
 

 

Svar på høringsspørsmålene - nærdemokratiordninger: 

1. For å ivareta en bred sammensetning med både lokal og politisk legitimitet – hvilke 

prinsipper mener dere bør legges til grunn i sammensetning av utvalgene? 

 

Det er vår oppfatning at de kilder til bakgrunn som kommunen indikerer i sitt utkast, alle 

representerer kriterier som vil være verdifulle, men som bør avveies ut fra lokale forhold – 

dog slik at heterogenitet i bakgrunn bør tilstrebes, også velforeningsrepresentantenes 

bakgrunn tatt i betraktning. Lokal bosetting og bakgrunn vil være en selvfølge, se dog vår 

anførsel om behovet for å klargjøre utvalgets nedslagsfelt. 

Utvalgene må sammensettes for å reflektere velforeningens rolle som ledende 

nærdemokraktisk institusjon per i dag, og bidra til at velforeningenes virksomhet styrkes 

ytterligere, ikke svekkes – slik at utvalget vil kunne oppfattes som en videreutvikling og 

forbedring av en eksisterende og velfungerende nærdemokratisk institusjon, snarere enn et 

helt nytt byråkratisk og politisk nivå. 

 

 

2. Hvordan kan man etablere en lokal valgkomité som kan jobbe frem kandidater til 

lokalsamfunnsutvalgene som ivaretar prinsippene for bred sammensetning? 

 

AV foreslår at valgkomitélederne i de berørte lokale velforeningene samlet bør utgjøre 

valgkomitéen som foreslår kandidater til utvalgene, slik som beskrevet i svaret under punkt 1. 

 

 

3. For å ivareta behovet for avgrensning mot øvrige kommunale tilskuddsordninger, og 

likeverdige muligheter for lokale aktører – hvilke prinsipper mener dere bør legges til grunn 

for bruk av midler som tildeles lokalsamfunnsutvalgene fra kommunestyret? 

 

Dette spørsmålet vil kunne besvares bedre og mer konkret av de enkelte velforeningene. Et 

kanskje viktigere spørsmål (som høringen ikke direkte anmoder om belysning av) er hvilke 

konkrete saker som lokalsamfunnsutvalget skal uttale seg om og påvirke. 

Men vi kan forestille oss at følgende kan være eksempler på aktuelle aktiviteter/ordninger å 

støtte økonomisk for et slikt utvalg: 

• Utvikling og vedlikehold av turstier og relaterte friluftsaktiviteter i området 

• Etableringsstøtte og bistand til drift av studie- og aktivitetsgrupper med lokal 

relevans/profil (f. eks forskning om aktuelle lokalhistoriske temaer) 

• Analyser og ekspertutredninger om lokaltrafikkale forhold, f.eks trafikksikkerhet 

• Stipendordning for unge lokale gründere (i samarbeid med lokalt næringsliv) 

• Sponsorat av spesielt lovende lokale kulturtalenter 

• Driftsstøtte til ungdomsklubber/-foreninger 

 

 

4. Basert på kunnskap fra tidligere prosesser og deres lokalkunnskap – hvilke steder mener 

dere bør være pilotområder for lokalsamfunnsutvalg? 

Vollen, Tofte, Spikkestad,  

 



 

 

 

 

5. Hvilke mulige saker/tema kan egne seg for ordningen Oppgaveutvalg i forsøksperioden? 

 

Tettstedsutvikling, ungdomsarbeid, integrering  


