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0 Sammendrag 8 

Gjennom første halvår av 2017 har Seksjon Kultur og livskraft i samarbeid med kommunens andre 9 

tjenester og innbyggere kartlagt status i kommunen med tanke på medvirkning og samskaping. Det 10 

har blitt gjennomført 97 intervjuer og en stor workshop, i tillegg til at en stor mengde dokumenter og 11 

lovverk har blitt gjennomgått. Deler av teksten har vært til gjennomsyn hos aktuelle råd, utvalg og 12 

tjenester for kvalitetssikring.  13 

Kartleggingen viser at Øvre Eiker kommune gjennom et langsiktig arbeid med medvirkning og 14 

samskaping gjennom over 20 år har skapt en aksept i kommuneorganisasjonen for at medvirkning er 15 

verdifullt og nødvendig. Dette har også skapt en forventning om gode møter mellom kommune og 16 

innbygger. Kommunen har også tatt i bruk eller hatt i bruk en lang rekke virkemidler for å styrke 17 

innbyggernes medvirkning og for å invitere til samskaping, og om lag 70 faktiske eller mulige 18 

virkemidler omtales her. Særlig viktig er de 16 råd og utvalg kommunen har for frivillige innbyggere.  19 

Imidlertid er det ikke automatikk i at de organer, mekanismer og tiltak som er tatt i bruk virker etter 20 

intensjonen, eller at de er de mest hensiktsmessige tiltakene.  21 

Denne gjennomgangen har avdekket flere behov for avklaringer, som bør gjøres i 22 

medvirkningsstrategien eller komme som en følge av den:  23 

 Det er ikke kapasitet til å sikre tilstrekkelig deltakelse i og oppfølging av de formelle organer 24 

og mekanismer som finnes i kommunen i dag. Hvordan skal denne utfordringen løses? 25 

 Det varierer sterkt mellom tjenester hvor systematisk brukererfaringer samles inn og brukes i 26 

tjenesteutvikling, og også i hvilken grad tjenestene har et bredt og hensiktsmessig 27 

metoderepertoar for dette. Kommuneorganisasjonen som sådan mangler med andre ord en 28 

helhetlig tilnærming til hvordan innbyggerne som brukere av tjenester kan være med på å 29 

drive utviklingen av kommunens tjenester framover. Er organisasjonen klar for å prioritere 30 

dette arbeidet høyt nok? 31 

 Kommunen har fragmenterte tilskuddsordninger med liten grad av indre sammenheng. De er 32 

vanskelige å komme inn i for nye folk, og kommunen kan ha en uklar rolle utad med tanke på 33 

når den er myndighetsutøver, tjenesteutøver og driver med samskaping. Er politikere og 34 

organisasjon klare for å gjøre de prioriteringer som må til for at dette skal løses? 35 

Til grunn for arbeidet ligger to syn på medvirkning: For det første at medvirkning er bra i seg selv. I 36 

Øvre Eiker kommune har vi et verdigrunnlag som slår tydelig fast at det å jobbe “sammen med” 37 

innbyggerne er svært viktig. For eksempel handler dette om å inkludere folk mellom valg, og å sørge 38 

for at alle grupper av befolkningen har like muligheter til å påvirke politiske prosesser.  39 

For det andre at medvirkning er nyttig – det sikrer bedre kvalitet på de løsninger kommunen velger, 40 

og at disse løsningene i større grad svarer på de behov folk faktisk har.  41 

Samtidig er ikke medvirkning uproblematisk. Det er gjerne slik at det er de mest ressurssterke som i 42 

størst grad deltar i medvirkningsprosesser. Dermed får politikere og administrasjon et ansvar for å 43 

hente inn eller ta særskilt hensyn til underrepresenterte gruppers stemmer. Det er også verdt å 44 

huske på at framtidige generasjoner ikke har en stemme gjennom medvirkningsprosesser. 45 

 46 
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Fra intervjuer med innbyggerne er det noen behov i kontakten mellom kommune og innbyggere som 47 

peker seg ut som verdt å følge opp:  48 

 At problemstillinger kommunen løfter inn i medvirkning er konkrete og enkle 49 

 At skriftlig og muntlig språk, prosesser og opptreden i møte med folk er inviterende, 50 

imøtekommende og respektfulle, og ikke bygger opp terskler for deltakelse. 51 

 At folk møtes der de er 52 

 At man er seg bevisst at enkelte grupper deltar i mindre grad, og gjør tiltak for å stimulere til 53 

mer deltakelse 54 

 At samarbeid og kontakt med frivilligheten respekterer frivillighetens egenart og oppleves 55 

rettferdig 56 

 At både prosess og tjeneste holder god kvalitet 57 

 At innspill og kontakt følges opp med gode tilbakemeldinger 58 

Ut fra et samskapingsperspektiv gjør mye av det samme seg gjeldende. Det avgjørende er hvordan 59 

andre aktører i praksis opplever møtet med kommunen. Øvre Eiker kommune har gjennom 60 

frivilligstrategi og strategisk næringsplan på mange områder nedfelt prinsipper som det er naturlig å 61 

bygge videre på – særlig fordi disse dokumentene er bygget på involverende prosesser. Frivilligheten 62 

betyr sannsynligvis mye for mange, og må få eksistere i størst mulig grad på sine egne premisser. For 63 

kommunens møte med frivilligheten vil det antakeligvis også være viktig at kommunen tilrettelegger 64 

for frivilligheten på en måte som oppleves som tilstrekkelig og legitim. Det forutsetter også at 65 

kommunen er tydelig og forutsigbar på hvordan den ikke kan eller bør tilrettelegge. Samtidig 66 

forutsetter det en vilje i kommuneorganisasjonen og hos politikere til å tenke “utenfor boksen” for å 67 

finne ut om det er alternative måter å tilrettelegge på som kan være aktuelle når mangel på 68 

bestemte typer ressurser er grunnen til at kommunen ikke kan tilrettelegge.  69 

Den interesserte innbygger har formelt sett en rekke muligheter til å kunne medvirke i Øvre Eiker: 70 

I tillegg til den uformelle kontakten med politikere og administrasjon, så er det formalisert i lovverk 71 

og lokalt regelverk følgende mekanismer for direkte kontakt med politiske beslutningsorganer 72 

(kommunestyre og formannskap): 73 

 Spørretime i kommunestyret 74 

 Deputasjoner i kommunestyre og formannskap 75 

 Høringer i kommunestyret 76 

 Temamøter i kommunestyret 77 

 Innbyggerinitiativ til kommunestyret 78 

 Rådgivende, lokale folkeavstemninger.  79 

Bare spørretimen av de formelle mekanismene nevnt over er i aktiv bruk i dag, i tillegg til at 80 

formannskapet mottar deputasjoner av og til. Samtidig har andre mekanismer vokst fram i 81 

fagkomiteene, slik som befaringer, bedriftsbesøk og dialogmøter, og høringer og deputasjoner 82 

benyttes i begrenset utstrekning der. Det kan derfor være verdt å diskutere om det er behov for disse 83 

formelle mekanismene, og i så fall når de skal brukes og hvordan det skal tilrettelegges for bruk av 84 

dem. Saksordførerrollen, som i dag i hovedsak ser ut til å bestå i å gi et sammendrag av saken i 85 

politiske møter, har også en rolle i noen av disse mekanismene som nå er mer sovende. En mer aktiv 86 

saksordførerrolle, brukt riktig, kan trolig bidra til tettere involvering av de grupper som velger å 87 
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engasjere seg inn mot bestemte saker. Dette vil imidlertid avhenge av at dette er ønskelig å prioritere 88 

fra politisk hold. 89 

Utviklingen i valgdeltakelsen er særlig negativ i Øvre Eiker i perioden 2007-2015. Det kan derfor være 90 

fornuftig å prioritere medvirkningstiltak, fordi disse øker tilliten til det lokale politiske systemet, og 91 

kan sikre at tiltak som iverksettes faktisk gir opplevd nytte for innbyggerne. Det vil kunne bremse 92 

eller snu en ellers negativ utvikling. Kartleggingen har identifisert noen konkrete utfordringer knyttet 93 

til de enkelte formelle organene:  94 

 For de som deltar i eldreråd og råd for funksjonshemmede er det utfordrende at de må 95 

plukke saker selv fra møteinnkallinger til fagkomité og formannskap. Dette gir dem i 96 

realiteten bare to dager til å velge ut saker og gjennomføre møtene sine, slik at de har korte 97 

frister på å forberede seg. Det er også da kort tid fra de har sine møter til politiske 98 

gruppemøter og fagkomité-/formannskapsmøter.  99 

 Idrettsrådet er svært aktivt, og har et tett samarbeid med kommunen. Imidlertid er dette 100 

samarbeidet sårbart for personskifter i kommunen. Rådet mener selv å bidra til økt mangfold 101 

i idretten, men ser behov for økt samarbeid på tvers og mer nytenking innen fagområdet. De 102 

