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Disposisjon over forelesningen
• Kommuneinstitusjonens verdigrunnlag
• Demokratiets mangfoldige innhold
• Kommunale endringstiltak – reformer med innslag av
ulike demokratisyn
• Kommuneinstitusjonen og demokrativerdien – hvor
bærer det hen?

• Rollen som lokalpolitiker: hvordan stimulere til
innovasjon og lokalsamfunnsutvikling?

Kommuneinstitusjonens verdigrunnlag

• Frihetsverdien
• Demokrativerdien
• Effektivitetsverdien

Frihetsverdien

• To typer av frihetsidealer
– Negativt frihetsideal; man ønsket frihet fra sentrale
myndigheter og en sterk statlig styring
– Positivt frihetsideal dvs, en frihet til å kunne gjøre
flere ting på eget initiativ
– Frihetsidealene har hatt en blandet skjebne Særlig
har hensynet til utjevning og likhet i tjenestetilbudet i
tilknytning til utbyggingen av velferdsstaten bidratt til
sterk standardisering av den kommunale
virksomheten

Demokrativerdien

• I tillegg til frihetsverdien har
demokrativerdien vært en viktig
begrunnelse for det lokale selvstyret

• Det instrumentelle aspektet:
– Lokale selvstyret som en viktig arena for å
realisere folkets suverenitet
– Gjennom engasjement i og bidrag til
beslutninger innen lokalsamfunnet skulle
folkets vilje komme til uttrykk og befestes

• Lokale selvstyre som ”skole i demokrati”
– Gjennom demokratisk deltakelse skulle den
enkelte få innsikt i fellesskapets anliggender
og lære å løse oppgaver i fellesskap
– Svekke snevre egeninteresser og fremme
fellesskapsfølelsen
– Et lokalt selvstyre framstår i en slik kontekst
ikke bare som et mål i seg selv, men også
som et viktig virkemiddel for å styrke
demokratiets grunnlag i samfunnet

Effektivitetsverdien
• I tillegg til frihet og demokrati blir det lokale folkestyret
antatt å bidra til realisering av effektivitetsverdier
• Argumentet angående effektivitetsverdien tar ofte
utgangspunkt i det forhold at mange oppgaver krever
lokalkunnskap for å kunne løses
• Gjennom lokalt folkestyre mobiliseres slik kunnskap.
• Dermed blir løsningene bedre i samsvar med lokale
behov
• Et lokalt selvstyre blir m.a.o. oppfattet som bedre egnet
til å realisere det som betegnes som ytre effektivitet

• Lokalt selvstyre kan også bidra det som
kalles indre effektivitet, dvs. en form for
bedriftsøkonomisk effektivitet, der
produksjon av bestemte goder eller
tjenester skjer til lavest mulig enhetspris.

• Igjen er det springende punktet
lokalkunnskap

• Innbyggernes oppfatninger vedrørende
forskjellige kommunale målsetninger.
Prosent som mener målsetningene er
”svært viktige”

Innbyggernes oppfatninger vedrørende forskjellige målsetninger
(Kilde Rose 2014).

Aktuelle målsetninger

Prosent svært
viktig

Autonomi
-At lokale vurderinger teller mer enn nasjonale
standarder
-At kommunene selv kan bestemme sine inntekter og
utgifter uten statlige påbud

24
18

Demokrati
At det er god kontakt mellom innbyggerne og de
folkevalgte
At innbyggerne engasjerer seg i lokalpolitiske saker

49
28

Effektivitet
At innbyggerne får best mulig tilbud for det de betaler i
kommunale skatter og avgifter
At kommunale tjenester produseres billigst mulig

73
37

Når du tenker på ditt forhold til kommunen du bor i, hvor viktig er
Prosent
følgende tre forhold for deg?
svært viktig
A.
B.
C.

Å kunne påvirke politiske avgjørelser som er viktige for deg
At det er et tjenestetilbud som er tilpasset behovene i din
husstand
Hvor mye du må betale i skatter, avgifter og egenandeler

32

49
41

Sett fra ditt ståsted, hvor viktig er følgende tre forhold for deg?
A.
B.
C.

