Notat fra dialogmøte om nærdemokratiske ordninger i nye Asker

Arrangør: P1- Politisk organisering.

Tid/ sted: Møtet ble gjennomført 18.04 2018 i Asker rådhus kl. 17.00-18.30
Deltakere: Deltakerliste ligger bakerst i dokumentet.
Sammenfatning
Følgende tema ble drøftet i dialogmøtet:
•
•

•
•
•

Delegering av myndighet til lokalsamfunnsutvalg
Lokalsamfunnsutvalg sett i sammenheng med eksisterende strukturer som
vel, nærmiljøsentraler, næringsråd og andre råd/utvalg og lag og
foreninger
Rammevilkår for lokalsamfunnsutvalg
Sammensetning av lokalsamfunnsutvalg
Behov for videre dialog

Rådmannens oppsummering
•
•
•

•
•
•

Det er tid for å være dristige og visjonære
Prosessen har en egenverdi i dette arbeidet
Prosessen videre omfatter høring i de tre kommunestyrene før avlevering
av forslaget til Fellesnemda, som tar arbeidet og dialogen videre. Formell
beslutning kommer først høsten 2019.
Det er 7 tettsteder der det er tenkt innbyggertorg. Disse blir viktige for de
nærdemokratiske ordningene.
Nærdemokratiske ordninger kobles til hovedutvalg for medborgerskap, og
skal jobbe inn mot alle politikkområder.
Vi trenger en ståstedsanalyse om frivilligheten.

Referat fra møtet
Innspill nr. 1 Innbygger Tom Brunsell
Innspiller ber utvalget vurdere § 12 i kommuneloven om kommunedelsutvalg
som får delegert beslutningsmyndighet, og reflektere over det i et nytt notat.
Innspiller ser for seg at LSU kan bestå av 3-4 politikere og innbyggere fra
lokalsamfunnet.
1

Innspill nr.2 Asker velforbund ved Thor Gislesen
Innspiller peker på ansvarsoppgavene som tradisjonelt ligger til vellene, og fare
for at LSU vil utgjøre en parallell struktur. Han ber om at utvalget drøfter
hvordan LSU skal forholde seg til eksisterende strukturer og utarbeider en
konsekvensanalyse, blant annet om økonomiske konsekvenser av tildeling til
ulike lokale aktører.
Innspiller har sans for oppgaveutvalg som en måte å fremme nyskaping og nye
arbeidsmåter.
Innspill nr 3 Nærgruppa ved Stein Berge
Innspiller savner en kartlegging av frivillig arbeid i nye Asker. Innspiller
oppfordrer til at dialogen omfatter å stille hverandre spørsmål.
Innspiller ønsker 20 lokalsamfunnsutvalg som får tildelt midler og en viss frihet.
Samarbeidet bør organiseres gjennom avtaler. Utvalgene bør ha en kobling til
besluttende myndigheter. Innspiller håper lokalsamfunnsutvalg kan bli et
arnested for lokalpolitikere og rekruttering av folkevalgte.
Innspill nr 4 Innbygger Helge Haugen
Innspiller oppfordrer til at man skal være visjonære og tenke nytt.
Kommunereformen skal føre til robuste kommuner og bedre lokaldemokrati.
Innspiller etterlyser informasjon om prosessen videre og ønsker dynamikk
mellom topp-politikere og grasrota. Han orienterte om et planlagt folkemøte 7.5
der han vil presentere en modell.
Innspill nr 5. Klokkarstua/Verket nærmiljøforum ved Jan Hansen Østli
Innspiller beskrev hvordan nærmiljøforumet fungerer og at det er en ressurs i
lokalsamfunnsutviklingen. Det er sammensatt av lokale lag og foreninger, og har
allmøte 1 g pr. år der alle innbyggere inviteres.
Innspill nr 6 Fellesutvalget for Storsand ved Stig Atle Jørgensen
Innspiller beskrev hvordan fellesutvalget fungerer og gav eksempler på
aktiviteter. Strandrydding, 17.maitog og arbeid med utplassering av benker i
nærmiljøet i samarbeid med Hurum kommune er eksempler som har bygget
tilhørighet og eierskap til det som skjer.
Innspill nr 7 Asker idrettsråd ved Per Anders Owren
Innspiller beskrev hvordan samarbeidsavtale mellom AIR og Asker kommune har
bidratt til en koordinering og samarbeid mellom aktørene. Kommunene bidrar
med store midler til idretten, og det er god erfaring med samarbeid om
prioritering av midler som tildeles idretten. Innspiller er opptatt av å
videreutvikle den gode modellen som allerede er der. AIR ønsker at nye Asker
skal være kjent som en arrangementsbygd.
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Innspill nr 8. Næringsrådet for Asker, Røyken og Hurum ved Hilde Thorud
Innspiller løfter frem næringslivets betydning for velfungerende lokalsamfunn, og
foreslår at det skrives inn i forslag til reglementet for lokalsamfunnsutvalg at
næringslivet (eventuelt ved næringsrådet/næringsrådet utpeker deltaker) deltar i
LSU.
Kommentarer fra ordet fritt:
•
•
•
•