ønsker også mer ressurser til økt profesjonalisering av styremedlemmer. Det kan av og til 103 

være utfordringer i å vedlikeholde at det meste av kontakt mellom idrett og kommunen skal 104 

gå via idrettsrådet. 105 

 Næringsrådet opplever også utfordringer med at noen aktører går utenom rådet og har 106 

direkte kontakt med kommunen. I tillegg kan rådet oppleve utfordringer i medlemmenes 107 

engasjement, mens samarbeidet med kommunen oppleves som godt.  108 

 Musikkrådet opplever at dagens struktur fungerer godt, men kunne ønske seg enda tettere 109 

kontakt med kommunen og andre råd og utvalg. Det kan være behov for noen avklaringer i 110 

rådets vedtekter.  111 

 Teaterrådets medlemmer opplever at de burde vært mer involvert i enkelte kommunale 112 

prosesser, og at de har utfordringer med å bistå medlemmene godt på grunn av mangel på 113 

egnete lokaler i kommunen.  114 

 By- og grendeutvalgene har vært sentrale samarbeidsaktører i stedsutviklingsarbeid i en 115 

periode på nesten 20 år. De er preget av et langsiktig og systematisk arbeid. De spiller derfor 116 

trolig en viktig rolle som bindeledd mellom kommune og lokalmiljø, som en lokal 117 

prioriterings- og koordineringsinstans for ulike gode ideer og i å mobilisere lokal 118 

dugnadsinnsats. Samtidig har utvalgene utfordringer som kan bli kritiske for deres evne til å 119 

ivareta disse rollene. Dette dreier seg om rekruttering til utvalgene, klarhet i roller/mandat – 120 

særlig knyttet til medvirkning i kommunale prosesser, og kapasitet til politisk og 121 

administrativ oppfølging av utvalgene.  122 

 Kulturminnerådet opplever et generelt lavt engasjement i allmennheten og å ha en uklar 123 

rolle i kommunale prosesser.  124 

 Innvandrerrådet har en uklar organisatorisk status, særlig med tanke på deltakelse i 125 

kommunale prosesser. Rådet ser et behov for fast kontorsted for å håndtere individuelle 126 

henvendelser.  127 

 Ungdomsrådet har lav demokratisk legitimitet, da det er utpekt av 128 

kommuneadministrasjonen, og foreløpig eksisterer som en prøveordning. Rådets 129 
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medlemmer mener de kan ha en viktig rolle i å følge opp egne saker og uttale seg om de 130 

viktigste sakene som angår ungdom.  131 

 Ski- og løypeutvalgets juridiske/organisatoriske status bør avklares.  132 

Totalbildet for råd og utvalg er at de fleste strukturene bidrar til å mobilisere ressurser og 133 

synspunkter som ellers ikke ville blitt systematisk mobilisert i kommunen. Samtidig er det behov for 134 

avklaringer av rolle/mandat og organisatorisk status for flere, og noen opplever en viss 135 

medvirkningstrøtthet og labert engasjement.  136 

Kommunen har liten praksis for å håndtere innbyggerinitiativer og lokale folkeavstemninger, og har 137 

for øvrig ikke prøvd ut en oppgaveutvalgsmodell som tilsvarer modellen slik den opprinnelig er tatt i 138 

bruk i Gentofte Kommune.  139 

Til sammen peker dette bildet i retning av en svært ambisiøs råd- og utvalgsstruktur som i seg selv vil 140 

være utfordrende å rekruttere til, og som det krever store ressurser av politikk, administrasjon og 141 

deltakere å følge opp godt. 142 

Når det gjelder medvirkning for direkte berørte innbyggere – brukermedvirkning – er et fellestrekk 143 

for de undersøkte tjenestene er at det ser ut til å være kunnskap og bevissthet om de fleste/viktigste 144 

lovkrav til tjenestene med tanke på brukermedvirkning. Der hvor vi har fått undersøkt dokumenter 145 

som brukes aktivt i styringen av tjenestene, er brukermedvirkning ofte nevnt og beskrevet.  146 

Så sant det ikke er pålegg om egne brukerorganer, slik som det for eksempel er i barnehager og 147 

skoler, er det bare få tjenester som har dette. En del tjenester, men ikke alle, gjennomfører 148 

(u)regelmessige brukerundersøkelser, men det er kun i få tilfeller det ser ut til å være et system for å 149 

følge opp brukerundersøkelser aktivt.  150 

Det er grunn til å tro at innbyggere som kommer i kontakt med kommunens tjenester i mange 151 

sammenhenger vil oppleve seg ivaretatt og møtt på egne premisser. Imidlertid ser det i liten grad ut 152 

til å være utbredt med noe system i tjenestene for løpende tilbakemeldinger fra brukerne på 153 

hvordan de har opplevd møtet med tjenesten, eller for å systematisere og aggregere lærdom fra 154 

tjenesteyternes møter med brukere.  155 

Det ser ut som det er få tjenester som har en systematisk bruk av brukererfaringer til å utvikle 156 

tjenester, og metodetilfanget ser ut til å være begrenset til undersøkelser, brukerorganer og noe 157 

bruk av evalueringsskjemaer eller brevmetode i skolen. Det er også usikkert om lovpålagte 158 

medvirkningsmekanismer benyttes primært fordi lovverket krever det, eller om brukermedvirkning 159 

sees som en integrert del av styringen av tjenestene.  160 

Det er imidlertid ikke grunn til å tro at innbyggerne ikke føler seg møtt av kommunalt ansatte på 161 

gode måter i mange sammenhenger, men innbyggernes erfaringer brukes nok i for liten grad som en 162 

ressurs for å skape bedre og mer effektive tjenester. Manglende anvendelse av brukererfaringer i 163 

utvikling av tjenestene kan bidra til avmaktsfølelse hos både brukere og ansatte. I tillegg kan det føre 164 

til at det brukes ressurser på tjenester som oppleves som mindre viktige for brukerne enn andre 165 

tjenester som de ikke får, eller at det ikke letes etter løsninger som kan imøtekomme behovet til 166 

brukerne uten stor belastning på offentlig tjeneste. 167 
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Når det gjelder samskaping mellom kommunen og andre aktører, så har kommunen et utstrakt og 168 

veletablert samarbeid med mange aktører, både frivillige, private og offentlige.  169 

Kommunen tilrettelegger for frivillig aktivitet gjennom tilskudd, tilgang til lokaler og gjennom å stille 170 

kompetanse og nettverk til rådighet. Samtidig er kommunen neppe i tilstrekkelig grad forutsigbar, 171 

åpen og rettferdig i alle sammenhenger hvor frivilligheten tilrettelegges for, og det er ikke alltid en 172 

indre sammenheng i hvordan tilskuddspotter er fordelt mellom ulike typer formål.  173 

Kommunen kan trolig utvikle mer av en helhetlig og systematisk tilnærming til når kommunen 174 

opptrer som myndighetsutøver, tjenesteleverandør og inngår i samskaping for å sikre tydelighet og 175 

enklere forventningsavklaringer.  176 

Øvre Eiker kommune har altså en lang rekke mekanismer, organer og tiltak for medvirkning og 177 

samskaping, både på systemnivå og i tjenester. Imidlertid varierer det sterkt hvordan mekanismer, 178 

tiltak og organer brukes og av hvem. Det krever en del av kommunens folkevalgte og ansatte å følge 179 

opp det man har i dag av tiltak innenfor generell innbyggermedvirkning, både med tanke på tidsbruk, 180 

kommunikasjon, å møte forventninger som skapes, og å koordinere seg internt. Det må derfor 181 

vurderes hvorvidt det er behov for det enkelte tiltak, og om det er andre tiltak som kan treffe 182 

behovet bedre. Dersom det er ønskelig å (fortsatt) bruke et tiltak, så vil de fleste tiltak forutsette 183 

forpliktelser fra kommunens folkevalgte og ansatte, både med tanke på holdninger og kultur og med 184 

tanke på ressursinnsats. Effektiv medvirkning forutsetter prioritering, og da må man tåle at noe 185 

nedprioriteres.   186 
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1 Innledning 388 

Du holder nå i hendene kunnskapsgrunnlaget for Øvre Eiker kommunes medvirkningsstrategi, som 389 

skal utarbeides i løpet av 2017. Vi har forsøkt å sammenfatte så godt vi kan dagens status for 390 

medvirkning og samskaping i kommunen. Som du allerede kanskje har skjønt av 391 

innholdsfortegnelsen, så er dette et ganske komplekst område. Mye av det som omtales i dette 392 

dokumentet kunne i seg selv vært gjenstand for et lite forskningsprosjekt og omfattende 393 

utredninger. Et strategiarbeid kan ikke dypdykke i alle detaljer, så vi har måttet gjøre et utvalg av hva 394 

vi tror er den viktigste informasjonen. Derfor vil du kanskje oppleve at noe du er opptatt av eller har 395 

mye kunnskap om er ganske overfladisk behandlet her. Likevel er dette dokumentet svært 396 

omfattende. Det kan leses fra perm til perm, men er tiltenkt en rolle som bakgrunnsdokument og 397 

oppslagsverk i arbeidet med utforming og iverksetting av medvirkningsstrategien.  398 

