JournalpostID

19/33103

Saksbehandler:
Magnus Ciril Martin, telefon: 33 34 83 12
Kultur idrett og folkehelse

Nærdemokratiordninger i Nye Tønsberg - Strategi og Handlingsplan
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møteddato
23.05.2019

Saksnummer
035/19

Rådmannens innstilling
Vedlagte strategi og handlingsplan nærdemokratiordninger for nye Tønsberg vedtas.
23.05.2019 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
Suzy Haugan (V) fremmet følgende forslag:
Forslag til endring under overskriften «For å lykkes med arbeidet, bør følgende suksesskriterier
være til stede:»
Istedenfor "God kommunikasjon og velfungerende digitale kommunikasjonsløsninger" burde det
stå "God kommunikasjon og universelt utformede digitale kommunikasjonsløsninger."
Haugans forslag ble enstemmig vedtatt.
Prosjektleder/rådmannens innstilling forøvrig ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har fellesnemnda fattet følgende vedtak:
FTK- 035/19 Vedtak:
Vedlagte strategi og handlingsplan nærdemokratiordninger for nye Tønsberg vedtas med følgende
endring:
Under overskriften «For å lykkes med arbeidet, bør følgende suksesskriterier være til stede:»
Istedenfor "God kommunikasjon og velfungerende digitale kommunikasjonsløsninger" skal det stå
"God kommunikasjon og universelt utformede digitale kommunikasjonsløsninger."

Sammendrag:
I politisk plattform for nye Tønsberg ble det i felles bystyremøte juni 2017 vedtatt å etablere et
politisk arbeidsutvalg som skulle se på nærdemokratiordninger i nye Tønsberg.
Høsten 2017 ble arbeidsutvalget utnevnt, samtidig som man koblet seg på regjeringens program
«Fremtidens lokaldemokrati»
Fellesnemnden ga arbeidsutvalget mandat for arbeidet i februar 2018.
Forslag til strategi og handlingsplan ble lagt ut til åpen høring i perioden 15. jan 2019 til 15. feb.
2019.
Basert på arbeidsutvalgets arbeid, mandat og åpen høring legges det her frem et endelige forslag,
til behandling i Fellesnemnden for nye Tønsberg. Arbeidsutvalgets anbefaling er enstemmig.
Den komplette rapport er betydelig i omfang, det legges derfor her frem både en kortversjon og en
fullversjon.

Vedlegg:
Nærdemokratiordninger strategi og handlingsplan fullversjon
Nærdemokratiordninger strategi og handlingsplan kortversjon

Innledning – hva saken gjelder:
Det politiske oppnevnte arbeidsutvalget for nærdemokratiordninger har utarbeidet forslag
til strategi og handlingsplan.
Strategi og handlingsplanen for nærdemokratiordninger i nye Tønsberg har vært ute på
åpen høring.
Saken behandler arbeidsutvalgets endelige forslag.
Faktagrunnlag:
I politisk plattform for nye Tønsberg ble det i felles bystyremøte juni 2017 vedtatt å
etablere et politisk arbeidsutvalg som skulle se på nærdemokratiordninger i nye Tønsberg.
Høsten 2017 ble arbeidsutvalget utnevnt, samtidig som man koblet seg på regjeringens
program «Fremtidens lokaldemokrati»

Arbeidsutvalget har bestått av:
Fra Tønsberg kommune:
Bent Moldvær, Frp (leder)
Ellen Lian, H
Anne Holm Moen, Ap
Fra Re kommune:
Odd Gjerpe, KrF (nestleder)
Heidi Myhre, SP
Heming Olaussen, SV

Fellesnemnden har i behandling februar 2018 gitt arbeidsutvalget følgende hovedmandat:
«Arbeidsutvalg for nærdemokratiordninger skal legge frem en strategi- og handlingsplan
for å skape merdemokrati i nye Tønsberg sett opp mot dagens situasjon i de to kommuner.
Arbeidsutvalgets plan skal sørge for at folkevalgte, administrasjon og innbyggere har
kompetanse, strukturer og gjennomføringsevne til å skape merdemokrati i nye Tønsberg.
Innbyggere og grupper som blir berørt av en sak skal ha mulighet til å medvirke.»
For komplett mandat se rapportens vedlegg 4.