At din kommune holder egenandeler, skatter og avgifter på et
lavest mulig nivå
At din kommune er lydhør i forhold til hva et flertall av
innbyggerne mener
At din kommune har et godt servicetilbud

34

53
57

Hvor viktig er det for deg personlig at kommunen informerer
innbyggerne om følgende tre forhold?
A.
B.
C.

Hvilke service- og tjenestetilbud kommunen har for sine
innbyggere
Hvordan kommunen bruker innbyggernes skattepenger
Hvilke muligheter innbyggerne har for å påvirke kommunale
beslutninger

61
67
50

I innbyggernes øyne er kommunen
verdsatt først og fremst som
tjenesteprodusent, og innbyggerne ser på
seg selv først og fremst som brukere av
disse tjenestene

Demokratiets mangfoldige innhold
• Tre hovedstrømninger med tilhørende
undervarianter i litteraturen omkring
demokratibegrepet:
1) tanken om det direkte demokrati
2) tanken om det indirekte eller representative
demokratiet
3) tanken om det kommunikative eller
deliberative demokratiet

Direkte demokrati

• Hovedideen i tanken om direkte demokrati
er at alle personer som danner et politisk
fellesskap, deltar direkte i prosessene som
fører fram til kollektivt bindende
beslutninger

Indirekte demokrati
• Hovedideen i tankestrømningen som benevnes
indirekte demokrati, er bruk av utvalgte personer
som stedfortredere eller representanter for
samfunnets øvrige medlemmer

• Har utviklet seg ulike retninger innenfor
betegnelsen indirekte demokrati:
– Konkurransedemokrati
– deltakerdemokrati

Konkurransedemokrati
• Liten grunn til å etterlyse et bredt folkelig engasjement
eller forvente at engasjementet skulle gi uttrykk for en
genuin ”folkevilje”
• Menig mann oppfattes som preget av snevre
egeninteresser og begrenset evne til å resonnere og
utvikle selvstendige holdninger om samfunnsspørsmål.
• Ut fra et konkurransedemokratisk perspektiv er det
derfor valget og stemmesedlene som er de viktigste
betingelsene for å skape et demokrati.

• Det er gjennom konkurranse om folkets tillit og
oppslutning i valg at representantene står til ansvar for
sine beslutninger.
• Konkurranse i åpne valg sørger for å få fram de mest
kompetente til å styre.

Deltakerdemokrati
• Den konkurransedemokratiske retningen undervurderte
betydningen av den politiske deltakelsens positive
konsekvenser.

• Et bredt engasjement bidrar til å sikre et rikelig
idemangfold noe som er et verdifullt innslag i
bestrebelsene for å finne ”gode” løsninger på forskjellige
samfunnsoppgaver
• Deltakelse har positive effekter for individets
egenutvikling

• Erkjenner at representative ordninger i mange
sammenhenger er uunngåelige, men de aksepterer ikke
at man med dette slår seg til ro med et deltakermønster
hvor befolkningens engasjement er innskrenket til
periodiske valg og knapt nok det.

Deliberativt demokrati
• Demokrati dreier seg om noe mer enn en registrering og opptelling
av preferanser; det dreier seg også om hvordan preferanser blir til
• Det er nettopp meningsdanning som står sentralt i den deliberative
demokratiteorien
• Aller viktigst er at det finner sted en fri og saklig utveksling av
synspunkter blant samfunnets medlemmer.
• Borgerne anses som likestilte i denne henseende

• Borgerne antas å dele en en forpliktende målsetning – nemlig å
finne fram til det som er en rasjonelt motivert konsensus
• Det er argumentenes slagkraft eller gyldighet som forutsettes å
være avgjørende, ikke hvor mange personer som gir uttrykk for den

Kommunale endringstiltak – reformer
med innslag av ulike demokratisyn

Demokratisyn

Reformtiltak

Direkte demokrati

•Folkeavstemninger
•«Recall»

Konkurransedemokrati

•Direkte valg av ordfører
•Kommunal parlamentarisme
•Tydeliggjøre skillelinjene mellom politikk og
administrasjon

Deltakerdemokrati

•Voucher
•Brukerundersøkelser og klageordninger
•Borgerundersøkelser
•Folke og grendemøter
•Åpne høringer og temamøter
•Spørretime
•”Ordførerkrakk”
•Ungdommenes kommunestyre
•Teledemokrati
•Innbyggerinitiativer

Deliberativdemokrati

Deliberative høringer

Kommuneinstitusjonen og
demokrativerdien – hvor bærer det hen?