Det som er viktig med dette dokumentet, er at den strategien som skal utarbeides lages på grunnlag 399 

av riktig og viktig informasjon. Finner du ting som er feil eller vesentlige mangler, tar vi gjerne i mot 400 

innspill på det så raskt som mulig, og senest innen 1. oktober 2017. Send dine innspill til post@ovre-401 

eiker.kommune.no, merket “Medvirkningsstrategi 2017”. 402 

Vi har prøvd å ha et tydelig skille i denne prosessen mellom å beskrive hvordan ting er og å si noe om 403 

hvordan de bør være. I størst mulig grad skal dette dokumentet prøve å beskrive hvordan ting er. Vi 404 

har imidlertid måttet velge ut hvilke utfordringer vi tror det er viktig å jobbe videre med å finne 405 

løsninger på. Vi håper du her også finner inspirasjon til å bli med oss på å gå løs på de utfordringene 406 

vi måtte ha – og til å hegne om og ta vare på det som er verdt å bevare.  407 

Du kan bruke innholdsfortegnelsen for å finne det du vil lese mer om. Kapittel 1 er viet til 408 

bakgrunnen for strategiprosessen, mål med arbeidet, metoder og problemstillinger. Kapittel 2 tar for 409 

seg begrunnelser for medvirkning og hvilke behov for medvirkning vi har oppdaget. Kapittel 3 ser på 410 

begrepsbruk. Kapittel 4 er mest omfattende, og forsøker å gi en beskrivelse av de viktigste trekkene 411 

ved det faktiske medvirknings- og samskapingsarbeidet som foregår i kommunen i dag. Kapittel 5 412 

forsøker å peke ut hva det bør jobbes videre med i resten av prosessen på bakgrunn av de funnene 413 

som er gjort før.  414 

Takk for at du engasjerer deg i hvordan samarbeidet mellom innbyggere og kommune i Øvre Eiker 415 

kan bli best mulig! 416 

 417 

Hokksund, 17. august 2017, 418 

 419 

Christer Best Gulbrandsen, 420 

Seksjonsleder Kultur og livskraft 421 

  422 

mailto:post@ovre-eiker.kommune.no
mailto:post@ovre-eiker.kommune.no


Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

12 
 

1.1. Mål med arbeidet 423 

1.1.1 Forankring 424 

Øvre Eiker kommune skal i 2017 utarbeide en medvirkningsstrategi. Dette arbeidet er forankret i 425 

økonomiplanens hovedmål 2.1.1 og 2.1.2: Arbeidet med utenforskap under overskriften Helt innafor 426 

og målet om at kommunen skal være en utadvendt, inviterende og synlig aktør med tydelig rolle. I 427 

tillegg er dette tydeliggjort i delmål 2.5.9: Kommunen har en helhetlig og systematisk tilnærming til 428 

samskaping, innovasjon og medvirkning og har styrket sin kompetanse på feltet. 429 

Øvre Eiker kommune har i lengre tid vært opptatt av samarbeidet mellom kommunen og 430 

innbyggerne og har blant annet etablert en rekke formelle strukturer for dette formålet. Eksempler 431 

på dette er grendeutvalg og ulike råd, men også avgrensete samarbeidsorganer, slik som 432 

styringsgruppa for Norsk motorhistorisk senter på Burud. Dette gjør at kommunen over tid har 433 

opparbeidet seg erfaring, kunnskap og kompetanse om medvirkning. En utfordring kan være at dette 434 

i liten grad er systematisert og gjort til gjenstand for refleksjon om veien videre. Det er derfor i 435 

organisasjonen mest sannsynlig et behov for å gjøre opp status, velge ut viktige læringspunkter og 436 

evaluere om riktige aktiviteter prioriteres. Dette behovet gjenspeiler seg også i kommunestyrets 437 

bestilling i budsjettvedtak om evaluering av ordningen med grendeutvalg:  438 

“By- og grendeutvalgene gjør et viktig arbeid for kommunen og for lokalsamfunnene. Det 439 

er viktig å sikre tett kontakt mellom befolkningen by- og grendeutvalgene og kommunen. 440 

By- og grendeutvalgene har ulike måter å drive sine aktiviteter på. Dette er på mange 441 

måter positivt, men vi ønsker likevel en evaluering av ordningen med fokus på 442 

innbyggermedvirkning og hvordan kommunen skal samhandle med utvalgene. 443 

Grensesnittet mot oppgaveutvalg må også tydeliggjøres.” (Verbalvedtak C 7, første 444 

kulepunkt.) 445 

Kommunen har også andre utfordringer som bør sees nærmere på, blant annet med lav 446 

valgdeltakelse.  447 

1.1.2 Mål med arbeidet 448 

Seksjonsleder Kultur og livskraft har i fremdriftsplan for arbeidet fastsatt følgende målsetninger:  449 

Medvirkningsstrategien bør peke ut retning for og prioritering av aktiviteter for kommunens 450 

samarbeid med innbyggerne. Strategien bør gi prinsipielle avklaringer om når kommunen skal ta ulike 451 

roller og under hvilke forutsetninger. Den bør også være kunnskapsbasert og forankret i de erfaringer 452 

som er gjort i kommunen allerede.  453 

Et mål må være at møtet mellom innbygger og kommune i flest mulige tilfeller må være 454 

energigivende – også gjennom å fostre respekt og dialog i konfliktsituasjoner.  455 

Fremdriftsplanen er lagt fram for politisk orientering i referatsak 43/17 til kommunestyret 22. 456 

februar 2017, og er i tillegg drøftet i Rådmannens ledergruppe før endelig fastsettelse.  457 

  458 
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1.2 Fremdriftsplan 459 

Dette er fremdriftsplanen slik den opprinnelig ble fastsatt. Den har senere blitt avveket fra på 460 

vesentlige punkter (se nedenfor under 1.2.1).   461 

De ulike fasene i arbeidet kan i korte trekk beskrives slik:  462 

Fremdriften mot en endelig strategi kan deles opp i følgende faser, som til dels vil ha glidende 463 

overganger:  464 

1. Kartleggingsfase (desember 2016-mars 2017) 465 

Mål med fasen: Utvikle mest mulig kunnskap om hva vi gjør i dag, hvordan dette oppleves, hvilke 466 

behov ulike grupper i og utenfor kommunen har for medvirkning og løsninger andre steder.  467 

Sluttprodukt: Kunnskapsgrunnlag og inspirasjonsnettsted. Kunnskapsgrunnlaget (dette dokumentet) 468 

skal gjøre rede for dagens status på mest mulig objektivt grunnlag. Inspirasjonsnettstedet skal samle 469 

løsninger fra egen og andres kommuner. Begge sluttprodukter skal brukes i neste fase for å gi et 470 

grunnlag å generere innspill og ideer på.  471 

2. Idé- og innspillsfase (februar – april 2017) 472 

Mål med fasen: Engasjere eksisterende og nye grupper innbyggere og medarbeidere i å beskrive sine 473 

behov og komme med ideer til løsninger på disse behovene.  474 

Sluttprodukt: Matriser over ulike grupper, deres behov og mulige løsninger som kan matche 475 

behovene. Matrisene holdes opp mot faktanotatet for å gjennomføre gap-analyser – hvor er gapet 476 

mellom nåsituasjon og ønsket situasjon størst? 477 

3. Utarbeidelse av høringsutkast (skrivefase) (april – mai 2017) 478 

Mål med fasen: Utarbeide et foreløpig forslag til strategi som avklarer roller, prinsipper for 479 

medvirkning og samhandling og prioritering av kommunens utviklingsarbeid.  480 

Sluttprodukt: Et strategidokument som i prinsippet kan vedtas dersom det ikke kommer forslag til 481 

endringer.  482 

4. Politisk behandling av høringsutkast (juni 2017) 483 

Mål med fasen: Avstemme prioriteringer mot politiske ønsker før høring for å sikre at det er et mest 484 

mulig realistisk dokument som går ut.  485 

Sluttprodukt: Politisk vedtak om å sende strategien på høring.  486 

5. Høring (juni – august 2017) 487 

Mål med fasen: Sikre at alle berørte parter har hatt mulighet til å påvirke gjennom konkrete, skriftlige 488 

forslag til endringer og ved å tydeliggjøre sine argumenter for/mot hele eller deler av strategien. 489 

Kvalitetssikring av resultatet – at dette blir så gjennomførbart og realistisk som mulig.  490 

Sluttprodukt: Sammenstilling av høringsuttalelser.  491 
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6. Utarbeidelse av endelig strategi (skrivefase) (september 2017) 492 

Mål med fasen: Bearbeide strategidokumentet ut fra de høringsuttalelser administrasjonen mener 493 

bør tas til følge. Synliggjøre vurdering av alle høringsuttalelser.  494 

Sluttprodukt: Endelig strategidokument, samt politisk saksframlegg med alle høringsuttalelser og 495 

vurdering av disse.  496 

7. Politisk behandling av endelig strategi (oktober – november 2017) 497 

Mål med fasen: Endelig beslutning av strategi fra kommunestyret.  498 

Sluttprodukt: Politisk vedtak om strategi. Iverksetting av strategien påbegynnes umiddelbart.  499 

