Nærutvalg

Formål og hovedprinsipper
- Styrke lokaldemokratiet; det skal være enkelt å påvirke og interessant å delta!
- Nærutvalg er en arena og et bindeledd for gjensidig informasjon og dialog
mellom lokalmiljøet og de folkevalgte.
- Består av 12 likeverdige medlemmer; 4 politikere og 8 innbyggere
- 10 nærutvalg, ett pr. kommunedel.

Nærutvalgets oppgaver og arbeidsform
• Gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom lokalmiljøet og de folkevalgte.
• En lyttepost for lokale ideer og problemstillinger.
• Sørge for en brei involvering av innbyggerne i kommunedelen.
• Høringsinstans i saker som angår kommunedelen – f.eks. uttale seg til de
politiske årshjulsdokumentene.
• Utarbeide en årlig plan – avklare forventninger til samarbeidet, hvilke oppgaver
nærutvalget forventes å ha i perioden.
• Det gjennomføres 4 møter årlig.
• Nærutvalget bestemmer selv arbeidsform utover de 4 årlige møtene.

Ansvar og roller
Politikernes rolle
•
•
•
•
•
•

Velges blant kommunestyrets faste medlemmer (vara kan benyttes)
Det velges personlige vara
Valgperiode 2 år
Representerer den kommunedel som man har sin tilhørighet til
Likestilt med innbyggerne
Velge 4 av innbyggerplassene – dekke kommunens særpreg

• Gi informasjon fra kommunen (fakta, beslutninger/vedtak)
• «Lyttepost» - fange opp signaler og initiativ og ta med innspill tilbake til kommunen
• Delta i dialogen – ikke være «meningstomme»

Innbyggernes rolle
• 4 innbyggerplasser – «like» i alle kommunedeler.
• 4 innbyggerplasser – sikre særegenhetene i kommunedelen.
• Valgperiode 2 år
•
•
•
•

Innbyggere i nærutvalget representerer kun seg selv, ikke lag/forening eller liknende.
Innbyggere i nærutvalget er likestilte med politikerne i utvalget.
Ha innsikt/kunnskap om kommunedelen.
Være med å involvere andre aktører i lokalsamfunnet. Ta med det folk er opptatt av inn i
nærutvalget og dele informasjon fra kommunen med andre.
• Medlemmene må være genuint interesserte og motiverte og ønske å være med i
arbeidet.

Administrasjonens rolle
• Lokal koordinator er tilknyttet det enkelte nærutvalg
• Sekretariatfunksjon (innkalling, utsendelse av dagsorden, referater, informasjon
på kommunens hjemmesider, rigge møtested).
• Fasilitere møtene (bistå leder med å planlegge og tilrettelegge møter)
• Kontaktpunkt for nærutvalget inn i administrasjonen.
• Sikre informasjonsflyt mellom nærutvalget og kommunen.
• Følge opp nærutvalgets initiativ.

Etablering av nærutvalg -valg av innbyggere
Vi er her nå

18.2
KST vedtar
reglement for
nærutvalg og
velger politiske
representanter

5.3
Møte i ungdomsråd,
eldreråd og råd for
personer med
funksjonsnedsettelse

Mars – april (uke 13-14)
Diverse aktiviteter for rekrutering av
innbyggere – digitalt søknadsskjema

7.5
Innbyggere er
valgt

Mai
Konstituering
av nærutvalg

Juni
Opplæring av
nærutvalg

Samarbeid?
• Fortelle aktuelle kandidater om nærutvalg
• Bruke nettverk og faste arenaer til å spre informasjon
• Be interesserte om å søke/melde interesse via Drammen
kommunes nettside eller ta kontakt for å få tilsendt
søknadsskjema.
• Foreta valg av aktuelle kandidater i kommunedelene i møte 7.5.