• Tilhengere av alle de tre
demokratiperspektivene ser stemmegivning som
en av flere muligheter for politisk engasjement.
• Særlig gjelder dette deltakelsesdemokratiske
teoretikere, som ser for seg et langt større
spektrum av deltakelsesformer.

• Man kan argumentere for at de mange nye
tiltakene som kommunene har iverksatt er
viktige tilskudd til deres demokratiske fundament
• Av enkelte blir nye tiltak sett på som viktigere
enn deltakelse via den tradisjonelle valgkanalen.

• Dette reiser flere viktige spørsmål:
– Hvordan forholder innbyggerne seg til ulike
deltakelsesmuligheter?
– Er innbyggerne forberedt til på å engasjere seg i de
nye mulighetene?
– Opplever innbyggerne det slik at de bør engasjere
seg?
– Gir alternative kanaler like muligheter for alle til å
engasjere seg?

• Før vi går nærmere inn på de nevnte
spørsmålene vil jeg si litt om:
– Hva som er målsetningen med å involvere
innbyggere i deltakelsesprosesser
og

– Hva som er de grunnleggende
forutsetningene for at innbyggere skal kunne
engasjere seg

Målsetninger ved innbyggerinvolvering
• Å gjøre lokaldemokratiet mer demokratisk
• Redefinere/påvirke etablerte maktstrukturer
• Fremme kredibilitet og legitimitet til de demokratiske
institusjonen
• Håndtere konflikter og bygge konsensus

• Få fram tilbakemeldinger og konsultasjon
• Fremme «accountability» og åpenhet

Tre grunnleggende forutsetninger for
innbyggerinvolvering

• Tilgang til informasjon
• Kanaler for direkte deltakelse
• Kanaler for konsultasjonsmuligheter

Folkets syn på lokaldemokratiet
• I de påfølgende tabellene vil jeg presentere noen data
knyttet til folks oppfatning av lokaldemokratiets
funksjonsmåte
• I tillegg vil jeg si noe om hva som kjennetegner
innbyggernes oppfatning av et godt lokaldemokrati

Tilfredshet med måten lokaldemokratiet fungerer på
1999, 2001, 2003, 2007, 2011 (Kilde Rose 2014)
Svarkategori

1999

2001

2003

2007

2011

Meget
tilfreds

9,0

7,2

5,6

6,3

15,0

Nokså
tilfreds

76,2

73,3

70,7

75,2

71,0

Lite tilfreds

13,6

17,2

21,0

16,1

11,9

Ikke tilfreds
i det hele
tatt

1,2

2,4

2,7

2,4

2,0

Sum

100

100

100

100

100

(3058)

(2130)

(1796)

(1722)

(1027)

N

Innbyggernes oppfatninger om kjennetegn ved godt
lokaldemokrati (Kilde Rose 2014)(skala 1 lite viktig til 5 svært viktig)
Hvor viktig er det….
Representativt demokrati
- At lokale folkevalgte tar hensyn
til innbyggernes syn
- At det er høy valgdeltakelse
Kommunikativt demokrati
- At de lokale folkevalgte må
begrunne sine beslutninger
overfor innbyggerne
- At politiske beslutninger først
fattes etter en åpen diskusjon

Deltakerdemokrati
- At innbyggerne deltar aktivt når
viktige beslutninger skal treffes
Elitedemokrati
- At innbyggerne lar de lokale
folkevalgte få arbeidsro
- At de lokale folkevalgte følger sin
egen overbevisning

Gjennomsnitt

St. avvik

4,7

0,7

4,5

0,8

4,4

0,8

4,4

0,9

4,2

0,9

3,1

1,2

2,2

1,2

Innbyggernes vektlegging av hva som er det
vesentligste for et godt lokalt selvstyre
Dersom du måtte velge, hvilket av følgende utsagn er i størst overenstemmelse med ditt personlige
syn?
A:
For meg er godt lokalt selvstyre først og fremst et spørsmål om måten
kommunen lever opp til min oppfatning av hva som er det vesentlige for et lokalt demokrati
B:
For meg er godt lokalt selvstyre først og fremst et spørsmål om måten kommunen
håndterer lokale problemer, skaffer til veie aktuelle tjenester og sørger for aktuelle lokaler
og anlegg

Morten Øgård UiA

(Rose 2014)

Figur 3.4 (s. 83 inn her)
Vektlegging av ulike borgerdyder.
Prosentandel som svarer ”svært viktig”

Vektlegging av ulike borgerdyder (Kilde Rose 2014)
Som samfunnsborger bør man……….