8. Publisering (november – desember 2017) 500 

Mål med fasen: Sikre at endelig strategidokument er i tråd med kommunestyrets vedtak, samt at 501 

dette er kjent og tilgjengelig for alle som måtte ønske det.  502 

Sluttprodukt: Tilgjengelig dokument i trykt utgave og på nettsider i fritt tilgjengelige versjoner (pdf 503 

etc.) 504 

9. Evaluering (november – desember 2017) 505 

Mål med fasen: Sikre at organisasjonen lærer av prosessen ved at sentrale aktører inviteres til å 506 

evaluere prosessen.  507 

Sluttprodukt: Lærende møter, samt et evalueringsnotat til behandling i Rådmannens ledergruppe og 508 

som referatsak til politisk behandling. 509 

Når strategien er endelig publisert anses dette prosjektet for avsluttet. Strategien vil mest sannsynlig 510 

peke på nye aktiviteter som skal iverksettes i organisasjonen.  511 

1.2.1 Justert fremdriftsplan 512 

Det ble etter hvert klart at fremdriftsplanen ikke ville holde. Ikke planlagte vakanser og sykefravær på 513 

Kulturkontoret medførte redusert kapasitet, og gjorde blant annet at inspirasjonsnettsted måtte 514 

utgå. I tillegg tok det lenger tid enn planlagt å gjennomføre intervjuer, og bearbeidelsen av 515 

intervjumaterialet har også vært mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Dette faktanotatet er 516 

derfor ikke klart i foreløpig versjon før i august 2017.  517 

Det har blitt avholdt en workshop for råd/utvalg, politikere og administrasjon 3. mai 2017, basert på 518 

foreløpige konklusjoner om innbyggermedvirkning. Denne genererte noen innspill til løsninger, 519 

samtidig som den i stor grad bekreftet de foreløpige funn som da var presentert.  520 

Foreløpig tekst til faktanotatet er i utdrag sendt til omtalte råd, utvalg og tjenester for faktasjekk i 521 

juni 2017, med frist 15. august 2017. Foreløpig versjon blir da publisert kort etter, med sikte på 522 

tilbakemeldinger senest 1. oktober. Et foreløpig utkast til strategi vil bli sendt på høring og lagt ut 523 

offentlig for innspill i september/oktober, slik at endelig strategi kan bli besluttet i desember 2017.  524 
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1.3 Problemstillinger 525 

Det kan anlegges ulike perspektiver på medvirkning. Kommunens rolle som myndighetsutøver har 526 

nok gitt viktige premisser for at den interesserte borgers medvirkning gjennom formelle prosesser og 527 

formelle strukturer har vært viktig i Øvre Eiker. Den enkelte innbygger møter imidlertid kommunen 528 

først og fremst når kommunen yter en tjeneste, tilstår en rettighet eller pålegger en plikt overfor den 529 

enkelte, som da er å regne som berørt av kommunens tjenester og som ofte har definerte rettigheter 530 

etter en eller flere særlover. Begrepet «bruker» er ofte benyttet, men det har i Øvre Eiker kommune 531 

ikke vært ønskelig å legge for stor vekt på dette begrepet. Begrunnelsen for dette er at det gir et 532 

snevert perspektiv på innbyggerens rolle i møtet med tjenestene. Så er det mange situasjoner hvor 533 

innbyggerne selv er mer framtredende aktører, men hvor de kan ha et ønske eller behov om 534 

kommunens støtte til sine aktiviteter eller at kommunen deltar aktivt i å skape noe sammen med 535 

dem. Da vil spørsmålet om den myndiggjorte innbygger stå sentralt. I arbeidet med strategien har vi 536 

derfor valgt å ta i bruk de følgende tre perspektivene på medvirkning:  537 

 Generell innbyggermedvirkning: Prosesser som inviterer alle som er interessert, selv om de 538 

ikke er berørt, til å påvirke kommunale beslutninger.  539 

 Berørtmedvirkning/brukermedvirkning: Prosesser som inviterer den eller de som er (direkte) 540 

berørt til å påvirke kommunale beslutninger og kommunal tjenesteyting – både på 541 

systemnivå og individnivå. 542 

 Myndiggjøring og samskaping: Prosesser hvor kommunen ikke er (hoved)aktør, men støtter 543 

opp under eller deltar i å skape noe sammen med andre.  544 

Strategien skal være en kunnskapsbasert strategi som er forankret i de erfaringer kommunen 545 

allerede har gjort seg (se over under 1.1.2). For å ha et utgangspunkt for å vurdere de erfaringene 546 

kommunen har gjort seg, er det nødvendig med kunnskap om hvordan dagens situasjon oppleves. 547 

Det er da viktig å ha med seg hvilke behov innbyggerne har og hvilke behov kommunens politikere, 548 

administrative ledelse og medarbeidere ser.  549 

I arbeidet med innhenting av kunnskap har en utforskende tilnærming blitt valgt (se mer under 1.4 550 

Metoder), og et foreløpig sett med problemstillinger har vært det følgende:  551 

Sentralt står begrunnelsene for det arbeidet kommunen skal gjøre med medvirkning og samskaping. 552 

Det kan tenkes å være både ideelle/normative og instrumentelle/nytteorienterte begrunnelser.  553 

 554 

 555 

Denne problemstillingen utløser igjen noen underspørsmål: 556 

1.a.:  Hvorfor er det riktig at innbyggerne skal medvirke i prosesser i Øvre Eiker kommune? 557 

1.b.:  Hvilke behov har kommunen for at innbyggerne skal medvirke i prosesser i Øvre Eiker 558 

kommune? 559 

1.c.: Hvilke behov har innbyggerne for å medvirke i prosesser i Øvre Eiker kommune? 560 

1.d.: Hvilke behov har kommunen for å delta i initiativer fra innbyggerne i kommunen? 561 

Problemstilling nr. 1: Hvorfor skal Øvre Eiker kommune drive medvirkningsarbeid? 
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1.e.: Hvilke behov har innbyggerne for kommunens deltakelse i sine initiativer? 562 

Videre er det også vesentlig å avklare sentrale begreper. Hva oppfatter ulike aktører med begreper 563 

som “medvirkning” og “samskaping”, og hvordan brukes alternative begreper som “involvering”, 564 

“myndiggjøring”.  565 

 566 

 567 

Underspørsmål: 568 

2.a.: Hvilke begreper er i bruk? 569 

2.b.: Hvilken betydning legges i begrepene (definisjoner)? 570 

2.c.: Hvordan er ulike begreper ladet (positivt, negativt, nøytralt)? 571 

Det er veldig viktig i kartleggingsfasen også å kartlegge hvilke aktiviteter som faktisk gjennomføres, 572 

og hvordan disse oppleves.  573 

 574 

 575 

 576 

Underspørsmål: 577 

3.a.: Hvilke formelle organer er opprettet? 578 

3.b.: Hvordan arbeider disse? 579 

3.b.1.: Sammensetning 580 

3.b.2.: Regelsett 581 

3.b.3.: Møtehyppighet 582 

3.b.4.: Møteform 583 

3.b.5.: Sakstyper 584 

3.c.: Hvilke formelle og uformelle møteplasser er opprettet utover organer? 585 

3.d.: Hvordan er disse organisert? 586 

3.e.: Hvordan oppleves nytten av de som deltar i disse organene/møteplassene? 587 

3.f.: Hvordan oppleves nytten i kommuneorganisasjonen, inkludert politisk nivå, av disse 588 

organene/møteplassene? 589 

3.g.: Hvordan oppleves nytten i resten av lokalsamfunnet av disse organene/møteplassene? 590 

Problemstilling nr. 2: Hvilke begreper er innarbeidet og i bruk i Øvre Eiker knyttet til 

medvirkning, og hvordan forstås de? 

Problemstilling nr.3.: Hvilke medvirkningsaktiviteter gjennomføres i Øvre Eiker kommune, og 

hvordan oppleves de? 
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3.h.: Hva slags medvirkningsprosesser gjennomføres som ikke er knyttet til organer eller 591 

møteplasser? 592 

3.h.1: Hvem gjennomfører disse prosessene? 593 

3.h.2.: Hvordan er disse prosessene organisert? 594 

3.i.: Hvordan oppleves nytten av disse prosessene av de som deltar i dem/for 595 

kommuneorganisasjonen/for resten av lokalsamfunnet 596 

Disse problemstillingene er veldig brede, og innenfor rammene av prosjektet er det ikke mulig å gi 597 

uttømmende og fullstendige svar på dem. De må derfor heller anses som rettesnorer for hva vi har 598 

vurdert som temaer vi vil vite mer om. Det har heller ikke latt seg gjøre å besvare alle 599 

problemstillingene fullt ut, men i stor grad har vi klart å besvare de fleste. 600 

  601 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

18 
 

1.4 Metoder 602 

I dette underkapitlet gis en kort innføring i hvilke metoder vi har benyttet i kunnskapsinnhentingen. I 603 

tillegg til å bidra til å få best mulig oversikt over vesentlig informasjon på kortest mulig tid, så har 604 

målet med metodevalgene også vært å gjøre erfaringer med noen typer metoder med tanke på om 605 

disse kan brukes i tilsvarende arbeid og i medvirknings- og samskapingsarbeid senere. Derfor er det 606 

her også med et avsnitt med noen læringspunkter ut fra de erfaringene medarbeiderne i prosjektet 607 

har gjort seg.  608 

1.4.1 Hva vi vet og ikke vet 609 

En måte å strukturere vår informasjon om verden på, kan være å ta utgangspunkt i et såkalt “Johari 610 

window” fra sosialpsykologien (Luft/Ingham 1955) og tilpasse det til vår bruk:  611 

