
  
 

 

 
 
REFERAT FRA MØTE I OPPGAVEUTVALG FOR 
MEDVIRKNING 11.1.21 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. Bli kjent runde 

 
2. Medvirkning – hva er det og hvorfor er det viktig?  

Utvalgets sekretær presenterte dette. 
 

3. Utvalgets mandat og oppgaver  

• Kartlegge og evaluere dagens medvirkningsordninger: 

Det er sendt ut spørreundersøkelse til kommunens virksomheter med svarfrist 

15.1.21. Resultatet presenteres i neste møte. 

Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2020 inneholder også 

spørsmål om medvirkning. Disse presenteres i neste møte. 

I neste møte tas stilling til hvordan utvalget skal innhente ytterlige synspunkter fra de 

som er valgt inn i medvirkningsorganer og innbyggere generelt.  

• Foreslå hvordan innbyggere kan inkluderes mellom kommunevalgene slik at alle 

grupper i befolkningen gis like muligheter til å påvirke de politiske prosessene i 

kommunen  

Alle innhenter ideer og erfaringer fra innbyggere og andre kommuner, forslagene 

gjennomgås i neste møte. KS idehefte kan være til hjelp. Inga Westby og Gro Anita 

Kversøy legger frem forslag til hvordan en Instagramkonto eller Snapchat for kan 

brukes  til å få inn forslag fra innbyggerne til oppgaveutvalget. 

• Foreslå retning for, og prioritering av samhandlingsaktiviteter mellom kommunen, 

innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og andre aktuelle aktører.  



  
 

 

• Foreslå hvordan innbyggerne som brukere av tjenester kan være med på å påvirke 
og drive utviklingen av kommunens eksisterende og nye tjenester  

 
4. Presentasjon av forslag til fremdriftsplan  

 
1. Kartleggingsfase (desember 2020 - februar 2021) 
Mål med fasen:  
Få mest mulig kunnskap om hvilke medvirkningsarenaer vi har, hvordan de fungerer og 
oppleves, hvilke behov ulike grupper har og kommunen for medvirkning og finne løsninger 
fra andre kommuner.   
Sluttprodukt:  
Kunnskapsgrunnlag og inspirasjonsnettsted. Kunnskapsgrunnlaget skal vise dagens status. 
Inspirasjonsnettstedet vise løsninger fra egen og andre kommuner.  
  
2. Idé- og innspillfase (februar-april 2021) 
Mål med fasen:  
Engasjere kommunale tjenester, innbyggere, frivillighet og medvirkningsorganene i å 
beskrive sine behov og komme med ideer til løsninger  
Sluttprodukt:  
Matriser over ulike grupper, deres behov og mulige løsninger.  
Matrisene sammenlignes med kunnskapsgrunnlaget for å se hvor det er gap mellom 
nåsituasjon og ønsket situasjon  
  
3. Utarbeidelse av rapport (skrivefase mai 2021)   
Mål med fasen: 
Utarbeide et grunnlag for strategi som avklarer roller, prinsipper for medvirkning og 
samhandling og prioritering av kommunens utviklingsarbeid.   
Sluttprodukt:  
Et dokument som i prinsippet kan vedtas dersom det ikke kommer forslag til endringer.  
  
4. Politisk behandling av rapport (juni 2021) 
Mål med fasen:  
Avstemme prioriteringer mot politiske ønsker  
Sluttprodukt:  
Politisk vedtak om å sende rapporten til administrasjonen for å utarbeide strategien 
 
Når forslag til strategi er utarbeidet, behandles den politisk før den kommer på høring 
 
5. Høring  
Mål med fasen:  
Sikre at alle berørte får mulighet til å påvirke gjennom konkrete, skriftlige forslag til endringer. 
Kvalitetssikring av resultatet slik at strategien blir så gjennomfør og realistisk som mulig.  
Sluttprodukt:  
Sammenstilling av høringsuttalelser.  
 
6. Utarbeidelse av endelig strategi (skrivefase)  
Mål med fasen:  
Bearbeide strategien ut fra de høringsuttalelser administrasjonen mener bør tas til følge. 
Synliggjøre vurdering av alle høringsuttalelser.   



  
 

 

Sluttprodukt:  
Endelig strategidokument, samt politisk saksframlegg med alle høringsuttalelser og vurdering 
av disse.  
  
7. Politisk behandling av endelig strategi   
Mål med fasen:  
Kommunestyrevedtak  
Sluttprodukt:  
Politisk vedtak om strategi. Iverksetting av strategien påbegynnes umiddelbart.  
  
8. Publisering og implementering  
Mål med fasen:  
Sikre at strategien gjøres kjent og er tilgjengelig for alle som måtte ønske det.   
Sluttprodukt:  
Tilgjengelig dokument i trykt utgave og på nettsider 
Alle tjenester tar strategien i bruk 
Revitalisering av medvirkningsordninger  
 
9. Evaluering  
Mål med fasen:  
Sikre at organisasjonen lærer av prosessen ved at de som har deltatt inviteres til å evaluere 
prosessen.   
Sluttprodukt:  
Lærende møter og et evalueringsnotat til behandling i Kommunedirektørens ledergruppe og 
som referatsak til politisk behandling.   
 

5. Fastsettelse av møteplan 
1.2 – 8.3 – 12.4 – 3.5 – 7.6 Alle møter kl 16.00-18.00 
Inga Westby oppretter en Facebookgruppe som utvalget kan bruke til å holde 
kontakten mellom møtene 

 
6. Eventuelt 

            Ingen saker. 

     
 
 


