Referat fra møte i DP 7.1
Nærdemokrati
Til:
Kopi til:
Fra:
Saksnr./Arkivkode

Sted
Sazza

Dato 13.12.17

Tilstede
Herbjørg Valvåg,
Anne Britt Fallsen,
Trond Eidissen,
Per-Inge Søreng,
Heidi Jacobsen,
Hermann Uteng,
Roall Wang,
Jørn Aarsland

Andre møtende

Forfall

Referent
Jørn

Under sak

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Godkjenning av innkalling
Ingen merknad

2

Godkjenning av saksliste.
Ingen merknad

3

Konstituering
Herbjørg Valvåg ble enstemmig valgt til leder av
gruppen

4

Arbeidsoppgaver/mandat
Arbeidsoppgaver og mandat, med utgangspunkt i
skisse fra Alf Rørbakk, ble diskutert rundt bordet. Det
ble reist spørsmål rundt faggruppens rolle.

Oppfølging
Ansvar/frist

Konklusjon: Så fort som mulig må gruppa komme ut Herbjørg i kontakt med
og i kontakt med folk (foreninger, lag, næringsliv,
prosjektledelsen.
nettverk) i lokalsamfunnene. Gruppa jobber i neste
møte videre med egen rolleforståelse, arbeidsform og
prosessplan.

5

Hermann Uteng er medlem av gruppa som
representant for Gibostad grendeutvalg. Hans rolle og
rettigheter forutsettes å være likestilt med den de
øvrige medlemmene i gruppa har. Per-Inge Søreng
Søreng følger dette opp i Lenvik kommune.
Per-Inge Søreng
Erfaring og innhenting av kunnskap
Erfaring og kunnskap rundt temaet ble redegjort fra
den enkelte.
Konklusjon: For å lykkes med å etablere en
organisasjon/enheter for nærdemokrati i Senja
kommune må det legges vekt på tidlig og brei
involvering, samt aksept for at de forskjellige
lokalsamfunn har ulike ståsteder og
tilnærmingsmåter. I prosessen fram til 2020 er det
viktig å få på plass strukturer og styringssystemer for
dette nærdemokratiet. Dette er en prossess der
gruppa må legge til rette for signaler fra og interesse
og aktivitet i lokalsamfunnene.
Diskusjonen fortsetter i neste møte, se også pkt. 6.

Herbjørg i kontakt med
prosjektledelsen.

6

Bestilling til prosjektledelsen
Faggruppa forutsetter at prosjektmedarbeidere som er
tilsatt i Senja2020 fremskaffer, redegjør, utreder og
dokumenterer det bakgrunnsmaterialet som gruppen
trenger i forkant av alle møter. Følgelig stiller
prosjektmedarbeideren på alle møter, da som referent Prosjektleder Hogne Eidissen
og faglig støttespiller.

7

Neste møte i DP 7.1:
2. februar kl 10.00 – 14.00 på Sazza – med egen
lunsjmatpakke.

Herbjørg