 Kjente Ukjente 

Kjente Det kjente kjente – det vi vet at 
vi vet 

Det ukjente kjente – “taus 
kunnskap”, eller det vi ikke vet at 
vi vet eller ikke vil vite at vi vet 

Ukjente Det kjente ukjente – det vi vet 
at vi ikke vet 

Det ukjente ukjente – det 
uforutsette, det vi ikke vet at vi 
ikke vet 

 612 

Skal vi utvikle en kunnskapsbasert strategi må vi ha høy bevissthet om hvor og hvordan vi henter inn 613 

kunnskap. 614 

Det kjente kjente: Kommunen har bred erfaring med medvirkningsarbeid, og en viktig del av 615 

strategiarbeidet vil være å samle de erfaringene og den kompetansen som eksisterer i 616 

organisasjonen. Aktuelle metoder: Dokumentanalyse, strukturerte intervjuer med erfarne 617 

saksbehandlere og medlemmer i råd og utvalg, strukturerte intervjuer med førstelinjeansatte i 618 

tjenester som møter innbyggerne, observasjon av møter og prosesser, inkludert med video- og 619 

lydopptak og bilder. Intervjuer kan både gjøres individuelt og i gruppe.  620 

Det kjente ukjente: Gitt den kunnskap vi har i organisasjonen og går inn i arbeidet med, vil vi kunne 621 

utarbeide “forskningsspørsmål” – konkrete problemstillinger vi vil ha svar på om prosesser og behov 622 

blant kjente informanter og om løsninger i andre kommuner og land. Aktuelle metoder: 623 

Spørreskjema på nett og papir, strukturerte intervjuer individuelt eller i gruppe, dokumentanalyse, 624 

nettsøk, analyse av statistiske data, fokusgrupper. 625 

Det ukjente kjente: Vi kan ha praksis vi ikke reflekterer over og også praksis vi mer eller mindre 626 

bevisst fortier. Kunnskapen om dette kan aktiveres, for eksempel gjennom dialog og refleksjon i 627 

grupper. Aktuelle metoder: Fokusgrupper, observasjon, gjerne med etterfølgende refleksjon med de 628 

observerte, workshops med større grupper.  629 

Det ukjente ukjente: Det er sannsynlig at det er grupper av innbyggere og brukere som kommunen 630 

per i dag ikke har kontakt med, og at det kommer teknologiske og sosiale endringer vi i dag ikke kan 631 

forutse. I tillegg kan innbyggere sitte med synspunkter, behov og holdninger vi ikke forestiller oss 632 

eller tror ikke er relevante, men som likevel kan vise seg å være betydningsfulle. Aktuelle metoder: 633 

Ustrukturerte samtaler – individuelt og i grupper, fokusgrupper, observasjon, folkemøter, plansmie, 634 

åpen dør for samtaler på bibliotek, kulturkontor, kjøpesentre. 635 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

19 
 

 636 

1.4.2 Organisering av prosjektet 637 

Størsteparten av arbeidet med prosjektet gjøres i den ordinære linjeorganisasjonen, og det er derfor 638 

ikke satt en egen prosjektorganisasjon. Det er Seksjon Kultur og livskraft som har hatt hoveddelen av 639 

det praktiske arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. Seksjonsleder har gitt jevnlige orienteringer til 640 

Rådmannens ledergruppe. De medarbeidere i seksjonen som har deltatt i arbeidet, er følgende: 641 

Seksjonsleder Christer Best Gulbrandsen 642 

Kulturkonsulent Jon Wold 643 

Kulturkonsulent Ane Frederikke Bye 644 

Biblioteksjef Birgithe Schumann-Olsen 645 

Bibliotekar Lene Myrvold Velle 646 

I tillegg har prosjektet en administrativ ressursgruppe som delvis har fungert som intern 647 

referansegruppe og som frivillig arbeidsgruppe for de medarbeidere som har hatt kapasitet. Denne 648 

gruppa har bestått av én person fra hver seksjon, i tillegg til ovennevnte medarbeidere fra Seksjon 649 

Kultur og livskraft. Følgende deltar: 650 

Seksjon Samfunnsutvikling: Anders Stenshorne/Bernt-Egil Tafjord (alternerer) 651 

Seksjon Helse og omsorg: Vigdis Sund Tveiten 652 

Seksjon Oppvekst: Anne Berit Jordet 653 

Seksjon Service og fellestjenester: Sunniva Riste-Bjørkli 654 

I kunnskapsinnhentingen har følgende bidratt i arbeidet med å gjennomføre og analysere kvalitative 655 

intervjuer, i tillegg til de ovennevnte medarbeiderne fra Seksjon Kultur og livskraft: 656 

Kvalitetsrådgiver Anne Kolseth Martinsen (Seksjon Helse og omsorg) 657 

Prosjektleder boligsosialt arbeid Irene Reiersen (Seksjon Helse og omsorg) 658 

Et utkast til foreløpig versjon av dette kunnskapsgrunnlaget har blitt gjennomgått og diskutert i 659 

rådmannens ledergruppe før foreløpig versjon ble lagt ut på nett og distribuert til politiske organer. 660 

1.4.3 Innhenting av kunnskap om dagens praksis 661 

For kunnskap om de formelle rammene for dagens praksis har vi basert oss på følgende dokumenter, 662 

der de har vært mulige å finne: 663 

 Lover og sentrale forskrifter 664 

 Kommunestyrevedtak 665 

 Samarbeidsavtaler 666 

I tillegg har det blitt gjennomført inntil én times kvalitativt gruppeintervju med følgende grupper: 667 

 Eldrerådet 668 
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 Kommunalt råd for funksjonshemmede 669 

 Kulturminnerådet 670 

 Næringsrådet 671 

 Idrettsrådet 672 

 Ungdomsrådet 673 

 Innvandrerrådet 674 

 Teaterrådet 675 

 Musikkrådet 676 

 Hokksund byutvalg 677 

 Røren grendeutvalg 678 

 Fiskum grendeutvalg 679 

 Vestfossen grendeutvalg 680 

 Ormåsen grendeutvalg 681 

 Skotselv grendeutvalg 682 

 3 ansatte ved kommunens planavdeling 683 

 4 lærere ved Hokksund ungdomsskole 684 

 8 elever ved Hokksund ungdomsskole 685 

Det har blitt gjennomført 5 individuelle intervjuer på en halvtime med medarbeidere innen 686 

hjemmetjeneste og sykehjem, samt 4 tilsvarende intervjuer med individuelle brukere av 687 

hjemmetjenesten.  688 

Intervjuene har vært såkalt semistrukturerte intervjuer over noen utvalgte temaer, hvorav de 689 

viktigste er disse:  690 

 Hvilken rolle/behov rådet/utvalget fyller (i råd og utvalg) 691 

 Hvordan arbeider rådet/utvalget/medarbeiderne? 692 

 Hvordan oppleves dagens praksis? 693 

 Hva er utfordrende? 694 

 Hva er ønsker for framtida? 695 

Intervjuene har blitt tatt opp, og opptakene har deretter blitt gjennomgått for uthenting av 696 

informasjon knyttet til de problemstillinger som er skissert tidligere. Siktemålet har vært å finne 697 

tversgående problemstillinger. Vi vil sterkt understreke at det ikke lar seg gjøre å generalisere fra 698 

intervjuer med medarbeidere og innbyggere til hvordan alle medarbeidere og innbyggere opplever 699 

de aktuelle tjenestene. Målet med intervjuene har vært å identifisere om det kan være noen 700 

problemstillinger det er verdt å undersøke nærmere. Særlig har det vært interessant å se om vi finner 701 

indikasjoner på praksis eller opplevelser som ikke er omtalt i mer formelle dokumenter eller 702 

beskrivelser. Målet med dette er ikke få jakte på “avvik”, men fordi dette i noen situasjoner kan sette 703 

oss på sporet av hva slags behov innbyggere og medarbeidere har som kanskje kan være oversett, 704 

undervurdert eller overvurdert i utformingen av tjenestene.  705 

Det har også blitt framlagt to diskusjonssaker (såkalte B-saker) for politiske organer for å få innspill i 706 

arbeidet med kunnskapsgrunnlaget og til strategiarbeidet mer generelt.  707 
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1.4.4 Innhenting av kunnskap om praksis andre steder 708 

I denne fasen benyttes det i hovedsak nettsøk og faglitteratur for å finne kunnskap om praksis andre 709 

steder. Sentralt i benyttet faglitteratur står KS FoU-rapporten “Medvirkning med virkning? 710 

Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen” (Klausen m.fl. 2013). 711 

