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Oppfølging
Ansvar/frist

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling godkjent.
Kommentarer innledningsvis:
Noen av servicetorgene har ikke sendt ut
høringsdokumentet til lag og foreninger i sin
kommune. Bør få tilbakemeldinger på dette.
Medlemmene i delprosjektet melder tilbake til sine
kommuner og understreker at man passer på å sende
ut viktige dokument. Alle kommunene hadde lagt
høringsdokumentet på sin hjemmeside.
Det er ønskelig at man setter av god tid til neste møte
uten tidsbegrensninger slik at man kan få en grundig
diskusjon når faggruppen skal konkludere.

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

2

Presentasjon av høringsinnsill på
nærdemokratimodell for Senja kommune.
Prosjektorganisasjonen ved Elin Byberg gikk gjennom
et sammendrag av alle høringsinnspill som er kommet
innen høringsfristen 7.februar 2019. Totalt fikk vi 33
innspill. Se vedlagt presentasjon som oppsummerer
innspillene.
Dag Rydmark presenterte et innspill og notat han
hadde laget vedrørende koblingen folkehelse og
nærdemokratiutvalgene. Dette ble kort redegjort for
under punktet andre innspill. Notatet er vedlagt
referatet.
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Presentasjon av høringsinnspill på
nærdemokratimodell for Senja kommune.
I diskusjon omkring innspill, foreslo leder av
faggruppen at man særlig diskuterer innspill på
følgende punkter:
• Geografisk inndeling
• Økonomi
• Vedtekter/Mandatet til utvalgene
Kommentarer:
- Folkehelse, kunst og kultur er fellesnevnere
som alle nnærdemokratiutvalgene kan jobbe
med, også samarbeide om seg imellom.
- Truffet ganske bra med dokumentet, må bruke
tid på dette med inndelingen
- Er det en diskusjon i partiene omkring
nærdemokratimodellen og i forhold til
programarbeidet? Representantene i
faggruppen med politisk tilhøringhet sier dette
har vært tema, men partiene har ikke valgt å
sende høringsinnspill.
- Viktig å ikke bruke ordet distrikt i det
skriftlige dokumentet og i innstillingen til
Fellesnemnda. Bruk benevnelsen lokalsamfunn
i dokumentene.
- Vedtektene viktig, bør lages et utkast til neste
møte i faggruppen
Faggruppen diskuterte næremere mandatet til
nærdemokratiutvalgene og hvilke vedtekter som skal
ligge til grunn.
Prosjektorganisasjonen viste eksempel på
rammevedtekter fra Skjærstad kommunedelutvalg i
Bodø. Disse ligger ved referatet.

Faggruppen er enig om at man må være tydelige på
oppgavene til utvalgene.
Utvalgene kan ikke jobbe med det samme hele tiden,
alt etter utvalgsområde og interesser for det området.
Må være god kommunikasjon mellom
nærdemokratiutvalgene.
Vestentlig at det er en ressurs i kommunen knyttet
opp mot utvalgene som har god forståelse for
planarbeid med mer. Krever kompetanse å kunne gi
gode innspill i ulike store tunge plansaker.
Det må årlig avholdes felles møter hvor alle ledere i
alle utvalgene møtes og utvekseler informasjon/dialog
Faggruppen diskuterte videre de ulike punktene slik
de fremkommer i rammevedtektene til Skjærstad
kommunedelsutvalg.
Forankring
Skal man være forankret i kommunelovens §12?
Faggruppen mener man kan se til punkt to i
rammevedtektene til Skjærstad kommunedelsutvalg. –
myndighet og rolle
Sammensetting, valg og valgordning
Faggruppen er enig om at nærdemokratiutvalgene
ikke bør være for store og bestå av 5-7 medlemmer
Viktig å ta hensyn til geografisk representasjon og
eldreråd og ungdomsrådsrepresentant
Faggruppen diskuterte om medlemmer av
kommunestyret eller varamedlemmer av
kommunestyret kan være medlemmer av styret til
nærdemokrtiutvalget. Vil det også gjelde dersom man
er oppnevnt representant for kommunen i ulike råd?
Faggruppen konkluderte ikke på dette punktet. Deler
av faggruppen mener at de små bygdene har folk som
er engasjert både lokalt og i politikken og man ønsker
ikke å begrense. Er få ressurspersoner å ta av.
Valg
Må skje første gang på innkalt møte/årsmøte.
Kan endres om fire år, men ved opprettelse av
utvalgene må det stå at man velger styret i gitte
geografiske området.
Hvordan skal valgordningen være videre?
Første gang kn folk bli valg eller oppnevnt til de ulike
utvalgene som tar ansvar for sitt område
Valgordning fra om fire år – samtidig med

kommunestyrevalget. Må henge sammen med
valgkretsene
Alle som bor i det geografiske området er medlem og
kan velges, organiserer seg selv.
Hvor gammel må man være for å kunne stitte i styret?
Fra 14,15 års alderen? Eller fylt 18 år og i tillegg
oppnevne/velge ungdomsrepresentant?
Konstituering og representasjon
Tekniske ting som man må få på plass
Godtgjørelse
Se til Bodø. Prosjektorganisasjonen sjekke
godtgjøringsreglementet for Senja kommune som
allerde er vedtatt, er nærdemokratiutvalgene nevnt
der?
Rapportering/taletid
Faggruppen diskuterte om det i vedtektene skulle
legges inn taletid på f.eks. 5 min når et utvalg møter i
kommunestyret, eller om det skal være opp til
ordføreren/kommunestyret å bestemme dette.
Til neste møte
Faggruppen ber prosjektorgansisasjonen lage forslag
til neste møte på to modeller/kart hvor man har delt
inn i
- 6 utvalg
- 10-12 utvalg
Det utarbeides også forslag på mandat og vedtekter.
I saksfremlegget til Fellesnemnda må man skissere
flere modeller
Faggruppen mener det er sagt at man gjennom neste
runde med folkemøter også skal kunne gi innspill til
forslag på Senjamodellen.
Neste møte blir på Gibostad – Torsdag 21. mars
kl.09.00-16.00

