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Referat fra innspill/spørsma l kommunedelsutvalg

Felles for alle folkemøtene:
Prosjektrådmann hadde en orientering før gruppemøtene om Tjeldsund 2020, politisk styringsmodell
og tanken bak å opprette kommunedelsutvalg.
Ordførere i begge kommunene bidro med innspill og svar på spørsmål
Prosessen startet 09.08.17, og vi er snart halvveis i prosessen
67 prosjekter og aktiviteter
Politisk styringsmodell vedtatt 22.03.18
Politisk struktur

Kommunedelsutvalg:
-

Tanken er å styrke lokaldemokratiet
Legge ut flere oppgaver lokalt
Utgangspunkt i intensjonsavtalen
Råd for meninger, innspill og synspunkter
Skal bidra til at beslutninger blir tatt best mulig
Viktig at det skal være en ungdomsstemme inn i et kommunedelsutvalg
Viktig med fokus på samhandling istedenfor motarbeidelse
Ikke bestemt hvordan utvalgene skal være organisert
Vil ikke bli etablert før i 2020
Mye er diskutert, ingenting er bestemt
Bodø har lange tradisjoner for kommunedelsutvalg etter sammenslåing
Ulik organisering rundt om i landet
Viktig å tenke på oppgaver på mange områder. Veien blir til mens vi går.

Hvilke oppgaver og myndighet bør kommunedelsutvalgene ha?
Folkemøte i Ramsund, mandag, 07.10.2018:
Tilbakemeldinger etter gruppearbeid:

•
•
•
•
•
•

Være den stedlige høringsorgan/rådgivende eksempelvis reguleringsplan, råd for
fremme «lokale» saker
Ikke forlate felleskapstanken
Ingen økonomisk myndighet
Få delegerte ansvar/saker fra kommunestyret eks. kultur og frivillighet
Fremme forslag til formannskap og kommunestyre
Følge opp saker
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andre innspill (gule lapper):
Rådgivende organ for «alle» saker som påvirker skolekretsen, plansaker,
budsjettsaker
Formidle lokale saker til kommunestyret
Følge opp ulike tiltak i lokalmiljøet
Stiller spørsmål om hvem som skal sitte i dette utvalget da jeg tror dette kan ha
påvirkning
Behandle lokale «saker» og ta dem med til formannskapet og kommunestyret
Være et bindeledd mellom befolkningen i de ulike bygdene og tale deres sak i
formannskap og kommunestyre
Kartlegge ulike behov bygda måtte ha, ta med videre i kommunestyret, f.eks.
ungdomsklubb
Hvilken innflytelse vil kommunedelsutvalg ha? Vi må se på hva vi fortsatt vil ha i vårt
nærmiljø i forhold til kommunestyret.
Vurdere saker som omfatter lokale forhold
Myndighet, rådgivende innspill til kommunestyret
Reguleringsplaner, vei (innspill)
Variabler som krever gode lokalkunnskaper
Være befolkningens talerør innenfor kommunestyret
Sikre arbeidsplasser og velferd
Komme med forslag til kommunestyret vedrørende saker som angår det stedet som
de kommer fra
Ikke ansvar for økonomi
Midler til bolysttiltak
Myndighet utøves via politiske beslutninger
Være det stedlige rådgivende organ
Ikke forlate felleskapstanken.
Styrke saksutredninger for kommunestyret
Ta beslutning i saker som angår kommunedelen
Få delegert ansvar fra kommunestyret i lokale saker

Hvilke oppgaver og myndighet bør kommunedelsutvalgene ha?
Folkemøte på Evenskjer, tirsdag, 08.10.2018:
Tilbakemeldinger og spørsmål i plenum:
•
•
•
•
•