1.4.5 Innhenting av kunnskap om behov og erfaringer 712 

Utover den kunnskap om behov og erfaringer som har skjedd i gjennomgang av intervjuer beskrevet 713 

over under avsnitt 1.3.3, har det også blitt gjennomført 70 korte, kvalitative intervjuer med 714 

innbyggere på gata. Målet med intervjuene har vært å identifisere ukjente problemstillinger. Det ble 715 

gjort lydopptak av intervjuene, og det har deretter vært gjennomført en enkel koding av intervjuene i 716 

et regneark. Dette har så blitt gjennomgått av intervjuerne i fellesskap for å identifisere de 717 

overordnede temaene som har gått igjen i intervjuene. 718 

Det er viktig å understreke at selv om vi tidvis identifiserer hvor mange som har gitt uttrykk for en 719 

bestemt type holdning, så kan ikke det brukes til å si noe om utbredelsen av denne typen holdning i 720 

befolkningen. Vi har ikke gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse som er representativ med 721 

tanke på proporsjonene ulike holdninger har i befolkningen. Vi antar imidlertid ut fra intervjuene at 722 

vi har relativt god representativitet for bredden i ulike oppfatninger. Å gjøre flere intervjuer ville 723 

neppe tilført vesentlig nye momenter. Når en oppfatning gjentas av mange, indikerer dette kanskje 724 

at det er mindre bredde i variasjonen om det spørsmålet enn der hvor mange ulike oppfatninger hver 725 

for seg deles av få.  726 

Intervjuene ble gjennomført av følgende gruppe: 727 

 Seksjonsleder Kultur og livskraft, Christer Best Gulbrandsen 728 

 Kulturkonsulent Jon Wold 729 

 Biblioteksjef Birgithe Schumann-Olsen 730 

 Bibliotekar Lene Myrvold Velle 731 

 Prosjektleder boligsosialt arbeid Irene Reiersen 732 

 Kvalitetsrådgiver Helse og omsorg Anne Kolseth Martinsen 733 

I etterkant av intervjuene med råd og utvalg ble en foreløpig konklusjon trukket om at det i råd og 734 

utvalg kan oppleves som man har en uklar rolle, og at det særlig var uklart hva som skjer med innspill 735 

man har gitt i ulike medvirkningsprosesser. På bakgrunn av dette ble det gjennomført en workshop 3. 736 

mai med deltakere fra politikk, administrasjon og råd og utvalg. I tillegg til å starte med å snakke 737 

sammen om problemstillingene på tvers av ulike roller og å prøve ut ny metodikk, var en viktig grunn 738 

til å avholde workshopen før kartleggingsarbeidet var ferdig å kontrollere om de foreløpige funnene 739 

holdt stikk. En kartleggingsøvelse ved hjelp av Kahoot! i starten av workshopen tilsa at det var 740 

grunnlag for å jobbe videre med problemstillingene, og deltakerne bidro deretter med å detaljere en 741 

tenkt brukerreise gjennom en prosess fra idé til iverksetting. Denne bidro til konkretisering av 742 

innbyggererfaringer som stemte godt med øvrig informasjon i kartleggingsarbeidet. Deretter ble 743 

deltakerne invitert til å genere ideer til løsninger på utfordringer.  744 

1.4.6 Læringspunkter  745 

Det har så vidt vi kjenner til ikke tidligere vært gjennomført kvalitative intervjuer i denne form og 746 

utstrekning på systematisk vis i organisasjonen. Vår vurdering er at metoden har bidratt til effektiv 747 

kunnskapsinnhenting. Metoden er ressursintensiv i en kort periode, men sikrer ved åpne spørsmål at 748 
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sentrale problemstillinger ikke overses i en tidlig fase. Det oppleves som begrenset motiverende å 749 

lytte gjennom intervjuene på nytt i etterkant, i hvert fall når det gjelder de lengre intervjuene. Det er 750 

også begrenset med kapasitet til å gjøre en slik bearbeiding. På bakgrunn av dette mener vi 751 

opprinnelig framdriftsplan for kartleggingsarbeidet var for ambisiøs. Samtidig sikrer lydopptakene 752 

mot rask overfortolking av resultatene og misforståelser. Det er derfor etter vår oppfatning en 753 

nødvendig kvalitetssikring av informasjonen å ta opptak og gjennomgå disse i etterkant, særlig når 754 

bearbeidingen for øvrig er begrenset.  755 

Det er imidlertid begrenset med administrativ kapasitet til å utarbeide en rapport av dette omfanget. 756 

Erfaringen er at dette nok har størst verdi for de(n) som skal utforme et forslag til strategi, men 757 

ambisjonsnivået har muligens vært for høyt.  758 

Prosessen har avdekket et klart behov for presis og dekkende informasjon til informanter på et tidlig 759 

tidspunkt, særlig i råd og utvalg. I ett tilfelle opplevde et råd informasjonen de hadde mottatt som 760 

såpass mangelfull at intervju måtte utsettes.  761 

Det er en unison tilbakemelding fra informanter i alle intervjuer at samtalene har opplevdes som 762 

positive, også når det har vært usikkerhet om hva samtalene fører til. Det har i flere råd og utvalg 763 

blitt fremhevet som positivt å få anledning til å reflektere over egen rolle og praksis. Dette tyder på 764 

at en form for reflekterende samtaler kan være nyttig som verktøy i utvikling av råd og utvalg. Det 765 

kan derfor være fornuftig å bruke dette i kommunens støtte til råd og utvalg.  766 

Det ser også ut til at de som har blitt intervjuet generelt har opplevd det som positivt å bli forespurt 767 

og sett, i hvert fall etter intervjuene har blitt gjennomført. Det ser ut til å ha blitt positivt mottatt at 768 

kommunen har vært ute blant innbyggerne på denne måten.  769 

Lokalmedia har også sett dette arbeidet som interessant, og prosjektet har dermed bidratt til 770 

kommunens omdømmebygging.  771 

  772 
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2 Hvorfor medvirkning og samskaping? 773 

I dette kapittelet skal vi se nærmere på de begrunnelser for medvirkning og samskaping som kan 774 

tenkes. Vi kan skille mellom normative begrunnelser – at medvirkning grunnleggende sett er riktig – 775 

og nyttebegrunnelser (instrumentelle begrunnelser) – at medvirkning antas å tilfredsstille konkrete 776 

behov.  777 

I dette kapittelet ser vi da først på normative begrunnelser, før vi ser på det behov kommunen har 778 

for innbyggernes medvirkning. Dernest ser vi på innbyggernes behov for å medvirke, før vi går over til 779 

kommunens og innbyggernes behov med tanke på samskaping. 780 

2.1 Hvorfor kan medvirkning være riktig? 781 

Her skal vi kort se på ulike typer normative begrunnelser for medvirkning. Med dette mener vi 782 

begrunnelser som handler om at medvirkning er riktig – også når det kan oppleves upraktisk eller 783 

unyttig.  784 

2.1.1 Hva andre mener og tenker 785 

Det er lange filosofiske tradisjoner for å se folkestyre (demokrati) som noe positivt i seg selv, og etter 786 

den franske revolusjon har folks selvbestemmelse stått svært sterkt i Europa. I Norge har 787 

sentralmakt, enten den har vært hos høvding, jarl eller konge, vært underlagt klare begrensninger fra 788 

folkets side. Valgkongedømme var det vanlige langt opp i middelalderen, og vi har i dag en nærmest 789 

ubrutt demokratisk tradisjon tilbake til 1814. Dette preger lovverket vårt, som inneholder en rekke 790 

bestemmelser som gir føringer om at innbyggerne skal kunne delta i styre og stell. Vi kommer her (og 791 

senere) til å gi oppsummeringer av viktige rettsregler for å synliggjøre tyngden av de kravene som 792 

påligger kommunen og gi en sammenstilling som fokuserer på medvirkningsaspektene i lovverket.  793 

Grunnlovens § 2 slår i dag fast at grunnloven skal sikre demokratiet, rettsstaten og 794 

menneskerettighetene. Fra og med 2016 slår grunnlovens § 49, 2. avsnitt, 1. setning fast at 795 

“Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer.” § 98 fastslår 796 

i første avsnitt at “Alle er like for loven”, mens § 100 i siste ledd fastslår at det “påligger statens 797 

myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”.  798 

Gjennom menneskerettsloven er FNs konvensjoner om sivile og politiske rettigheter og om barnets 799 

rettigheter gjort til norsk lov med trinnhøyde etter grunnloven og over andre lover. Etter FNs 800 

konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 25, pkt. a) skal enhver borger ha rett og anledning 801 

til “å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte 802 

representanter.” FNs konvensjon om barnets rettigheter, art. 12, fastslår:  803 

“1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 804 

retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og 805 

tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  806 

2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og 807 

administrativ saksbehandling som angår barnet, enten  direkte eller gjennom en 808 

representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med 809 

saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.” 810 
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Forvaltningsloven inneholder også en rekke bestemmelser som stiller krav til involvering av 811 

innbyggere i kommunens saksbehandling. § 11 pålegger en veiledningsplikt som skal gi parter 812 

og andre interesserte “adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte”. § 11d 813 

gir rett til å snakke muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som behandler en 814 

sak. I saker som gjelder enkeltvedtak skal det ved behov gjennomføres forhåndsvarsling etter § 815 