•
•

Velforbundet har begynt arbeidet med å registrere de lokale vellene.
Informasjon og folkemøte 7.5. i Sætre rådhus.
Viktig med god kommunikasjon og informasjon i samarbeidsrelasjoner. «Vi
vil bli hørt», «vi vil ha svar».
Kjernespørsmål:
o hvilke beslutninger kan eventuelt delegeres til LSU?
o Hvem skal sitte i utvalgene, og hvordan skal de velges?
Viktig suksesskriterie at man føler man har innflytelse
Ønske om nytt dialogmøte før utvalget avslutter sitt arbeid

Deltakerliste
Navn
Gjermund Stuvøy
Stein Dyre Berge
Sverre Aae
Helge Haugen
Merete Haug
Jan Hansen Østli
Hans Ole Korsgaard
Lisbeth Nilsen
Ronald Kjærsund
Hilde Thorud
Stig Atle Jørgensen
Asgeir Mamen
Per Anders Owren
Paul K Kristiansen
Svein Joar Hansen
Gunnar Andersen
Janne Grøttumsbråten
Per Olav Høgmo
Tor Gislesen
Karl Jørgen Gurandsrud
Tom Brunsell

Organisasjon
Nærgruppa
Nærgruppa
Nærgruppa
Innbygger
Innbygger/ Kulturhuset Hovtun
Nærmiljøforum Klokkarstua/Verket
Nærmiljøforum Klokkarstua/Verket
Asker kulturråd
Innbygger Røyken
Røyken næringsråd
Fellesutvalget Storsand
Asker idrettsråd
Asker idrettsråd
Tofte vel
Spikkestad vel
Spikkestad vel
Mental helse Asker og Bærum/
brukerrådet for psykisk helse og rus,
Asker
Asker velforbund, Søndre Nesøya vel
Asker velforbund
Asker velforbund
Innbygger

Vedlagt følger innkomne innspill per epost:
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Fra: Hilde Thorud [hilde@royken.info]
Til: Kari Grønskar Kobbernagel [Kari.Gronskar.Kobbernagel@asker.kommune.no]; Nye Asker Sekretariat
[Nye.Asker.Sekretariat@asker.kommune.no]; Postmottak Nye Asker [Postmottak.Nye.Asker@asker.kommune.no]
Kopi: Nye Asker Delprosjekt.P1 [D-NyeAsker.Delprosjekt.P1-AK@asker.kommune.no]; Kari Sofie Bjørnsen - Politiker
[Kari.Sofie.Bjornsen@asker.kommune.no]; Gyrid Mangersnes [Gyrid.Mangersnes@asker.kommune.no]; Lars Bjerke - Rådmann
[Lars.Bjerke@asker.kommune.no]; Alf Harald Holmboe [Alf.harald.Holmboe@asker.kommune.no]
Sendt: 18.04.2018 14:02:28
Emne: Innspill til notat om nærdemokratiske ordninger
Vedlegg: image002.jpg; image003.gif; image004.jpg; image005.png
På vegne av arbeidsgruppen for det nye næringsrådet, oversendes følgende innspill til
«Notat om nærdemokratiske ordninger til behandling 29.01.2018 – P1»
Næringslivet, representert ved et mangfold av virksomheter, spiller en sentral rolle for å få til velfungerende tettsteder i nye Asker kommune og
representanter fra næringslivet bør ha en rolle i et lokalsamfunnsutvalg. Lokale næringslivsrepresentanter kan for eksempel utpekes av kommunens
næringsråd.
Det nye næringsrådet planlegger å ha hovedkontor i Asker i tillegg til at vi vil være representert i Røyken og Hurum der det er naturlig i forhold til tetthet av
bedriftsetableringer, næringshager og miljøer hvor det skal tilbys etablererveiledning osv. Vi anser det som meget viktig at vi er til stede der hvor innbyggere
og næringsliv har behov for råd og veiledning i forbindelse med næringsvirksomhet.
I så måte er de fem stedene som nevnes i notatet; Holmen, Sentrum, Slemmestad, Heggedal, Sætre, et godt utgangspunkt når næringsrådet skal planlegge
sin tilstedeværelse på Hurumhalvøya.
I avsnittet om «Forslag til reglement for lokalsamfunnsutvalg i nye Asker kommune» foreslås følgende innspill til endringer:
§2- forslag til tilføyelse:
Lokalsamfunnsutvalget skal legge til rette for god dialog mellom folkevalgte og lokalt næringsliv
§3 – forslag til tilføyelse:
Medlemmene må være bosatt i området, og bør representere et bredt utvalg av lokale aktører som foreninger, lag, lokale utvalg og innbyggere.
Som medlem bør også være en representant fra lokalt næringsliv. Evt. utnevnt av (Nye) Asker Næringsråd.
§4 – Forslag til tilføyelse:
Legge til næringsråd i «Dialog med andre relevante råd (kulturråd, idrettsråd, eldreråd, ungdomsråd, næringsråd m.m.)»

