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Følgende temaer ble behandlet:

Godkjenning av innkalling og møtebok
Både møteinnkallingen og møtebok fra møte 25. september ble godkjent.
Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger
Rådgiver Gyrid Mangersnes gjennomgikk hovedpunktene i rådmannens
foreløpige forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger
(se vedlagt presentasjon).
Utvalget drøftet rådmannens forslag generelt og de to hovedforslagene
oppgaveutvalg og lokalsamfunnsutvalg spesielt. Utvalget ble enige om
følgende:
•

Utvalget ønsker å anbefale oppgaveutvalg for fellesnemnda.

•

Utvalget gjennomgikk forslag til mandat for oppgaveutvalg og sluttet seg
utkastet

•

Utvalget var delt i spørsmål om man skulle jobbe videre med et forslag til
lokalsamfunnsutvalg.

•

Flertallet i utvalget ønsker at lokalsamfunnsutvalgene skal prøves ut i flere
enn de 3 foreslåtte stedene.
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•

Utvalget gjennomgikk rådmannens utkast til retningslinjer for
lokalsamfunnsutvalg i nye Asker. Utvalget ble enig om følgende: fjerne
kulepunkt 1 under kapittelet avsnittet «Lokalsamfunnsutvalgets funksjon»:

«Lokalsamfunnsutvalget skal utarbeide en stedsanalyse i
samarbeid med kommunen som grunnlag for sitt arbeid»
•

Utvalget ble enige om å foreslå at den nye kommunen gjennomfører en
forsøksordning som evalueres etter 2 år, fra 1.1.2020. Utvalget ønsker
fremlagt forslag til prinsipper/kriterier som bør evalueres.

Neste møte
Utvalget forbereder en ny gjennomføringsplan, hvor det legges inn
nødvendige høringsrunder i de tre kommunene, som gjennomgås på neste
møte.
Administrasjonen innarbeider innspillene og legger frem nytt forslag til sak
om innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger, som gjennomgås
på neste møte.
Administrasjoner forbereder en redegjørelse for hva som ligger i begrepet
«indirekte folkevalgt» til neste møte. Spørsmålet er knyttet til utkast til
retningslinjer for lokalsamfunnsutvalget, om folkevalgtes skal utnevne
medlemmer eller ikke.
Utvalget ønsket å få forelagt ulike modeller for økonomisk tildeling til
lokalsamfunnsutvalg til neste møte.
Videre vil utvalget utarbeide et forslag til politisk hovedstruktur, i tråd med
gjennomføringsplanen
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