Arbeidsutvalget har basert sitt arbeid bl.a. på en kartlegging av fem sammenlignbare
kommuner (Hamar, Fredrikstad, Sandefjord, Drammen og Færder), en rekke komitemøter,
deltakelse på ulike konferanser i regi av kommunaldepartementet, innspill fra utvalgte lag
og foreninger, intern kartlegging av dagens situasjon i de to kommunene Tønsberg og Re.
Det har også blitt gjennomført en åpen høring, åpne dialogmøter og innbyggerpanel. For
mer detaljert beskrivelse av dette se vedlagte strategi og handlingsplan med vedlegg.
Den komplette rapport er betydelig i omfang, det legges derfor her frem både en
kortversjon og en fullversjon.

Rettslig grunnlag:
Kommunen er forpliktet gjennom en rekke lover å sikre involvering og medvirkning. I
mange tilfeller er kravene til slikt arbeid i lovverket lite konkretisert.
Forholdet til kommuneplanen:
Ikke aktuelt
Vurderinger:
Forslag til strategi og handlingsplan nærdemokratiordninger for nye Tønsberg som
behandles i denne sak kommer fra en politisk oppnevnt arbeidsgruppe.
Arbeidsgruppens vurderinger fremkommer i planen på side 9-15 og Prosjektleder har ikke
andre vurderinger å tilføye til selve strategi og handlingsplanen.
På generelt grunnlag er Prosjektleders oppfatning at gode nærdemokratiordninger er
sentralt for å lykkes med å opprettholde et funksjonsdyktig folkestyre og møte fremtidens
utfordringer.
Planen har vært på åpen høring i perioden 15. januar til 15. februar. Høringsinnspillene og
vurdering av dem, er lagt inn som rapportens vedlegg 5.
Den endelige strategi og handlingsplan for nærdemokratiordninger vil således bli det
sentrale styringsverktøyet for dette arbeidet i Nye Tønsberg.

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:
Planen i seg selv gir ingen direkte økonomiske konsekvenser. Nivået på og hastigheten i
dette arbeidet vil baseres på prioriteringer i Nye Tønsberg kommune sitt budsjett. Mye av
de nødvendige personalressursene for å gjennomføre arbeidet vil være eksisterende
personal.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Gode nærdemokratiordninger kan bidra til å få næringslivets perspektiver synliggjort, og
bidra til å sikre en samfunnsutvikling som kan legge til rette for god næringsutvikling.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ikke vurdert
Konsekvenser for folkehelse:
Et godt fungerende lokaldemokrati med bred involvering av innbyggeren har også en
positiv folkehelseeffekt. Særlig gjennom det å kunne bidra til å påvirke egen hverdag,
oppleve å bli tatt hensyn til og oppleve å være betydningsfull.
Konsekvenser for barn og unge:
Barn og unge er en særlig prioritert gruppe innen det anbefalte nærdemokratiarbeidet som
her legges frem.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ikke aktuelt

Konklusjon:
Vedlagte enstemmige strategi og handlingsplan nærdemokratiordninger i nye Tønsberg fra
det politiske arbeidsutvalget anbefales vedtatt.

Arbeidsutvalgets anbefalte hovedkonklusjon er følgende:
Bakgrunnen for arbeidet med å involvere innbyggerne, er troen på at man i fellesskap kan
komme
frem til bedre beslutninger, til det beste for kommunens innbyggere. Det er også ansett
som en verdi i seg selv at innbyggerne engasjerer seg i sitt nærmiljø.
I nye Tønsberg skal det legges til rette for en variert form for innbyggerdialog og
nærdemokratiutøvelse. En fleksibel løsning vil kunne møte dagens sammensatte
utfordringsbilde,
og bidra til involvere større andel av befolkningen enn det som oppnås i dag.
Modellen som anbefales har to hovedspor:
1. Lag og foreninger
a) Frivillige organisasjoner med et selvbestemt geografisk nedslagsfelt.
Disse tilbys en strukturert samarbeidsmodell med kommunen
tilpasset sitt nærmiljø og organisasjon.

b) Tett samarbeid med andre lag og foreninger.
2. Det benyttes og utvikles en rekke ulike metoder og verktøy
for målrettet involvering tilpasset det aktuelle behov .
Arbeidsutvalget har kommet frem til ti prinsipper som skal legges til grunn for arbeidet med
nærdemokrati i Nye Tønsberg, som du kan lese i dette dokumentet. Du finner også en
todelt
handlingsplan; en innbyggerrettet og en administrativt rettet.
Opplegget og tiltakene for merdemokrati i Tønsberg skal evalueres i 2022, i god tid før
neste
kommunevalg. Det skal lages årlige rapporter om gjennomføring av tiltakene i
handlingsplanen
som legges fram for hovedutvalget.
Videre behandling
Saken sluttbehandles i Fellesnemnden

Tønsberg 13.05.19

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann
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