NÆRGRUPPA FOR LOKALDEMOKRATI I NYE ASKER

Dato 1. mars 2018
Asker kommune v/Rådmannen
Postboks 353
1372 Asker
Arkivreferanse: 18 01 brev 01

Innspill nr 2 til kommunens arbeid med utvikling av
innbyggermedvirkning og nærdemokrati.
Innledning
Vi, Nærgruppa for lokaldemokrati i Nye Asker, kommer med vårt innspill nr 2. Dette
innspillet følger opp Nye Asker kommunes arbeid med «nærdemokratiske ordninger».
Vi har noen synspunkter/innspill som vi i all ubeskjedenhet sender kommunen, og håper
slik å bidra til den konstruktive diskusjon kommunens politikere fører.
Bakgrunnen for vår diskusjon er særlig disse notater fra Rådmannen:
• ”Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker”
• ”Notat om nærdemokratiske ordninger til behandling av 29.01.2018 – P1.
Vi ser mye bra i de foreliggende notatene. Fra vårt ståsted er ordningene med
lokalsamfunnsutvalg (LSU) og nærmiljøsentral av spesiell interesse.
Lokalsamfunnsutvalgenes oppgaver
LSU/nærmiljøsentraler er vårt hovedanliggende og følgende momenter mener vi kan
være av betydning for å få ordningen til å fungere:
•
•

•

•

I noen områder fungerer allerede nærmiljøsentraler langt på vei som LSU. Dette er i
godt samarbeid med kommunen og kan være et viktig utgangspunkt for
videreutvikling.
Det må legges vekt på å få med folk som er engasjert i eksisterende lag og forening.
Forslag til reglement § 3 synes å legge til rette for det. Utvalgsmedlemmer bør
foreslås av lokale foreninger og lag og de kan, om det er mulig å få til, lage felles
innstilling som grunnlag for kommunestyrets vedtak.
Vi er opptatt av at LSU/nærmiljøsentraler får stor frihet, med myndighet over budsjett,
knyttet til gitte aktuelle oppgaver i sitt geografiske område. LSU/nærmiljøsentraler bør
kunne ha ulike oppgaver og rettigheter, avhengig av størrelsen på stedet og engasjementet
til de frivillige.

Et LSU/nærmiljøsentraler må ikke dekke for stort område hverken geografisk eller
oppgavemessig.

Lokalsamfunnsutvalgenes (LSU) oppgaver
Reglementet lister opp funksjoner som skal ligge til LSU/nærmiljøsentraler. De enkelte utvalg
må sjøl bestemme hvilke av disse de vil prioritere og kunne velge vekk oppgaver evt. velge
andre typer. Funksjonslista oppfatter vi som at LSU/nærmiljøsentraler vil ha stor frihet til å
engasjere seg i og være med på å gjennomføre svært forskjellige oppgaver. Vi nevner
stikkordsmessig slikt som:
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1. LSU/nærmiljøsentraler kan bidra til:
• støtte og rådgivning til initiativer fra frivillige lag og organisasjoner i nærområdet,
• støtte og rådgivning til mindre og større arrangementer i nærområdet,
• støtte mindre serviceoppgaver i nærområdet.
2. LSU/nærmiljøsentraler følger opp kommunens strategier i forbyggende - folkehelse
- utenforskap - integrering og frivillighet.
3. LSU/nærmiljøsentraler skal involveres i reguleringsplaner og kommunedelplaner.

4. Planlegge større utbygginger i lokalområdet, som lokalbefolkningen prioriterer.
Forslag med tidsplan og budsjett, sendes kommunestyret for behandling.
5. Det bør legges til rette for enkel kontakt med eksterne etater som veivesen og
politi. Trafikksikkerhet eller ro og orden kan være aktuelle tema.
Alle LSU/nærmiljøsentraler må fritt velge oppgaver, knyttet til eget sted. Se
eksisterende samarbeidsavtaler mellom kommunen og frivillighetssentralene i Asker.
Støttefunksjoner. LSU/nærmiljøsentral og LSU-hjelper.
I utgangspunktet synes det å være 12 aktuelle steder for LSU/nærmiljøsentraler i Nye Asker.
Hvilke steder som får LSU/nærmiljøsentraler bør avhenge av hvilket frivillig engasjement som
finnes på stedet. I tillegg foreslås det at hver LSU skal ha tilgjengelig en LSU-fasilitator. (La oss
kalle dette en «LSU-hjelper» isteden).

Om reglement for LSU
Uten å ville legge oss mye opp i utforming av reglementet vil vi påpeke følgende:
§2

Dette må oppfattes som LSU’s handlingsrom, og ikke sjekkliste for hva som
skal gjøres hvert år. Det bør også tydeliggjøres i eget punkt at
LSU/nærmiljøsentraler også kan stå for gjennomføring av lokale saker og tiltak.

§3

For å styrke lokal tilhørighet for LSU/nærmiljøsentral kan første setning under
«Sammensetning» endres til:
«Lokalsamfunnsutvalget skal bestå av 5 – 7 personer, oppnevnt av
kommunestyret. Utvalgsmedlemmer bør foreslås av lokale foreninger/lag og der
det foreligger konkret felles innstilling fra lagene bør kommunestyret som
hovedregel følge denne.»

§6

Kommunen bør diskutere om det første og de tre siste kulepunktene skal tas ut.
Innbyggertorget er jo en rådgiver/konsulent i denne sammenheng og Skoler og
barnehager har sin egen solide tilknytning til kommunen. Kanskje det er en ide å
ikke gjøre LSU/nærmiljøsentraler for altomfattende.

Gruppa, som selvoppnevnt ressursgruppe, ber om å få et møte med rådmannen og leder
for arbeidsutvalg for delprosjekt P1.
Vennlig hilsen
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Kopi sendes Rådmannen, og medlemmene av arbeidsutvalg for delprosjekt P1.
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