NOTAT
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TILTAK FOR ØKE DET LOKALPOLITISKE ENGASJEMENT I
VEGÅRSHEI KOMMUNE
1. Dagens modell for oppnevning av utvalg til ad hoc arbeid etter behov videreføres. Dette
vil kunne bidra til at flere av kommunestyrets medlemmer kan delta og påvirke den
politiske prosessen.
2. Ordningen med at hele kommunestyret deltar i dialogmøtet fortsettes. Dette er med på å
bidra til at samtlige kommunestyremedlemmer får samme informasjon og lik mulighet til
påvirkning i prosessene. På den måten kan dialogmøtet fungere som et
“kommunestyreverksted”.
3. Flere av kommunestyrets møter bør tilstrebes å legges ut i kretsene. Dette kan føre til økt
engasjement i forhold til forberedelse før møtene, samt flere tilhørere under møtene.
4. Digital utsendelse av saksdokumenter til kommunestyrerepresentantene og til
medlemmer av råd og utvalg fortsetter. Bruk av iPad blant
kommunestyrerepresentantene har vist seg å fungere godt, og bruk av iPad o.l. til øvrige
utvalg bør vurderes.
5. I den grad det lar seg gjennomføre, bør det åpnes opp for at hele kommunestyret kan
delta på befaringer.
6. Det bør vurderes å innføre en prøveperiode med ”spørretime” i utvalgte
kommunestyremøter. Spørsmål og innspill sendes til ordføreren innen en gitt frist før
aktuelle møte.
7. Det bør i større grad tilrettelegges og tilpasses for valgte råd og utvalg i enkelte
kommunestyremøter.
8. Det bør i større gras inngås samarbeid med skolen, slik at ordfører, rådmann eller andre
kan bistå i pensum som gjelder folkevalgte / demokratiske prosesser. Det kan være
aktuelt å legge slik undervisning til kommunehuset. Dette kan bidra til å gjøre
undervisningen mer realistisk, praktisk og interessant.
9. De politiske partiene og valgte politiske organisasjoner må selv i større grad ta ansvar for
å skape engasjement og interesse for politisk arbeid.
10. Partiene bør i større grad bruke media i det politiske arbeidet.
11. Administrasjonen må kontinuerlig tilrettelegge for, og i den grad det er mulighet for å
utvikle, informasjonsarbeid.