Prosent svart
”svært viktig

Ta ansvar for sin egen familie og nære slekt

73

Respektere folk som har andre livssyn

62

Stemme ved valg

61

Tre støttende til for folk som trenger hjelp

59

Ikke forsøke seg på skattesnyteri

55

Alltid følge lover og regler

49

Være tolerant overfor folk med andre levemåter

46

Holde seg orientert om viktige samfunnsspørsmål

40

Bry seg om hva som skjer i nabolaget

40

Delta i diskusjoner om viktige samfunnsspørsmål

18

Delta aktivt i frivillig organisasjonsarbeid

12

Være medlem av et politisk parti

8

Påta seg offentlige verv

5

Figur 3.5 (s. 86 inn her)
Befolkningens engasjement i ulike typer
politisk deltakelse

Befolkningens engasjement i ulike typer politisk deltakelse
(Kilde Rose 2014)(Prosent)

Stemt ved kommunevalget 2011

64,5%

Partimedlem

13

Stått på en valgliste ved et kommunevalg

12

Vært rep./vararep. eller hatt andre kommunale verv i løpet av de
siste 8 år

8

Gitt eller samlet inn penger til en lokal sak

36

Deltatt i protestmøter, demonstrasjoner, aksjoner og lignende

16

Skrevet i avisen eller tatt kontakt med og opptrådt i lokale media i
forbindelse med en lokal sak

12

Tatt opp en sak i parti, fagforening eller organisasjon

15

Tatt kontakt med en lokal politiker

24

Henvendt seg til kommune- eller fylkeskommuneadministrasjonen

18

Deltatt i møte vedrørende et spørsmål om nabolaget eller
kommunen

31

Tatt initiativ til eller støttet initiativ til å holde lokale
folkeavstemninger

5

• For å si noe mer direkte om lokalpolitikerollen og
hvordan stimulere til innovasjon og
samfunnsutvikling har jeg valgt å ta
utgangspunkt i det vi innen
forvaltningsforskningen beskriver som
utviklingstrekk i forvaltningstenkningen i offentlig
sektor
• Argumentet mitt er at vi ut fra disse
utviklingstrekkene kan se konturene av
framtidens politikerroller

Utviklingstrekk i styringsoppfatninger
i offentlig sektor

Fra:
Public Administration

New Public Management

Public/New/Network Governance
Morten Øgård UiA

36

Governance begrepet: en oppsummering
• Governance-tilnærmingen ser på offentlig styring som
en dynamisk, kompleks og bare delvis forutsigbar
prosess.
• Styringen er noe «grenseoverskridende», det vil si at
den skjer i skjæringsflaten mellom ulike aktører.
• Styring defineres som en prosess som inkluderer
mange til dels svært ulike aktører, der ingen av
aktørene alene kan løse problemene tilfredsstillende
• Aktørene er autonome i forhold til hverandre, noe som
innebærer at muligheten for å bruke hierarkisk
basert makt er begrenset, styring må derfor basere
seg på dialog og forhandling
Hentet fra Jacobsen 2014

Eksempler på grenseoverskridende
styringsformer:
• Flernivåstyring (multilevel governance) fokuserer på styring
som inkluderer flere, delvis autonome forvaltningsnivåer
• Offentlig-privat samarbeid (OPS) der offentlige og private
(profittsøkende) aktører samarbeider for å løse oppgaver
• Offentlig-offentlig samarbeid, noe som innbefatter at enheter
som defineres som å tilhøre offentlig sektor samarbeider
– Felles for alle disse eksemplene er at de innebærer samarbeid
mellom flere organisasjoner, at disse er (delvis) autonome, og at
samarbeidet krysser grenser (formelle, funksjonelle,
sektorielle/faglige, territorielle/geografiske).

