Vedlegg 1 sak 17/06:

Retningslinjer for lokalsamfunnsutvalg i nye Asker kommune
§1: Formål

(Stedsnavn) lokalsamfunnsutvalg er et selvstendig og uavhengig organ, organisert som en forening.
(Stedsnavn) lokalsamfunnsutvalg skal styrke lokaldemokratiet, lokal identitet og borgernærhet
mellom kommunen, politikere og innbyggere.
§2: Lokalsamfunnsutvalgets funksjon
•
•
•
•
•
•
•

Lokalsamfunnsutvalget skal utarbeide en stedsanalyse i samarbeid med kommunen som
grunnlag for sitt arbeid.
Lokalsamfunnsutvalget skal legge til rette for god dialog mellom politikere og lokalbefolkning
Lokalsamfunnsutvalg har initiativrett over kommunestyre og kan selv ta opp saker som
berører lokalområdet.
Lokalsamfunnsutvalget skal være høringsinstans i saker som angår lokalområdet, og
medvirke i planprosesser som berører området.
Lokalsamfunnsutvalget har beslutningsmyndighet i disponeringen av de økonomiske midlene
som kommunestyret stiller til disposisjon.
Lokalsamfunnsutvalget skal støtte og legge til rette for at lokale aktører kan drive gode
sosiale og kulturelle aktiviteter.
Lokalsamfunnsutvalget skal i samarbeid med kommunen legge til rette for bred medvirkning i
saker som angår lokalmiljøet.

§ 3: Organisering og sammensetning
Generelle bestemmelser
Lokalsamfunnsutvalget skal være partipolitisk uavhengige og nøytrale.
Lokalsamfunnsutvalget skal ha eget organisasjonsnummer.
Sammensetning
Årsmøte kan velge å nedsette en valgkomité som foreslår kandidater.
Lokalsamfunnsutvalget består av 5-7 personer, valgt av årsmøtet. Leder velges blant utvalgets
medlemmer for ett år av gangen.
Medlemmene velges for 2 år av gangen, med muligheter for gjenvalg. Halvparten av medlemmene
kan være på valg av gangen.
Medlemmene må være bosatt i området, og bør representere et bredt utvalg av lokale aktører som
foreninger, lag, lokale utvalg og innbyggere.
§ 4: Arbeidsform og valg

Lokalsamfunnsutvalget skal i løpet av året legge til rette for
-

Årsmøtet der utvalgets arbeid og aktuelle saker diskuteres, samt foretar valg av medlemmer.
Dialogmøte med de politiske utvalgene om innspill til kommunens handlingsprogram og
diskusjon av aktuelle tema som er relevante for nærmiljøet.
Dialog med kommunens administrasjon om relevante saker.
Dialog med andre relevante råd (kulturråd, idrettsråd, eldreråd, ungdomsråd m.m.)

§ 5: Kommunens rolle og ansvar
5.1
Administrativ bistand
Kommunen ved innbyggertorget er ansvarlig for støtteprosesser som møteinnkallinger, referater,
regnskap og rapportering.
Kommunen ved innbyggertorget kan bistå ved utarbeidelsen av skriftlige innspill, høringssvar o.l.,
dersom utvalget ønsker det.
Kommunen skal, sammen med lokalsamfunnsutvalget utarbeide stedsanalyse som grunnlag for
utvalgets- og innbyggertorgets arbeid.
5.2
Annen praktisk bistand
Asker kommune stiller lokaler til disposisjon for lokalsamfunnsutvalget møter.
5.3
Informasjon og veiledning
Kommunalt ansatte skal sørge for god informasjon og veiledning om pågående kommunale
beslutningsprosesser som kan eller vil kunne ha direkte eller indirekte betydning for lokalområdet.
Utvalget kan også be om informasjon og veiledning om prosesser som berører hele kommunen,
herunder lokalområdet.
5.4
Økonomisk tilskudd
Kommunen vil i den årlige budsjettbehandlingen (HP) bevilge en angitt sum (f.eks per innbygger i
lokalsamfunnsutvalgets område) til utvalgets arbeid.
Utvalget skal disponere beløpet til tiltak og områdeutvikling de selv velger å prioritere for å realisere
tiltak i arbeidsplanen basert på stedsanalysen. Utvalget skal eventuelt utarbeide egne retningslinjer
som vedtas av årsmøtet med kriterier og søknadsprosedyre for bruk av midlene.
Utvalget skal årlig rapportere om sitt arbeid og bruk av midlene. (Se §7)
§6 Andre relasjoner
Lokalsamfunnsutvalget har særlig fokus på helhet og sammenheng i lokalsamfunnsutvikling, og bidrar
til å styrke lokale aktørers mulighet for å utvikle og utføre sine roller.
Lokalsamfunnsutvalget skal særlig arbeide i relasjon til
• Innbyggertorget

•
•
•
•
•
•

Nærmiljøsentral der det finnes
Velforeninger
Foreldreutvalg og samarbeidsutvalg for skoler og barnehager.
Lag og foreninger
Skoler, barnehager og andre kommunale instanser, som driver virksomhet i området.
Andre relevante samarbeidspartnere

§ 7: Dialog og rapportering
Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom lokalsamfunnsutvalget og kommunens administrasjon
som viser forventninger til samarbeidet, hvilke oppgaver lokalsamfunnsutvalget forventes å ivareta
og hvilke oppgaver kommunen skal ivareta. Avtalen inneholder rutiner for økonomihåndtering og
rapportering.
Lokalsamfunnsutvalg rapporter til hovedutvalg for «samfunnsutvikling og innbyggerdialog»
Lokalsamfunnsutvalget (kan) gjennomfører dialogmøter med de politiske hovedutvalg.

