
Nærutvalg



Drammensmodellen
Drammensmodellen består av tre elementer:

• Medvirkning 
Vi finner gode løsninger sammen!

• Tjenester nær innbyggerne
Vi utvikler gode tjenester sammen!

• Stedsutvikling
Vi skal utvikle gode nærmiljøer sammen!
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Om nærutvalg 

Hva er nærutvalg?
Nærutvalgene er en del av satsningen på et sterkt lokaldemokrati i Drammen.

Hvem sitter i nærutvalgene?
Hver kommunedel har sitt nærutvalg, bestående av 12 medlemmer. Av disse er 4
politikere, mens 8 er innbyggere/representanter for kommunedelen.

Hvor ofte møtes nærutvalgene?
Det skal være minst 4 møter i hvert nærutvalg i løpet av 1 år. 



Intensjon – hvorfor har vi nærutvalg?  

Nærutvalgene skal være en arena og et bindeledd for 
gjensidig  informasjon og dialog mellom lokalmiljøet 
og de folkevalgte. 



Nærutvalgets oppgaver og mandat 

Nærutvalgene skal: 

1) være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom de folkevalgte i  
kommunestyret, inkludert vararepresentanter og lokalmiljøet.

2)   være en lyttepost for lokale idéer og problemstillinger. 

3)   sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen.



Nærutvalgets oppgaver og mandat 

Nærutvalgene skal: 

4) Lage årlig plan med definerte mål for nærutvalgets arbeid, evaluere
erfaringer/resultater og utarbeide årsrapport.

5)   Involveres i saker som angår kommunedelen – tidlig i prosessen. 



Hvem kan komme med saker til nærutvalget?

• De folkevalgte politikerne 

• Administrasjonen i kommunen

• Medlemmer av nærutvalget

• Innbyggerne i kommunedelen



Saker som kan behandles i utvalget

Eksempler på noen saker som kan behandles i utvalget: 

• Innspill til kommuneplanen

• Innspill til budsjett

• Innspill til temaplaner som kommunen skal utarbeide

• Høringsuttalelser i større lokale saker

• Samskapningsaktiviter



Politikernes rolle i nærutvalget
1) Representere kommunen når fakta og beslutninger/vedtak skal formidles,

herunder svare på spørsmål om fakta (ref. nærutvalgets oppgave 1).  

2a)  Som representant for kommunen ta med innspill og informasjon fra nærutvalgene
(ref. nærutvalgets oppgave 2).

2b)  Representere eget parti når man er lyttepost, og fange opp signaler og initiativ
fra kommunedelen (ref. nærutvalgets oppgave 2).

3)    Delta i dialogen, ikke være meningstomme, men representere partiet og
representere egen politikk når det er relevant i forhold til type sak og situasjon
Ref. nærutvalgets oppgave 3-5). 



Nærutvalgets leder – rolleforståelse
Planlegger gjennomføring av møtene sammen med lokal koordinator 

Leder møtene, og er ordstyrer

Har løpende kontakt med lokal koordinator

Representerer utvalget utad 



Lokalkoordinators rolle i nærutvalget

1) Ha sekretariatsfunksjonen for 
nærutvalget

2)  Facilitere møtene

3)  Sikre informasjonsflyt mellom 
nærutvalg og kommunen

4)  Følge opp nærutvalgets initiativ



Mål for lokaldemokratiet   

Påvirkning 
Alle skal ha reell mulighet til å påvirke beslutningsprosesser som angår en selv. 

Medvirkning 
Det skal både være ønsket og enkelt å medvirke i utviklingen av den nye kommunen. 
Særlig der man bor. 

Vitalisering
Det skal være motiverende å delta i partipolitisk arbeid (bærebjelken i vårt folkestyre). 
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