
Referat fra møte i arbeidsgruppe 
Nærdemokrati, 7. mars 2017 

 

Sted: Eide rådhus 

Dato: 7. mars 2017 

Tid: 14:00 – 16:00 

 

Til stede: Birgit Dyrhaug, Rune Strand, Annhild Viken-Sunde, Andrea Lode (sekretær) 

Forfall: Elise Fiske  

 

 

Saker til behandling 

 

Arbeidsmetoder og målsetning for gruppa 

På det første møtet i arbeidsgruppa ble formål, mandat og arbeidsmetoder diskutert. Dersom 

arbeidsgruppa skal få et formelt mandat fra interimsstyret, må det først forankres og vedtas i de 

respektive kommunestyrene. Med tanke på den tiden man har til rådighet, ble gruppa enig om å ikke 

sette i gang en slik prosess. Gruppa ønsker å fokusere på å lage en utredning/ et diskusjonsnotat om 

nærdemokratiordninger som kan være aktuelle i den nye kommunen. Målsetningen er at dette skal 

danne grunnlaget for saksframstilling/ innstilling til fellesnemnda i løpet av høsten 2017. 

 

Diskusjon: Hva vil vi med nærdemokratiutvalg? Hvorfor vil vi ha nærdemokratiske organ? 

 Det er vanskelig for politikerne å vite hva «som rører seg» i de ulike grendene i kommunen. 

Nærdemokratiutvalg vil kunne bidra til å løfte fram stemmene til innbyggerne som bor i 

områder som berøres av ulike politiske beslutninger. Dette vil kunne bringe lokalkunnskap 

opp i vedtakene som fattes, samt gi politikerne bedre grunnlag til å fatte beslutninger.  

 Gruppa ønsker at nærdemokratiutvalgene skal fungere som bindeledd mellom innbyggerne 

og administrasjonen. Utvalgene skal ha ansvar for å bringe viktige tema «til torgs» og slik 

være det organet som setter lokale tema på agendaen til kommunepolitikerne. Like viktig vil 

det være for kommunens administrasjon og politikere å kunne bruke utvalgene til å bl.a. spre 

og innhente informasjon. En sentral oppgave for arbeidsgruppa blir derfor å avklare hvordan 

man skal organisere utvalgene for å oppnå dette.  



 Kan nærdemokratiutvalgene brukes til å gi tilbakemeldinger til kommunen på kommunale 

tjenester? Gruppa ønsker å se nærmere på ulike løsninger på hvordan dette eventuelt kan 

gjennomføres. Én mulighet kan være å utforme spørreskjema som utvalgene og/ eller 

innbyggerne i lokalmiljøet kan benytte seg av.  

 Hvordan skal dialogen mellom utvalg og kommunen formaliseres? Det er enighet om at det 

må sørges for faste møtepunkt – både mellom utvalgene, samt mellom utvalg og kommunen. 

Videre ble det diskutert om utvalgene skal ha faste kontaktpersoner/ kontaktpunkt i 

kommunen. Et sentralt spørsmål er også hvordan man skal ta vare på og videreformidle 

informasjonen fra utvalgene til politikere og administrasjonen. Sekretær innhenter mer 

informasjon om temaet og gruppa vil diskutere dette videre på neste møte.  

 Det er enighet i gruppa om at nærdemokratiutvalgene skal være høringsinstanser i saker som 

berører dem. 

 Det er også enighet om at nærdemokratiutvalgene skal være rådgivende organ – ikke være 

besluttende organ. 

 Et annet sentralt spørsmål gruppa tar med seg videre i arbeidet er hvorvidt 

nærdemokratiutvalgene skal bidra til å binde sammen den nye kommunen, eller om 

utvalgene skal basere seg på allerede eksisterende grenser.  

 

 


