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1

Presentasjon fra Bodø kommune
Bodø kommune har gjort en del erfaringer ifht
innbyggermedvirkning og hatt kommunedelsutvalg og
ansatte på nærmiljøkontor. På sist møte i faggruppen
ble man enige om at prosjektledelsen kontakter og
inviterer representanter fra Bodø til å komme å
orientere på sitt møte om sine erfaringer og sin modell
Fra Bodø kommune kom Berit Skaug, leder politisk
sekretariat/formannskapssekretær og Linda Sandåker,
nærmiljøleder og utvalgssekretær til Skjærstad
kommunedelsutvalg.
Etter avtale med leder av faggruppe nærdemokrati ble
også Grendeutvalgene i Lenvik invitert til å delta på
møte for å få med seg presentasjonen til Bodø
kommune. Presentasjon ligger som vedlegg til
referatet.
Etter presentasjon og dialog med Bodø kommune ble
grendeutvalgene permitert.
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Referat fra sist møte
Kommentarer:
I referat fra sist møte står det i punkt 5:
prosjektledelsen innkaller grendeutvalgene til
informasjonsutveksling/bli kjent med hvordan de
fungerer i dag.
Lage et eget råd av lederne i de fungerende
grendeutvalgene. Herman Uteng og Martin Ness
utfordres til å mobilisere til et interimssråd?
Faggruppen finner det ikke hensiktsmessig at man
setter ned et interimssråd slik man diskuterte sist.
Prosjektledelsen har deltatt på flere møter med
grendeutvalgene og man valgte også å invitere de til
møte i Rossfjord med fagggruppen. Faggruppen anser
dette som gode tiltak for å bli kjent med
grendeutvalgene og at man ikke trenger å innkalle
grendeutvalgene til et eget møte.

Oppfølging
Ansvar/frist
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Referat godkjent
Veien videre - organisering av nærdemokrati
Faggruppen er enige i at nå har man jobbet godt hele
våren og skaffet et godt kunnskapsgrunnlag. Nå må vi
begynne å systematisere det vi har. Faggruppen ber
prosjektledelsen lage et drøftingsnotat til neste møte
slik at vi kan lage forslag til en modell for
nærdemokrati i Senja kommune som kan sendes ut på
høring.
Neste møte i faggrupe nærdemokrati
26 oktober. I kunnskapsparken på Finnsnes, fra
kl.09.00-15.00

