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Oppfølging
Ansvar/frist

Innkalling og referat fra sist møte
Kommentarer:
På grunn av feil med e-post adresser fikk noen
innkalling seint. Adresser er rettet opp i.
Ønsker at man bruker riktig benevnelse for alle
gruppene i prosjektene, delprosjekt, faggruppe osv. er
mange navn og tall å forholde seg til.
Hva er grendeutvalgsmodellen, foreningsbaserte
lokalutvalg osv Kan vi komme frem til noen enkle og
entydige begrep som vi er enige om?

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
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Har man landet på å bruke grendeutvalgsbegrepet?
Skal grendeutvalget være en integrert del av
kommunen eller en ytre del av kommunen?
2

Orientering fra møte i regi av kommunal og
moderniserings departementet ved Herbjørg
Valvåg
Herbjørg Valvåg har deltatt på et møte i regi av
KMD. Dette var et møte i forbindelse med
kommunesammenslåingen og Herbjørg forstod det
slik at dette var en referansegruppe som har møttes to
ganger før. I møte deltok KS, NIBER, KMD,
Ålsesund, Sandefjord, og Senja som var invitert inn til
tredje møte. Viktige betrakninger etter møte:
- Få med oss essensen
lokaldemokratiundersøkelsen som er
gjennomført i Tranøy, Berg og Lenvik
- IKT, digitalisering, hvordan bruke data i
demokratiets tjeneste. Må bli god på
infrastruktur, bredbånd
- Valgordning for lokalmiljøutvalg (Ålseund)
- Sandefjord presenterte sine erfaringer, viktig å
ha fokus på de ansatte. I Sandefjord er
innbyggerne mer engasjert etter den nye
kommunen kom på plass. Holder nå på med
kommuneplan
- Politiske parti i Sandefjord er veldig spent på
hvordan valget i 2019 blir. Viktig med
engasjement og rekrutering av nye politikere.
- Hvordan man la til rette for kulturbygging på
tvers av de kommunenne som slo seg sammen.
- Hvordan skal forholdet mellom administrasjon
og politikere bli i den nye kommunen, blir det
dårligere i en større kommune. Det fremsto
slik at avstanden mellom politikk og
administrasjon ble større i den nye kommunen.
Kommentarer fra faggruppen:
- Hvor henter vi erfaringer fra? Finne
sammenlignbare kommuner som har lignende
geografiske utfordringer. Viktig å tenke at vi
skal trekke det beste ut av alle.
- I Lenvik er det to grendeutvalg som fungerer
godt
Ute i bygdene er vi avhengig av
grendeutvalgene for å få det til å fungere. I
bygdene er det ofte et lag som er drivkraften.
Større utfordringer å få ting til å fungere godt

på Finnsnes/Silsand området hvor det er
mange lag og foreninger?
-

Vi må komme i gang med folkemøtene og vi
må ha en substans som vi kan presentere.
Hvordan skal innbyggerne forholde seg til
politikere og administrasjon i den nye
kommunen.

-

Nærdemokrati viktig og ord gir signaler.
Bruker man de feile ordene kan det bli
uro/misforståelser.

-

Hvordan bygger man fellesskapsfølelsen i den
nye kommunen, felles identitet.

Sluttkommentar prosjektleder: Hvordan systemer vi
lager for å nå ut blir viktig; logistikk, tekonologi,
infrastruktur m.m. Må ikke overdimensjonere de
geografiske utfordringene.
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Gjennomgang av tre modeller for foreningsbaserte
lokalutvalg samt grendeutvalgsordning.
Prosjektmedarbeider Elin Byberg gikk gjennom tre
modeller for foreningsbaserte lokalutvalg fra
Fredrikstad, Tromsø og Øvre Eiker. Med bakgrunn i
intensjonsavtalen ble det på slutten orientert kort om
hvordan grendeutvalgsordningern i Lenvik fungerer.
Kommentarer fra faggruppen:
- Evaluering vikig med jevne mellomrom
- Ressurser viktig, både adminnistrativt og ute
på «bygdekontorene»
- Hvor plasserer man grendeutvalgene i det
politiske landskapet. Prosjektleder Hogne
Eidissen svarte med å presenterte sak fra PSU
(Partsamensatt utvalg) i november 2017 hvor
politisk organisering var vedtatt
- Viktig med like rammebetingelser til de ulike
grendeutvalgene
- Faggruppe 7.1.2. må komme frem til forsalg
på hvordan nærdemokrati/grendeutvalgene
skal jobbe, hva skal de hete, hvem skal kunne
velges inn, geografi med mer. Få innspill til
videre organisering på folkemøtene.
- Må ha ressurser nok i administrasjon til å

-

serve de ulike grendeutvalgene.
Nærdemokrati = nærhet til makt og politisk
innflytelse.
I Senja kommune vil grendeutvalgene og den
modellen vi velger være en unik mulighet for å
utvikle de ulike lokalsamfunnene.

Hvordan skal fremstillingen være til folkemøtene:
- Godt utviklet nærdemokrati antas å styrke
kommunen, gi demokratiske og gode
beslutningsprosesser.
- Faggruppa sitt arbeid må belyse styrken i
ordninga med nærdemokratistruktur, at den
fungerer godt både for innbyggerne og for den
politiske og administrative drifta av Senja
kommune.
- Nærheten mellom gredenutvalgene og til
administrasjon som får ansvaret skal være kort
- I en tidlig fase må man ha en pragmatisk
tilnærming
- Det er vi og ikke dem i bygdene
- I startfasen må de strukturelle linjene være klar
- Få til et godt samarbeid og god dialog – må
snakke vi.
- Faggruppen sitt mandat er å svare på
nærdemokratispørsmålet.
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Gjennomgang av plan for folkemøtene: Tid, sted,
form på møtene (Hva ønsker vi svar på)
Faggruppen diskuterte hvor folkemøtene skulle være
og ble enig om følgende:
Lenvik: Botnhanmn, Gibostad, Silsand, Finnsnes og
Rossfjord
Tranøy: Stonglandseidet og Vangsvik
Berg: Skaland og Senjahopen
Torsken: Medby og Gryllefjord
Alle folkemøtene forsøkes aviklet innen utgangen av
mai, men det kan hende man må se på behovet for
flere folkemøter.
Det avholdes nytt møte med faggruppe 7.1.2
nærdemokrati den 9. april fra kl 9-13.00 Her deltar
også faggruppe 8.1.2. plan. Til møtet sender
prosjektorganisasjonen ut et utkast på ramme for
gjennomføring av folkemøtene og forslag på tre
modeller for organisering av nærdemokrati.
(valgordning, størrelse, ressurser, fullmakt osv)
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Eventuelt
Ingen saker
Neste møte 9. april kl 9-13.00 på Rådhuset,
Finnsnes.