16, slik at parter kan uttale seg. Etter § 17 skal forvaltningsorganet påse at en sak er forsvarlig 816 

utredet, herunder ved å forelegge viktige opplysninger i saker til uttalelse fra parter. Når man 817 

lager forskrifter skal, etter § 37, “offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de 818 

erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelde for eller hvis 819 

interesser særlig berøres” gis anledning til å uttale seg før en forskrift utferdiges. Hvis det er 820 

nødvendig for å få saken allsidig opplyst skal også uttalelser fra andre innhentes.  821 

Kommunelovens formål (i § 1) er blant annet å “legge til rette for et funksjonsdyktig 822 

kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre” og å “legge til rette for en tillitsskapende 823 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard.” § 4 stiller krav om aktiv informasjon om 824 

kommunens virksomhet og tilrettelegging for offentlig innsyn i virksomheten. § 12 gir 825 

kommunen anledning til å opprette kommunedelsutvalg, inkludert ved direkte valg. § 31 826 

pålegger kommunen møteoffentlighet, og etter § 32, 3. avsnitt, skal sakslisten være tilgjengelig 827 

for allmennheten og møtet være kunngjort. Etter § 39a kan innbyggerne i kommunen fremme 828 

såkalte innbyggerinitiativer som kommunestyret plikter å ta stilling til innen 6 måneder når 829 

minst 300 har skrevet under. Etter § 39b kan kommunestyret selv bestemme at det skal 830 

avholdes rådgivende lokal folkeavstemning.  831 

I tillegg er det en rekke andre lover som ivaretar hensynet til etterprøvbarhet og innsyn, slik 832 

som arkivloven og offentleglova, og mange særlover inneholder bestemmelser om at 833 

innbyggerne skal medvirke. Opplæringslova og pasient- og brukerrettighetsloven er to av dem. 834 

Sett i sammenheng stiller lovverket altså opp en rekke krav som til sammen betyr at 835 

kommunene må ta som utgangspunkt at innbyggerne skal ha mulighet til å medvirke i et visst 836 

omfang. Samtidig er ikke plikten til medvirkning ubetinget i alle saker – for eksempel når rask 837 

avgjørelse i en sak er påkrevd.  838 

Det finnes en større faglitteratur om deltakelse, deliberativt demokrati, og medvirkning. Det vil føre 839 

for langt å komme veldig detaljert inn på denne her, men en rekke teoretikere har pekt på at det 840 

gode demokratiet involverer og inkluderer. En av de mest kjente moderne teoretikerne er kanskje 841 

den tyske filosofen Jürgen Habermas, som har vært opptatt av det han kaller “kommunikativ 842 

rasjonalitet”. Hans ideer er tuftet på at formålet med vår kommunikasjon er å oppnå gjensidig 843 

forståelse – noe som tilsier at vi også i demokratiet må bestrebe oss på å forstå hverandre. Vi kan si 844 

at inkluderende prosesser som legger opp til dialog ofte vil være nødvendig for forståelse. 845 

Klausen m.fl. (2013:8) viser til at nærhetsargumentet også er viktig – at vedtak gjøres så nært de som 846 

blir berørt slik at de kan få sin stemme hørt. Dette kan også forutsette at folkevalgte påtar seg en 847 

spesifikk ombudsrolle for de som er mest berørt.  848 

2.1.2 Hva som tenkes i Øvre Eiker 849 

Blant de 70 innbyggerne vi har intervjuet på gata, så har vi ikke direkte spurt alle om hvorfor de synes 850 

det er viktig å medvirke. Imidlertid har vi spurt om det er saker eller situasjoner hvor det er viktig for 851 
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dem å bli tatt med på råd, og da har mange (24 stykker) på ulike vis gitt uttrykk for at det er viktig for 852 

dem å bli tatt med på råd når det skjer endringer som angår dem. Noen (5 stykker) ga uttrykk for at 853 

det er viktig å få sagt sin mening, og 4 stykker ga uttrykk for at det er viktig å vite hva som skjer. 854 

Der hvor vi utfordret innbyggerne til å gå dypere inn i problemstillingen og begrunne hvorfor de 855 

mente det de gjorde, fikk vi ofte den samme oppfatningen tilbake, om enn i noe omskrevet form. 856 

Dette tyder slik vi ser det på at de så det å bli tatt med på råd og å si meningen sin som riktig i seg 857 

selv – som noe som ikke forutsatte ytterligere begrunnelse. I så fall snakker vi nok her om faktisk 858 

normative begrunnelser. For den vanlige innbygger kan vi nok anta at det å kunne bli tatt med på råd 859 

og få lov til å si meningen sin i seg selv er viktig.   860 

Øvre Eiker kommune har arbeidet ut fra visjonen “Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker” i 861 

mange år, og har siden 2000 hatt et grunnleggende verdimanifest som ble utarbeidet i fellesskap 862 

mellom lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i kommunen. Dette manifestet innledes slik: 863 

“Sammen for et inkluderende fellesskap 864 

Sammen med enkeltmennesker, lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner og Øvre Eiker 865 

kommune vil vi ut fra vårt ståsted og vår målsetting være med å arbeide for et inkluderende 866 

fellesskap i Øvre Eiker.” 867 

For Øvre Eiker kommune er det med andre ord en helt fundamental verdi å jobbe “sammen med” 868 

innbyggerne. Når innbyggerne også mener at det å bli tatt med og inkludert er viktig, er det grunn til 869 

å anta at det å gjøre ting i fellesskap – medvirkning og samskaping – er et verdispørsmål i Øvre Eiker, 870 

og ikke bare et spørsmål om hva som er nyttig og fornuftig.  871 

Kommuneplanen 2015-2027 gjenspeiler dette. Den slår i del 3.1, “Visjon, verdier og attraktivitet”, 872 

fast at kommunen vil “styrke lokaldemokratiet ved god dialog og tillitsfullt samarbeid med 873 

innbyggere, lag, foreninger og næringsliv” og vil “styrke og videreutvikle stedsutviklingsmodellen 874 

med nærdemokrati som bidrar til aktive og helsefremmende lokalsamfunn.” I del 3.3 By- og 875 

stedsutvikling sier planen at kommunen vil “legge vekt på hvordan beboere i de enkelte tettstedene i 876 

enda større grad kan stimulere til økt aktivitet og involvering av innbyggerne”.  877 

Kommunens økonomiplan for 2017-2020 inneholder blant annet målformuleringer for kommunens 878 

satsinger i 2017. I mål 2.1.1 beskrives paraplyen “Helt innafor” for å motvirke utenforskap, og her 879 

heter det at “Flertallet av prosjektene skal involvere innbyggere.” I mål 2.1.2 heter det at “Øvre Eiker 880 

kommune er en utadvendt, inviterende og synlig aktør i lokalsamfunnet og har i 2017 tydeliggjort sin 881 

rolle i møte med innbyggere og frivillighet.” 882 

  883 
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2.2 Kommunens behov for innbyggermedvirkning 884 

Spørsmålet om hvorfor innbyggerne skal medvirke i kommunens beslutninger handler ikke bare om 885 

hvorvidt det er godt i seg selv eller ikke. Det handler også om hvorvidt det er nyttig og kan fylle noen 886 

konkrete behov. Vi skal først se på om kommuneorganisasjonen har behov som 887 

innbyggermedvirkning kan være med å fylle.  888 

2.2.1 Hva som sies andre steder 889 

Medvirkning kan sees på som et utslag av styring gjennom nettverk. Benington (2010) peker på 890 

hvordan nettverk kan bidra til å løse tre ulike dilemmaer og selvmotsigelser i offentlig sektor: 891 

 Politisk legitimitet: Ved å få aktører med ulike interesser til å ta ansvar sammen, både internt 892 

og utad, sikres høyere legitimitet for beslutninger. 893 

 Kostnader ved innovasjon: Ved å spre risiko og gevinst ved innovasjoner på flere aktører 894 

oppnår man at det er lettere å prøve seg på nyskapning, samtidig som flere får en interesse i 895 

nyskapningen.  896 

 Sosial problemløsning: Flere hoder tenker bedre enn ett, og nettverk gjør det mulig å tilpasse 897 

seg komplekse og skiftende omstendigheter, samtidig som man beholder en viss 898 

koordinering.  899 

Klausen m.fl. (2013:8-9) framhever i sin studie følgende begrunnelser for at innbyggermedvirkning er 900 

viktig og nyttig: 901 

 Innbyggermedvirkning “(g)jør de folkevalgte bedre i stand til å være gode representanter for 902 

innbyggerne” (ibid.) gjennom god kontakt med innbyggerne. Samtidig må ikke 903 

medvirkningen føre til at de folkevalgtes mandat pulveriseres. 904 

 Innbyggermedvirkning “viser at lokaldemokratiet er responsivt” (ibid.) ved å gi innbyggerne 905 

tillit til at folkevalgte lytter til dem og tar hensyn til deres behov. Folk som bor i kommuner 906 

med mange muligheter for deltakelse ser ut til å oppleve at de folkevalgte lytter til dem i 907 

større grad, selv om de ikke nødvendigvis deltar mer. 908 

 Innbyggermedvirkning kan gjøre at “beslutninger blir bedre” (ibid.), ved å sørge for at “viktig 909 

informasjon om behov, løsninger og konsekvenser kommer på bordet”.  910 

 Innbyggermedvirkning letter “iverksettingen av tiltak” (ibid.), fordi forankring bidrar til 911 

senket konfliktnivå. 912 

 Innbyggermedvirkning “gir læring for både politikere og innbyggere” (ibid.) – politikerne 913 

lærer om befolkningens ønsker og behov, og befolkningen om hvordan politikere må avveie 914 

og prioritere.  915 

Det som her er sagt om hva innbyggermedvirkning kan ha av nytte for folkevalgte kan nok også sies 916 

om mulig nytte for kommuneadministrasjon. 917 

Ulike former for medvirkning kan etter vår vurdering altså tenkes å bidra til legitimitet, innovasjon og 918 

problemløsning, forutsatt at man klarer å mobilisere henholdsvis ansvarsfølelse, felles risikotaking og 919 

kreativitet.  920 

Kommunenes organisasjon KS og frivillighetens paraplyorganisasjon Frivillighet Norge har utviklet en 921 

plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor 2015-2016 (Frivillighet 922 