Morten Øgård UiA

Hentet fra Jacobsen 2014

Nettverksbasert
oppgaveløsning/innovasjon

Endringsledelse for
offentlig
verdiskaping

Partnerskap (PPP)

Lederskap gjennom
resultatinformasjon

Kontraktbasert styring

Public

Public/New/Network/

Value

Governance
Fra politikk utforming til politikk
moderering/tilrettelegging

Åpenhet innsyn,
deltakelse og
”Accountabillity”

Nytt fokus på å engasjere
innbyggerne
Fra servicekvalitet til
livskvalitet og demokratibokslut

Morten Øgård UiA

Governance tenkningens konsekvenser i forhold til kommuner
Dagens kommuner/politikere må ta hensyn til:

Ikke bare

Men i økt utstrekning

Organisatorisk lederskap

Nettverk lederskap

Politikk områder og strategi

”Politicking”: Balansere ulike
strategiske interesser

Strategisk personalforvaltning

Kunnskapsforvaltning

Prosessfokus

Interne og eksterne relasjoner

Måling av objektive og
subjektive resultater

Måling av multidimensjonell
resultatoppnåelse

Fokus på autoritet

Utvikle ”good local
governance” (kreative og
lærende lokale nettverk)

Ikke bare tjenestekvalitet

Men også livskvalitet

40

Det teoretiske utgangspunktet for metoden er
dimensjonene:

– Fleksibilitet/endring versus kontroll/stabilitet
– Intern versus ekstern

Med utgangspunkt i disse enkle dimensjonene kan en
plassere inn ulike retninger i organisasjonsteorien og
ledelsesteori

Morten Øgård UiA

Paradokser:
Fleksibilitet

Ekstern

Intern

Morten Øgård UiA

Stabilitet/Kontroll

Organisasjonsteori

Fleksibilitet

”Human relation”
modell

Åpen systemmodell

Intern

Ekstern

Intern prosess
modell

Rasjonell mål
modell

Morten Øgård UiA

Kontroll

Fleksibilitet

Verdier:
”Human relation”
modell

Forpliktelse,
moral

Åpen systemmodell

Innovasjon,
tilpasning

Vekst,
ressurssikring

Deltakelse,
åpenhet

Intern

Ekstern
Produktivitet,
resultat oppnåelse

Dokumentasjon,
informasjonsledelse

Stabilitet,
kontroll

Retning, mål
klarhet

Intern prosess
modell
Morten Øgård UiA

Rasjonell mål
modell

Kontroll

Fleksibilitet

Roller:
Profesjon/Entreprenøren

Fagutvikleren

Mentor

Innovatør

Forhandler

Fasilitator

Intern

Ekstern
Informasjonshåndterer
Produsent

Koordinator

Sjef/regissør

Kontolløren/Kvalitetssikreren

Service- og
brukerorientereren

Morten Øgård UiA

Kontroll

Paradokser:
Fleksibilitet

Profesjons/fagutvikleren

Entreprenøren

Den som fasiliterer/legger til rette
for deltakelse og utvikling av de
faglige ressursene som kommunen
rår over

Den som utvikle nye prosjekter
og tjenester og sikre
ressurstilgang og eksterne
nettverk og samarbeid
Ekstern

Intern

Service- og
brukerorientereren

Kontrolløren/
kvalitetssikreren
Den som følge opp og ser til at vedtak
blir gjennomført og har de tiltenkte
effektene samt sikre likhet,
rettferdighet, innsyn og åpenhet
Morten Øgård UiA

Den som setter mål og gir retning
og sikre at resultater nås effektivt
og på den måten sikre at
brukeren og markedets ønsker
og behov ivaretas

Stabilitet/Kontroll

Takk for oppmerksomheten

Orientering om arbeidet med

lokaldemokrati
i Nye Drammen kommune
Kjell Ove Johansen
rådgiver

Prosjektstaben
Elisabeth Enger – prosjektrådmann
Parminder Kaur Bisal
Tor Kristian Eriksen
Nan Heidi Hansen
Kjell Ove Johansen
Odd Myklebust
Ulla Nordgarden
Marit Nielsen
Leif-Arne Steingrimsen
Børre Stolp

