélés eredményét és a felmerült
szempontokat egy dokumentumban rögzítik. Amennyiben a projekt igényli, szavazás is
kiegészíti a vitát, végül a Technico di Garanzia elfogadja a dokumentumot, melyben
szerepelnek a részvételi javaslatok, és elküldi a közigazgatási folyamatért illetékes szervnek.
Habár a végső döntés eltérhet a dokumentumban megfogalmazottaktól, de mindezt szükséges
érvekkel alátámasztani és igazolni.
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