Referat fra møte i Faggruppe 7.1.2: 2.februar
2018
Nærdemokrati/ frivillighet
Faggruppeleder: Herbjørg Valvåg
Fra prosjektet: Hogne Eidissen og Margrethe Hagerupsen
Til: Medlemmene i Faggruppa, DP-deltakerne i 7.1, Rådmenn til eventuell distribusjon
i egen kommune,
Kopi til: Prosjekt Senja kommune
Fra: referent Margrethe
Saksnr./Arkivkode

Sted
Øverbotn

Andre møtende

Dato

Tilstede
Herbjørg Valvåg
Per Inge Søreng
Hermann Uteng
Roald Vang
Jørn Aarsland
Heidi Jakobsen
Anne Britt Falsen

Forfall
Dag Rydmark

Referent
Margrethe

Under sak

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Referat fra forrige møte
Godkjent.

2

Gjennomgang av hovedinnhold i delprosjekt 7.1
av prosjektleder.
- Mål fra intensjonsavtalen
- Hva Senja kommune skal være, fra
intensjonsavtalen
- Sammensetning DP fra styringsdokumentet

Oppfølging
Ansvar/frist

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
Side 1

3

4

5

- DP`s oppgaver
- DP`s mandat
Framdrift av delprosjektet.
Delprosjektets mandat:
- Hva har det å si for jobbing i 7.1.2
- Gikk gjennom hva som står om nærdemokrati
i vedtatte intensjonsavtale og
styringsdokumentet der det bla står:
«Videre skal delprosjektet utrede nærdemokrati,
herunder videreutvikling av
grendeutvalgsmodellen og vurdere
samhandlingsløsninger mellom frivillighet og
kommune.»
-

Status i faggruppa/til diskusjon:
- Ble brukt en del tid på forholdet mellom DP’et
og faggruppa
- Viktige avklaringer til prosjektets roller
- Viktig å komme ut og møte innbyggerne for å
få innspill
- Ønsker å være representert på disse møtene og
ønsker at prosjektet skal koordinere hvilke
delprosjekter og faggrupper som er i behov av
å møte folket og som skal delta på møtene.
- Lokaldemokrati/informasjon: to sider av
samme sak
- Faggruppa har mange spørsmål og det ble
flere ganger minnet om at de hadde mandat til
komme med egene forslag i henhold til
mandatet.
• Det ble videre bestemt at prosjektet skal
bistå denne faggruppa på samme måte som
det bistår DP’et.
Til neste møte:
• Prosjektet lager «plan» for møtene rundt om i
kommunene
• I neste møte skal plangruppa diskutere og ta
stilling til:
- Størrelse på «gendeutvalgene»
- Eventuelle navn på dissse
- Skal de være etablert etter en mal eller skal det
være forskjeller ut fra kultur mm i den enkelte
kommune? Flere modeller?
- Hvilket mandat skal man foreslå at de skal gis?
- Økonomi?

Prosjektet skal følge opp:
Skaffe oversikt over lag og
foreninger i den enkelte
kommune/frivilligmelding.

Prosjektet må:
Skaffe seg oversikt over
hvilke DP’er og faggrupper
som bør delta på folkemøter
og koordinere dette.

Prosjektet skal:
- Til neste møte lage
en plan for møtene
rundt om i
kommunen:

Prosjektet må: legge til rette
for slik diskusjon,

-

6

Kopling mot kommuneorganisasjonen?
Samarbeid på tvers? /Koordinering?
Skal disse forslagene presenteres som
diskusjonsgrunnlag på folkemøtene?

Neste møte i Faggruppen:
Skaland: 16. mars 2018 kl. 09.00-14.00

Det må i neste møte lages
møteplan for våren 2018