Administrative prosjekter med
behov for politisk forankring

P1
Politisk organisering

AP 1
Forberedelse til arbeidet med
ny kommuneplan

P2
Identitet, symboler og felles
kultur
P3
Regional posisjon

AP 2
Strategier for tjenesteutvikling
AP 3
Stedsutvikling
AP 4
Arbeidsgiverpolitikk
AP 5
Interkommunale samarbeid og
eierskap
AP 6
Økonomisk politikk og
handlingsregler
AP 7
Innovasjon og digitalisering
AP 8
Kommunevalg 2019

A 1 Administrativ
organisering, ledelse og
tjenesteutvikling
A2
Eiendom
A3
Kommunikasjon
A4
IKT, arkiv, matrikkel
A5
Anskaffelser

Prosjektene

Politiske prosjekter

Administrative
prosjekter

Oppgave

Politiske prosjekter

P 1.1 – 1.4
Politisk organisering

P1.1.

Politisk utvalgsstruktur

P1.2

Delegeringsreglement

P1.3

Politisk reglement

P1.4

Andre råd og utvalg

P1.5

Lokaldemokratiske ordninger

3 folkevalgte fra hver kommune, 3 fra
fellesnemnda
Prosjektleder – Merete Andrea Risan (AP)

P 2.1

Utarbeide forslag til nytt
kommunevåpen

P 2.2

Utarbeide forslag til nytt
ordførerkjede og andre symboler
for den nye kommunen

3 folkevalgte fra hver kommune, 3 fra
Fellesnemnda
Prosjektleder Tor Tveter (H)

P 2.3

Utarbeide forslag til aktiviteter og
arenaer for utvikling av felles kultur
for innbyggere i den nye
kommunen
Utarbeide grafisk profil for den nye
kommunen

P 1.5
Lokaldemokratiske ordninger

P2
Identitet, symboler og felles
kultur
P3
Regional posisjon

Arbeidsgruppe

P 2.4
P3

Regional posisjon

Fellesnemnda Eget arbeidsutvalg. Ordførerne + 1 fra hver
kommune

Kommer

P1.5 - Lokaldemokrati

Utgangspunktet I
• 3 svært ulike kommuner
• Ulik inngang
• Økonomi – betydelige forskjeller
• Ulike erfaringer med lokal medvirkning/lokaldemokratiske tiltak
• Og ulike fokus
• Lokaldemokratiundersøkelsen og Folkevalgtundersøkelsen

Utgangspunktet II
• Høyt politisk prioritert
• En avgjørende suksessfaktor
• Ekstremt krevende å lykkes – over tid

Prosjekttilnærming og prinsipper
 Mandatet – «Før arbeidet starter opp skal arbeidsgruppa presentere
hvordan innbyggerne og andre vil involveres i prosessen».
 Alle i arbeidsgruppen må ha tilgang til de samme erfaringer, dvs. må ha
et mest mulig felles kunnskapsgrunnlag
 Viktig å hente ut erfaringer fra alle kommunene – fra involverte
 Arbeidet med anbefalingene starter ikke før erfaringene/det felles
kunnskapsgrunnlaget foreligger
 «En lokaldemokratisk strategi» – dvs. utvikles over tid, ikke en universell/
felles modell fra starten, men ulike modeller og tilpasning over tid

Arbeidsmodellen
Fellesnemnda

Innstilling
Prosess i AG

1. Erfaringer/synspunkter
- Nedre Eiker
- Svelvik
- Drammen

3. Erfaringer/synspunkter
- Andre kommuner

2. Erfaringer/synspunkter
- KS
- FoU-miljøer

4. Erfaringer/synspunkter
- Politiske partier
- Ungdommen

Dialogmøter i kommunene
• 4 område, 4 ulike utgangspunkt. Hele Svelvik kommune, Mjøndalen
(NE), Solbergelva/Åssiden (både NE og D), Fjell/Brandenga (kobler to
ulike områder i D)
• Tidsramme – 3,5 time
• Den politiske arbeidsgruppen eier møtet og inviterer….
• 15 – 20 representanter fra kultur og idrett, næringsliv, skole, lag og
foreninger
• Inntil 15 sentrale administrative personer og politikere fra ulike parti
• To tema – Erfaringer med det som har vært +/- , og synspunkter på
framtiden/hva man kan gjøre/hva som er viktig

