
AU – møte 22. mai kl. 8.30 på Eide. 
Til stede: Anders Skipenes, Tove Henøen, Egil Strand, Ole Bjørn Moen, Birgit Dyrhaug, Jan Arve 
Dyrnes og Anne Thorsrud (referent). I tillegg deltok Marianne Slutås Visnes og Merete Rødal i sak 1. 
 

1. Kommunevalget 2019 – se vedlegg fra Merete Rødal og Marianne Slutås Sildnes 
De ønsker tilbakemelding fra AU som forberedelse til sak til 12. juni.  
 
Referat: Merete Rødal gikk gjennom en plan for hvordan gjennomføre valget høsten 2019. 
Hun gikk gjennom godgjøring, tellekorps, valgkretser, forhåndsstemming og hvordan dette 
gjøres forskjellig i Eide og Fræna. 
 
Det blir lagt fram sak til fellesnemnda som forberedelse til valget. AU ga sine innspill til 
saksutredningen. 
 
Valg av medlemmer i styrene gjøres av fellesnemnda i møtet. 
 
Merete Rødal tok opp behovet for å avklare møtetidspunktet for politiske møter etter 
1.1.2020. Hvordan skal vi løse dette?  
 

2. Lokaldemokrati rapporten fra arbeidsgruppe nærdemokrati 
 
Fra referatet fra AU-møte 6. februar: 
Lokaldemokratirapporten  
Videre arbeid med lokaldemokrati og grendautvalgsløsningen framover? Vi skal arbeide fram 
delegeringsreglement. Skal vi vente med videre lokaldemokratiprosesser til vi ser litt av 
problemstillingene rundt politisk delegeringsreglement og arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel? 
 
Viktig å tenke helhetlig i dette arbeidet. Stemmedeltaglesen går sakte ned ved valg i Norge. 
Viktig å rekruttere lokalpolitikere til kommunepolitikken. Hva blir grendeutvalgenes rolle? 
Bør være noe annet enn en interesseorganisasjon i enkeltsaker. Viktig med gode saker til 
grendeutvalgene som brukermedvikere.  
 
Konklusjon: Prosjektleder arbeider videre med å se prosesser i sammenheng og bringer 
temaet inn til AU. En ser på politisk delegeringsreglement, kommuneplan og lokaldemokrati i 
en større helhet. 
 
Vi har nå kommet så langt i kommuneplanarbeidet at vi ser at brukermedvirkning oppnås 
best ved å møte opp der folk er. Altså at vi som arbeider med kommuneplanarbeidet 
oppsøker og deltar på arrangement hvor vi kan møte mange innbyggere. I kommuneplan ser 
det ikke ut som behovet for grendautvalgene er så stor på dette stadiet. 
 
I sommer sak vi arbeide med politisk delegeringsreglement. Dette arbeidet vil i stor grad 
gjelde hva ulike lovpålagte råd og utvalg og hovedutvalgene skal får delegert fra 
kommunestyret.  
 
Hvordan skal vi arbeide videre med dette? 

                 
               Jeg legger ved rapporten og arbeidsgruppens tilråding. 
 

Vi har fått 100 tusen til fornying og utvikling av lokaldemokratiet ved sammenslåing. 
Hvordan bruke disse midlene? 



                Birgit, Per Sverre og jeg drar til Sannes 29. og 30. mai i regi av kommunaldepartementet. 
 
 
Referat: Skal vi ha grendautvalg? Det er behov for å få dette avklart i fellesnemnda. Skal det være på 
plass før Hustadvika er en realitet? Er det noe vi skal vente med til etter at Hustadvika kommune er 
en realitet? 
Høringsrunde som kan avklare meninger om dette og legges fram for fellesnemnda? 
 
Blir det mye politiske arbeid på en gang? Mye administrasjon? 
 
Det må utarbeides tydelige mandat for grendeutvalgene. Eventuelle grendavutvalg må inn i 
planarbeidet på en strukturert måte. Oppgavene må være mer tydelig. Grendepolitikk samtidig som 
en driver kommunepolitikk. Skape engasjement for boliv, næringsliv og utvikling av kommunene.  
 
Konklusjon: Anne Thorsrud og Birgit Dyrhaug utarbeider en sak til fellesnemnda som avgjør om 
lokaldemokratirapporten skal sendes ut på høring. Saken legges fram for fellesnemnda 12. juni. 
 
 

3. Eventuelt 
Møte med kontrollutvalgene og fylkesmannen. 
Leder i PSU og leder fellesnemnda vurderer saken. 

 
 
 
 
 
 
 