§6 – Forslag til tilføyelse
Her bør også lokalt næringsliv, evt. i form av stedlig handelsforeninger.
Undertegnede vil være til stede på kveldens møte.
Med hilsen
Hilde Thorud
Daglig leder
Røyken Næringsråd
E-post: post@royken.info
Telefon: 97701519
www.royken.info

Fra: Tom Brunsell [tom.brunsell@hotmail.com]
Til: Postmottak Nye Asker [Postmottak.Nye.Asker@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 17.04.2018 11:15:26
Emne: Innspill til underutvalget for politisk struktur. Nærdemokrati
Vedlegg:
Undertegnede hører til interessegruppen fra Hurum, Røyken og Heggedal som har engasjert
seg på grasrot-nivå når det gjelder utvikling av en fremtidig modell for nærdemokrati i Nye
Asker kommune.
Jeg kommer imidlertid ikke med blant de tre representantene for gruppen som er invitert til
underutvalgets møte i morgen, onsdag den 18.april.
Allikevel ønsker jeg å legge frem følgende innspill til vurdering i den videre prosess:
Jeg vil finne det svært interessant og jeg tror verdifullt i dette arbeidet, og med tanke på å
utforme en fremtidsrettet og visjonær modell for nærdemokrati i den nye kommunen, å la
underutvalget få en konsentrert og god utredning om en modell som er inspirert av
bydelskonseptet fra Oslo, Bergen og Trondheim.
Jeg oppfordrer med andre ord administrasjonen til i neste grunnlagsnotat til underutvalget å
problematisere spørsmålet om Asker kommune, kommunestyret (KS), kan delegere
beslutningsmyndighet til Lokalsamfunnsutvalgene (LSU).
Det rettslige hjemmelsgrunnlaget finner vi i nåværende kommunelovs paragraf 12 om
kommunedelsutvalg, se 3. avsnitt.
Det foreligger nå en proposisjon fra regjeringen til Stortinget vedrørende en fornyet
kommunelov. Se Prp. 46 L(2017-2018) datert 16.03.2018. I proposisjonens kap. 9 om
folkevalgte organer er dagens bestemmelse i kommunelovens paragraf 12 videreført. Et
kommunedelsutvalg som KS har opprettet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker
vedrørende kommunedelen hvor ikke annet følger av lov.
Etter min mening bør den nye kommunen ta sikte på en ordning med nærdemokrati som
virkelig gir LSU interessante og meningsfylte oppgaver, nemlig å treffe beslutninger i saker
der dette finnes egnet og som angår nærområdet direkte.
Å bare skulle være høringsinstans og delta i utredninger vil være for passivt i et moderne
nær-demokratisk perspektiv.
Jeg er helt på det rene med behovet for å etablere ansvarslinjer i kommunalpolitisk
virksomhet, det representative kravet. Noen må stå ansvarlig politisk hvis " ting går galt".
Jeg mener at en løsning på dette er å etablere LSU med politisk valgte vara-representanter til
KS. Her går linjen i så fall direkte fra LSU til KS. Politikerne i LSU utnevnes av KS.
Sammen med for eksempel 3-4 politikere i LSU tenker jeg meg en gruppe på for eksempel 5
personer fra lokalmiljøet. Disse er ikke politikere, men engasjerte mennesker som kjenner og

"brenner for" lokalmiljøet. Denne gruppen er rådgivere, innspillere og diskusjonspartnere for
politikerne i LSU. Disse menneskene kan utnevnes eller velges for eksempel gjennom
nærmiljøsentraler eller velforening.
Jeg håper at disse tankene kan problematiseres og presenteres for underutvalget som
deretter konkluderer i spørsmålet før Fellesnemda -og siden det nye KS- tar den endelige
avgjørelsen.
Med vennlig hilsen
Tom Brunsell
Haugenlia 21
1389 Heggedal