Bortkastet dersom det skal være bare et høringsorgan som ikke blir hørt
Hvis kommunedelsutvalget skal disponere en pengesum, skal dette sees på i sammenheng med
innbyggertall?
Skal den ene representanten fra f.eks Kongsvik ha like mye å si som en fra Evenskjer?
Viktig å ha fokus på samhandling istedenfor motarbeidelse
Er det lurt å danne kommunedelsutvalg. Opprettholder ikke det de gamle skillene som har vært?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finnes det ikke andre kommunedelsutvalg rundt omkring? Kan vi ikke se på noe av det som de
har gjort?
Tre provinser rundt omkring som sier: «no karrer Evenskjer til seg..»
Politiske partier og kommunedelsutvalg virker splittende
Størrelse på kommer små vs store – er det sammenlignbart?
Kommunedelsutvalgene vil lære av hverandre
Se på beste praksis. Sortere ut hva som er brukbart/ikke brukbart
Økonomi: Hvordan skal dere klare å sørge for rettferdig fordeling av midlene?
«Allerede da starter men en konflikt.»
Rådgivende organ: OK
Hvis alle stiller likt tar ingen parti
Gode ambassadører, samhold og kreativitet
Inndeling av arbeidsgrupper kan være mange parameter som ligger til grunn i bygdene
Næringsfond, kulturliv: kan det slå inn?
Drive næringsutvikling, gjøre det fint i bygda
Feil hvis vi deler ut en fast sum til kommunedelsutvalgene. Låser en bygd hvis en annen kommer
opp med et kjempetiltak
Økonomien ligger i formannskapet, mye mer sunn fornuft i det
Ikke lage krig mellom utvalgene
Ikke skape strid mellom nord og sør.
Lykke til!

Andre innspill og spørsmål:.
Felles idrettsråd: Skånland idrettsråd. På tide å invitere inn Tjeldsund. Knytte lag og foreninger
sammen.
•
•
•
•
•

Håper totalt sett at vi klarer å lage en mer effektiv kommune
Viktig at vi tør å vise åpenhet
Effektivisere på en bedre måte. Se på løsninger.
Hvis vi er for dårlig å administrere i Nye Tjeldsund kan det fort bli en pendlerblokk på Nautå i
forbindelse med utbygging på Evenes.
Se til hverandre: Hva kan vi lære av hverandre. Hva vil vi ta vare på ?

Gjestebud i Kongsvik 15.10.2018. Diskusjonsoppgave
(Silje Elvenes Liseth har skrevet referatet fra folkemøtet i Kongsvik)
Hvilke oppgaver og myndighet bør kommunedelsutvalgene ha?
-

-

Hvor mange skal være i vært utvalg?
Skal de ulike utvalgene diskutere sammen, eller skal de ulike utvalgene møte i
kommunestyret med sine saker? En leder i hvert utvalg skal stille i kommunestyremøtene
med jevne mellomrom for å legge fram sine saker.
Virker som en videreføring av de gamle bygdelistene. Dannet tidligere bygdelister for å bli
hørt.
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-

-

-

-

-

Spennende tanke. Vanskelig å se det store bildet. Fint at dette blir litt begrenset, vil nok bli
jobbet annerledes i de ulike bygdene. Men fint at det kan være penger for dem som ønsker å
ha fokus på kultur, arrangement osv. Tror det er lurt å starte i det små.
Viktig å bruke folk som politikere, ha god kontakt mellom «folket» og politikerne. Sette noen
piler mellom utvalgene og kommunestyret slik at en kan føle at en har kontakt med
«toppen». Slik at det vil være lettere å få dette til i praksis. Også «kort» vei mellom folket og
utvalget.
Hvordan skal dette valget gjøres?
Ikke for at det er laget øremerket midler til utvalgene. Mer for at det lages et «fond» slik at
det kan søkes om midler til å gjøre ulike tiltak i bygdene. Da kan pengene distribueres bedre.
Viktig at det blir lagt noen oppgaver til utvalgene slik at det blir spennende. Det vil være
viktig å rekruttere folk. Viktig for å kunne holde folk i utvalgene at de har faste oppgaver, slik
at det ikke koker bort i kål.
Spennende at det var en lyttepost for politikerne. Det å jobbe så godt at de får til mye. Klarer
å utvikle mye godt- samt være med å kunne motivere til å gjøre godt utviklingsarbeid i flere
bygder. Kunne være «høringsorgan» i planarbeid f.eks.
Være noe annet enn «blomsterplantere» i bygdene. Det klarer lag og foreninger å gjøre. Men
være med på utvikling og næringsarbeid i kommunen.
Denne bygda kommer om noen år å få mye utbygging. Med tanke på det som skjer med
veiarbeid i området. Det vil være en god plass for næringsutvikling. Det vil være mulig for å få
flere innbyggere. Mye trafikk – tenke trafikksikkerhet også

