
  
 

 

 
REFERAT – OPPGAVEUTVALG FOR MEDVIRKNING 

mandag 1.2.21 kl 16.00-18.00 
Til stede: 
UTVALGETS MEDLEMMER 

Folkevalgte 

Dag Ivar Høisveen - leder 

Stein Lie - nestleder 

Tone V. Solberg 

Tittin Foss-Haneborg 

Innbyggere  

Christin H Mikkelsen 

Tor Eugen Simonsen 

Jan Thore Røen 

Inga Westby 

Gro Anita Kversøy 

Enam Ghazawi 

Sekretær 

Anne Kirsti Johnsen 

 
1. Referat fra møtet 11.1.21 

Referatet ble godkjent. 
 

2. Hvilke medvirkningsordninger har vi, og hvordan fungerer 
de? 
- Oversikt over lovpålagte medvirkningsordninger og 

andre formelle medvirkningsorganer i vår kommune ble 
presentert 

- Funn i Innbyggerundersøkelsen 2020 ble presentert 
- Funn i intern kartlegging av medvirkningsordninger ble 

presentert 
Synspunkter som kom frem i diskusjonen: 
- Hvordan kan skillet og rivaliseringen mellom tettstedene 

reduseres? 
- Hvordan kan svake stemmer og stemmer som ikke er 

representert fremme sine meninger? 
- Hvordan kan vi gjøre medvirkningsordningene vi 

allerede har bedre kjent og mer tilgjengelige? 



  
 

 

Hva vil vi vite mer om og hvordan få denne informasjonen? 
Utvalget ønsker å fokusere på: 
-Medvirkningsordninger hvor barn og unge, grupper med 
en svak stemme i samfunnet, eldre og de som ikke kan 
så godt norsk kan bruke.  
-Hvordan kan innflyttere som ikke har bekjentskaper og 
nettverk inkluderes i medvirkning? 
-Hvordan kan man medvirke og påvirke hvis man er 
opptatt av å styrke forebyggende arbeid? 
-Det er ønskelig å få en dialog med 
brukerrepresentanter, eldrerådet, ungdomsrådet og 
rådet for personer med funksjonsnedsettelse 
 

Hvilke erfaringer har utvalgsmedlemmene med ulike 
medvirkningsordninger? 
- Deltakerne ble ikke hørt før Fysak-tilbudet ble lagt ned 
- Næringsforeningene er gode arenaer for samarbeid med 

kommunen 
- SU i barnehage og skole fungerer godt 
- Hjemmesiden gir god informasjon og mulighet for dialog 

ved høringer 

 
3. Ideer til nye medvirkningsordninger? 

Utvalget presenterte hva de hadde av ideer og 
synspunkter fra andre innbyggere og kommuner 
- Budsjettforslaget må fremstilles på en mer pedagogisk 

måte 
- Kommunen må ikke bruke stammespråk og forkortelser 
- Innnbyggerne skal få følelsen av at hver mening teller 
- Humor og kreativitet kan brukes til å engasjere 
- Ordførerbenk/politikerbenk ute der folk ferdes 
- Nærutvalg i alle tettsteder 
- Flesbergmodellen kan brukes når f.eks ny skole skal 

bygges 



  
 

 

- Plakater og postere kan tas i bruk 
- Lag og foreninger kan inviteres inn i starten av 

planprosesser 
- Kommunen må gå ut av rådhuset, skape 

menneskemøter 
- Folkemøter med tema 
- Revitalisere rådene 
- Koble sammen elevråd, velforening og SU på de ulike 

tettstedene 
- Fadderordning for innvandrere og flyktninger 
- Forum for innflyttere/tilflyttertreff med info 
- Hyttemøter 
- Infobrosjyre om kommunen distribuert via 

eiendomsmeglere 
- Oversettelser til flere språk på hjemmesiden 
- TV-skjermer på legekontor og butikksentre kan sende 

info om kommunen 
Ideer fra Århus:  
- Nærmøter for å fange opp synspunkter 
- Portal med innlogging bank-id for å spille inn spørsmål til 

saker/knagger direkte inn i politiske møter 
- Redusere antall plattformer kommunen er aktiv på 
Ideer fra Årjang: 
- Biblioteket som infobank  
- Folkemøter 
- Direktenummer til saksbehandler står på hver faktura 
 

4. Hvordan bruke Instagram til å få innspill?  
      Saken ble utsatt til neste møte 8.3 kl 16.00 
       Inga presenterer et forslag og informasjonsmedarbeider 
       inviteres til å gi tips og veiledning. 

 
     


