
Referat fra møte i arbeidsgruppe 
Nærdemokrati, 20. mars 2017 

 

Sted: Eide Rådhus 

Dato:  20. mars 2017  

Tid: 15:00 – 17:00 

 

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

Forfall: Elise Fiske 

 

Saker til behandling 

 

Mandatet til arbeidsgruppa 

Gruppeleder viser til Fellesnemnda i Eide og Fræna sitt vedtak i sak PS 7/2016 der mandatet til 

arbeidsgruppa er definert slik: 

«I intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna står det følgende: 

Den nye kommunen skal ivareta og styrke lokaldemokratiet gjennom: 

 større antall kommunestyrerepresentanter enn det største kommunestyret har i dag 

 løsninger for å ivareta nærdemokratiet. Fellesnemnda for den nye kommunen har ansvar for 

å detaljere disse 

 frigjøring av midler til å styrke politisk arbeid (frikjøpsordning). Dette skal vurderes av 

fellesnemnda (…)» 

I dette ligger det at arbeidsgruppa også må legge frem en vurdering/ anbefaling av størrelse på det 

nye kommunestyret, samt frikjøpsordning. Det er enighet om at gruppa fullfører utredningen rundt 

nærdemokratiordninger først, og deretter svarer ut de øvrige problemstillingene.  

 

Diskusjon: Organisering av nærdemokratiutvalgene  

Overordnet spørsmål for diskusjonen: «Hvordan ønsker vi – rent praktisk – at 

nærdemokratiutvalgene skal organiseres?» 



- Formål: Det er viktig at nærdemokratiutvalgene har en hensikt og et formål. Dette må være 

tydelig definert i utredningen. Når målsetningene med å ha en nærdemokratiordning er 

ferdig formulert, vil dette langt på vei også være retningsgivende for utvalgenes virksomhet.   

- Ansvarsområder og funksjon: Dette punktet definerer hva nærdemokratiutvalgene skal gjøre 

– hva deres «oppgaver» og funksjon er. Foreløpig har gruppa definert følgende punkter: 

o Være et bindeledd mellom eget lokalområde og kommunen  

o Formidle informasjon – både fra innbyggerne til kommunen, samt fra kommunen til 

innbyggerne  

o Representere innbyggerne som bor i eget lokalområde 

o Fungere som høringsinstans i saker som angår innbyggerne i de respektive 

nærmiljøområdene  

o Samarbeide med frivillige foreninger, lag o.a. lokale aktører som arbeider for gode 

oppvekstmiljøer for barn og unge 

- Myndighetsområde: Gruppa er enig om at utvalgene skal være rådgivende, ikke besluttende. 

Utvalgene vil derfor også ha et begrenset myndighetsområde. Dersom det blir aktuelt å 

tilføre utvalgene økonomiske tilskudd/ midler til drift e.l., vil utvalgene kunne få myndighet 

til å råde over dette. 

- Struktur/ organisering: Det tas sikte på å lage vedtekter som skal gjelde for alle 

nærdemokratiutvalgene. Vedtektene skal si noe om bl.a.: 

o Styringsstruktur  

o Sammensetning av styret 

o Valg, inkl. valgkomite  

o Krav til virksomhet/ drift 

o Møtepunkter mellom utvalgene, og mellom utvalgene og kommunen 

 

Framdriftsplan og videre prosess 

Arbeidsgruppa har brukt de første møtene på å diskutere flere overordnede temaer og spørsmål 

knyttet til nærdemokratiordning i den nye kommunen. Det er nå nødvendig å konkretisere 

vurderingene som har blitt gjort. Det ble laget skisse til disposisjon til dokumentet i fellesskap. 

Sekretær får ansvar for å opprette dokumentet og følger opp arbeidet med dette frem til neste møte 

i arbeidsgruppa. 

 