Kun korte innledninger i plenum
All samtale i grupper
Egen vert/møteleder og sekretær

Blandede
grupper
Blandede
grupper

Blandede
grupper

Blandede
grupper

Blandede
grupper

Blandede
grupper

Aktivitets- og framdriftsplan
Begivenhet
Oppstartvedtak Fellesnemnda

Arbeidsgruppemøte
Arbeidsgruppemøte
Erfaringsinnhenting
• Dialogmøte Svelvik
• Dialogmøte Mjøndalen
• Møte med FoU-miljøer
• Dialogmøte Fjell/Brandenga
• Foreløpig oppsummering
• Dialogmøte Solbergelva/Åssiden
• Kommunekonferanse, Danmark
• Ungdommens kommunestyre
• Nasjonal erfaringskonferanse,
Trondheim

Vår - 18

Høst - 18

08.03
01.02
15.02
22.03
19.04
03.05

31.05
13.06

30.08
02. – 04.09
Uke 37
25. -26.09

Prosess i og forslag fra Arbeidsgruppa
Vedtak Fellesnemnda

Forberedelse til implementering
Iverksetting ordninger
Gjennomføring og evaluering

18.10 og 08.11

Vår - 19

Høst - 19

2020 - 24

Nye Kristiansand kommune

Nærdemokrati og
innbyggerinvolvering
Nåsituasjon dagens kommuner
Tema dag 20.mars 2018

Kartleggingsprosess nye Kristiansand
• 8 administrative prosjekt har kartlagt status dagens 3 kommuner innen flere
områder, blant annet innbyggerinvolvering og brukermedvirkning
• Noe blir presentert i felles grunnlagsdokument for fellesnemnda 24 april
• Detaljer kommer i rapport fra delprosjekt nærdemokrati og
innbyggerinvolvering, og lagt fra for fellesnemnda 19.juni
• I dag: Forslag til kategorisering og noen foreløpige resultat

www.nyekristiansand.no

Kategorisering

Mål

Aktuelle kanaler for deltakelse

Involvering innbyggere til partipolitisk
aktivitet

Økt valgdeltakelse
Rekruttering av nye folkevalgte
Styrket oppslutning lokaldemokratiet – lokalt
og nasjonalt
Tillit til de folkevalgte

valg, politiske møter, medlemskap, valgkamper og
nomineringsprosesser, åpenhet om prosesser og
beslutninger, innbyggerinitiativ, åpen spørretime

Involvering innbyggere og andre aktører
samfunnsutvikling -

Bedre løsninger
Samarbeid om gjennomføring
Styrket medborgerskap

Medvirkning i planprosesser, folkemøter,
Partnerskap, Samarbeidsprosjekt, Tematisk
samarbeid, Koordinatorstillinger, tilskudd,
nasjonale nettverk

Nærdemokratiske ordninger

Gode lokalsamfunn
Delt ansvar
Samarbeid om gjennomføring tiltak
Økt tilhørighet

Lokalutvalg, lokale arrangementer og møteplasser,
åpne lokaler, områdeløft, aksjoner, lokale høringer,
innbyggertorv. «storvel»,

Involvering frivillige enkeltpersoner og
organisasjoner

Økt frivillig deltakelse i samfunnsbyggende
aktiviteter
Økt samfunnsengasjement
Økt tilhørighet – bedre folkehelse

Frivilligsentraler, tilskudd, åpne offentlige lokaler,
dialogmøter, opplæring og oversikter, rutiner og
koordinering

Involvering interessegrupper og
rådsorgan

Sikre at gruppers stemme blir hørt.
Representativ dialogpartner

Oppnevnte råd og utvalg med formell rolle i å
representere en definert gruppe.
Høringer, ombudsroller

Brukermedvirkning gruppenivå

Bedre grunnlag for beslutninger og
prioriteringer, piloteringer

Faste møter med bruker-representanter,
brukerundersøkelser, Innovasjonsprosjekt

Brukermedvirkning individnivå

Mestring – ansvar eget liv – bedre tjenester,
«testpersoner»

Faglige metoder, «hva er viktig for deg»,
systematisk tilbakemelding, klageordninger, «meld
fra», SMS-varslinger, chattetjeneste