Spørsmål/innspill fra folket:
-

-

-

-

)

Kommunestyret er demokratisk valgt. Når vi nå skal slå i sammen kommunen, er det da
sannsynlighet for at det kommer noen fra «gamle» Tjeldsund inn i det nye kommunestyre.
Utvalgene som sitter rundt omkring også har en jobb å gjøre oppimot politikkerne. Utvalgene
har ikke beslutningsmyndighet, dermed så blir kommunikasjon og samarbeidet viktig.kunne
samarbeide om desentrale tjenester og tilbud. Møtes i et felles utvalg.
Det er ingen hemmelighet at folk på denne siden er skeptisk til sammenslåingen. At det som
har skjedd i forkant av vedtak om sammenslåingen har satt sine spor hos innbyggerne. At
folkeavstemmingen ikke var rådgivende slik som det var forespeilet i forkant av
folkeavstemmingen. Det er nok en av grunnene til at det ikke er så mange folk som stiller på
folkemøter fordi dem blir ikke hørt.
Kan man sette din lit til intensjonsavtalen? At det som står i avtalen kommer til å skje.
Gjelder avtalene kun til nytt valg?
Etter sammenslåingen, er det sånn at da kan Kongsvik bare gå til Harstad?
Har veldig stor tro på ny kommune. Tror det kommer til å bli kjempebra, hadde ikke blitt
bedre om en gikk til Harstad. Intensjonsavtaler kan «glemmes» der også.
Begrave Bygdedyret. Veldig viktig å se alle bygder og tettsteder under en kommune. At
bygdedyret ikke får ta over.
Det blir mye sagt i Kongsvik at det gledes til å få samme eldreomsorg som Skånland.
Enda en liten kommune som etterhvert vil komme til å måtte gå til Harstad.
Vi trenger flere steder til at folk kan få bygge og bosette seg. Arbeidsplasser,
utviklingsmuligheter innen næringslivet. Viktig at de bedriftene som er utviklet og fungerer
godt i dag får bestå i nye Tjeldsund og blir tatt vare på.
Det er viktig at det kunngjøres ledige plasser i Kløverheimen, andre steder enn på
kommunens hjemmeside.

5

Hvilke oppgaver og myndighet bør kommunedelsutvalgene ha?
Folkemøte i Grovfjord, 18.10.2018

Tilbakemeldinger og spørsmål i plenum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvor mange blir det i hvert utvalg?
Vil antallet medlemmer i utvalget bli det samme uansett innbyggertall?
Hvem skal bestemme hvilke personer som skal sitte i utvalget?
Skal det være noen med i utvalget som sitter i kommunestyret?
Vi må finne de som er kreative. Tror på at det er mange å ta av i Sandstrand og Grov
skolekrets.
Hva er hensikten? Hva er oppgaven?
Stor gjennomslagskraft for å få det til. Dugnadsprosjekt som Huset i Havet og ungdomshuset
på Sandstrand ble tatt fram som eksempel.
Bygge på identiteten
Må ikke bli en kommunereform uten innhold
Hvilke oppgaver skal et slikt utvalg ha. Begynner vi ikke i feil ende med geografi vs innhold?
Rådmann og ordfører har reist rundt og snakket med folk, veldig positivt
Et kommuneutvalg vil være å ta dette videre
Sandstrand og Grov – hjelpe hverandre
Viktig at rådmannens ledergruppe har dyktige folk med god kompetanse
Ny kompetanse
Kommunedelsutvalg: administrasjonen bistår i prosessen med faste avtaler f.eks møteplaner
Et kommunedelsutvalg kan også arrangere folkemøter
Ikke sans for å møte bygdedyret, ikke tro på det heller
Vi skal gjøre hverandre gode må være baktanken med kommunedelsutvalgene
Inkluderende og raus. Lære av hverandre
Interessant å diskutere hvem som skal være representanter i et sånt utvalg
Viktig å ha med personer som brenner for bygda
Se til Sandstrand Midtbo. Kan være en godt eksempel på hvordan et slikt utvalg kan
organiseres. En god modell. Ett godt utgangspunkt.
Hva er tillagt utvalgene i Bodø? Se på hva andre har gjort.

Solbjørg Borgan
ref