Mye likt, men likevel forskjellig
Likheter

Forskjeller

• Lovpålagte råd og flere andre

Ø Rådenes rolle og arbeidsform

• Barn og unge har medvirkningsorgan

Ø Administrativ støtte til organene varierer

• Høy grad av dugnadsinnsats i drift og
vedlikehold av nærmiljøanlegg ol

Ø Bare Kristiansand har systematisert
samarbeid, stillinger og tilskudd

• Høy grad av brukermedvirkning i utforming av Ø Kristiansand har mer systemer og rutiner,
tjenestene
Ø Kristiansand prøver ut metoder, involverer
bredere og systematisk.
• Innbyggere involveres i planer og strategier
• Nettverkssamarbeid om sammensatte
utfordringer

Ø Kristiansand leder mange nettverk og deltar i
nasjonale nettverk, S og S deltar

www.nyekristiansand.no

Ulik arbeidsform dagens kommune
Kristiansand

Søgne

• Mange koordinatorstillinger: medvirkning barnunge i plansakser, flerkulturell dialog, folkehelse,
næring, klima og miljø, nærmiljøkonsulent,
arrangementskoordinator, beredskap,

• Kultursenteret

• Tilskuddsordninger som stimuleringstiltak

Songdalen:

• Aksjonsrettet mobilisering: Natteravner,
trygghetsvandringer, beredskap, frivillighet,

• Korte linjer og nærhet

• Korte linjer og nærhet

• Økende bruk av digitale løsninger både i
brukerkontakt, mobilisering og medvirkning
• Regionale og nasjonale nettverk, storbysamarbeid

www.nyekristiansand.no

Erfaringer med å involvere innbyggere, private og
offentlige aktører i samfunnsutvikling
• Kriminalitetsforebygging
• Folkehelse og levekår
• Næringsutvikling
• Universitetsbysamarbeid
• Samhandling kommuner –SSHF
• Velferdsteknologi
• Overordnet planlegging - planprosesser

www.nyekristiansand.no

Erfaringer nærdemokratiske ordninger
• Bydelsarbeid 1998-2003 Kristiansand : jevnlige, tverrsektorielle møter med
ressurspersoner i de 18 delområdene
• Områdeløft Tinnheia, Justvik, Suldalen og delvis Slettheia
• Formannskapsmøter 2-4 bydeler/områder i året fra 2003
• (Bydelsmelding Mosby)

www.nyekristiansand.no

Involvering innbyggere gjennom partipolitikk
Tiltak

Songdalen

Søgne

Kristiansand

Valgdeltakelse 2011

56,1

78,3

62,1

Valgdeltakelse 2014

76,1

60,5

58,3

Partimedlemskap, andel av
befolkning
Kjønnsfordeling
kommunestyrene
Aldersfordeling kommunestyrene
Yrkesbakgrunn kommunestyrene
Åpne politiskemøter, streaming, legger ut møtepapirer, «ordførertid» i
servicesenter,

www.nyekristiansand.no

Endringsbehov som følge av sammenslåing
• Medvirkningsorgan for barn og unge må være like i den nye kommunen.
• De lovpålagte rådene skal slås sammen
• Råd og utvalg som skal være ha faste møtepunkter med politisk organ skal
avklares.
• Tilskudd og møtepunkter med frivillige og andre samfunnsaktører skal
harmoniseres.
• Ambisjoner og strategi for samarbeid næringsliv og andre samfunnsaktører bør
defineres
• Rutiner for høringer og medvirkning o
www.nyekristiansand.no

Noen har begynt å lure..
Vågsbygd Velforening lurer spesielt på spørsmål som dette:

• Politikerne kommer fra en storkommune og vil ha liten eller mindre oversikt over behov og ønsker – det blir
kanskje vanskeligere å bli hørt og tatt hensyn til.
• Hvordan vil høringsinstansene bli tatt hensyn til?
• Vågsbygd er befolkningsmessig en «storby» i nåværende Agder. Vil vi bli tatt med når vi uttaler oss?
• Hvordan er dette tenkt utviklet for at lokalsamfunnet skal kunne påvirke i beslutningsprosessen?

www.nyekristiansand.no

Nye Kristiansand kommune

Nye Kristiansand kommune
Telefon 38 07 50 00
postmottak@kristiansand.kommune.no
www.nyekristiansand.no