Norge 2017). Denne plattformen inneholder også nytteorienterte begrunnelser for samarbeid 923 
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mellom frivillighet og kommune som er relevante i vår sammenheng. Plattformen slår fast som 924 

overordnede prinsipper at “Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er 925 

samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen” (pkt. 2) og at 926 

“Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet ved å være pådrivere og gjennom å være kanaler 927 

inn i demokratiet for interessegrupper og engasjerte borgere” (pkt. 3). Videre sier plattformen at 928 

“Frivillighet øker samfunnets sosiale kapital ved at tillit, identitet og samhold skapes i møter mellom 929 

mennesker” (pkt. 4).    930 

Når det gjelder berørtmedvirkning, så er en tilleggsdimensjon til nytteeffektene vi ser i 931 

innbyggermedvirkningen generelt at mange av de tjenestene som en kommune gir til en innbygger 932 

skapes i rommet mellom kommunal tjenesteutøver og innbygger. Også etter faglige normer innen for 933 

eksempel pedagogikk eller sykepleie er det derfor grunn til å tenke at en tjeneste blir bedre når 934 

innbyggeren som mottar den er med på å definere hvilke behov som skal fylles og hvilke av ulike 935 

løsninger som man ønsker. Dette kan også bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, ved at man ikke 936 

bruker energi på å iverksette tiltak som innbyggeren ikke opplever behov for.  937 

2.2.2 Hva som sies og tenkes i Øvre Eiker 938 

Selv om Øvre Eiker kommunes tilnærming til medvirkning først og fremst har vært verdiorientert, så 939 

har den også sprunget ut fra et følt behov. Startskuddet for det arbeidet som har vært gjort de siste 940 

20 årene eller så lå i reaksjonene på nazistiske konserter i Hokksund på tidlig 1990-tall. Man innså 941 

den gangen at det var nødvendig å bygge opp under fellesskapsfølelsen i lokalsamfunnet for å 942 

motvirke at uheldige holdninger fikk utvikle seg.  943 

I dag finner vi i mindre grad nytteorienterte begrunnelser veldig klart formulert i kommunens 944 

planverk, men i Kommuneplan 2015-2027 finner vi anslag i del 3.2 Regional drivkraft, hvor 945 

kommunen vil “Arbeide med kommunereformen med utstrakt medvirkning slik at det velges 946 

løsninger som tjener innbyggerne og næringslivet.” 947 

Økonomiplanen setter som mål for 2017 blant annet at: 948 

“Det er tilrettelagt for en samarbeidsplattform for Vestfossen sentrum, som koordinerer og 949 

videreutvikler innholdet i Kulturhovedstaden Vestfossen, og bygger opp under handels- og 950 

sentrumsnæringene, utøvende kunstnere og andre kreative næringer, samt lokale 951 

matprodusenter.” (Mål 2.7.3.) 952 

Disse to målformuleringene kan sees som nytteorienterte, ettersom de forklarer medvirkning og 953 

samarbeid med noe som skal oppnås.  954 

Det ble i fagkomitémøter 7. februar 2017 gjennomført en kartlegging av hva politikerne oppfattet 955 

som viktige behov og erfaringer å ha med seg. Dette er de momentene som kom fram:  956 

 Det har vært gjort mye bra arbeid med medvirkning i ØEK, samtidig er det viktig å ta 957 
medvirkning opp til diskusjon med jevne mellomrom. Å tenke “sammen med” har vært en 958 
suksess, og har avstedkommet masse frivillig engasjement. 959 

 Grendeutvalgene er viktige og positive, men må ha et tydeligere mandat og rolle – særlig 960 
med tanke på den politiske beslutningsprosessen. De bør være gode på å involvere 961 
innbyggerne i sitt område, og politikerne kan med fordel møte opp på noen møter i 962 
grendeutvalgene. Grendeutvalgene kan bidra til at områder som er mellom grender blir 963 
glemt. Samtidig har politikerne da et ansvar for å se helheten.  964 
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 Nye fysiske og digitale arenaer for medvirkning kan være ønskelig. Ett eksempel er 965 
oppgaveutvalg, eller lignende dialogforum. Et annet er brukerforum/-utvalg. Det er viktig 966 
med arenaer som er løsrevet fra partipolitikk, og at kompetente folk uten partimedlemskap 967 
kan delta. Samtidig må prosessene være reelle, og ikke oppleves som et alibi. På den annen 968 
side må man ta hensyn til at folk har begrenset med tid.  969 

 Medvirkning er ikke det samme som medhold, men folk vil gjerne være med å påvirke 970 
lokalsamfunnet sitt. Inkludering skaper engasjement, og det er viktig å inkludere de som er 971 
engasjerte – også de som ikke er medlem i noen organisasjon eller liknende. Samtidig kan 972 
man av helhetshensyn ikke overlate beslutninger til de som er engasjerte. 973 

 Når medvirkning er lovbestemt (f.eks. i planlovgivningen) er det positivt. 974 

 Det er avgjørende for nytten av medvirkning når i en saksbehandlingsprosess det inviteres til 975 
medvirkning. Man kan ikke involvere innbyggerne i saksbehandlingen, men for eksempel i å 976 
idémyldre om retning. Når initiativet kommer fra kommunen, er det en fordel om 977 
problemstillinger og mandat er tydelig og klart. Det er viktig med fokus på innbyggernes 978 
behov, og man bør ikke invitere inn hvis man har bestemt seg for en bestemt løsning. 979 

 Politikere bør synes mer og kjenne sine saksområder bedre – og det er positivt at ordfører og 980 
rådmann besøker tjenestesteder. Det går an å være politisk på flere arenaer enn møter. 981 

 Involveringen av frivilligheten i kommunale oppgaver (f.eks. innen eldreomsorgen) kan være 982 
både positivt og nødvendig, samtidig som det medfører noen dilemmaer rundt både 983 
frivillighetens og velferdsstatens roller. Når det er snakk om frivillighet som supplerer, ikke 984 
erstatter kommunale oppgaver, er det lettere. Medvirkning kan bidra til at det er lettere å 985 
rekruttere frivillige til å utføre oppgaver, siden de da har vært med på å lage løsningene. 986 

 Vurderingene av forsøket med oppgaveutvalg i forbindelse med kommunereform varierer fra 987 
å bli sett på som en suksess, til mer forsiktig vurdering av hvor mye kommunen skal bruke 988 
metoden og problematisering av situasjonen metoden ble prøvd i og den konkrete modellen 989 
for oppgaveutvalg som ble brukt. Det ble foreslått at en gruppe politikere kan jobbe videre 990 
med å diskutere kriterier for når oppgaveutvalg eller lignende skal benyttes. 991 

 Spørretimen er prinsipielt viktig, men blir ikke brukt i dag.  992 

 Kontakten med frivilligheten bør systematiseres, og bør oppleves mer rettferdig enn i dag.  993 

 Valgoppslutningen er for lav. Hvordan kan kommunens betydning for den enkelte 994 
synliggjøres? 995 

 996 

  997 
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2.3 Innbyggernes behov for å medvirke 998 

Vi har nå sett på behov og begrunnelser fra kommunalt hold. Kommunen er imidlertid til for 999 

innbyggerne sine, og det er derfor særdeles viktig å se på hvilke behov innbyggerne har i møte med 1000 

kommunen – også for å unngå å lage løsninger som ikke møter reelle behov.  1001 

2.3.1 Hva innbyggere sier andre steder 1002 

Klausen m.fl (2013:96-97) viser til funn fra innbyggerundersøkelser:  1003 

“Antall demokratitiltak en kommune tilbyr har ingen effekt på folks faktiske deltakelse, 1004 

men det har en effekt på i hvilken grad folk opplever at de folkevalgte lytter til dem. 1005 

Folk som bor i kommuner med mange muligheter for deltakelse, deltar altså ikke mer 1006 

enn folk i kommuner med få muligheter for å delta, men de er mer fornøyde med de 1007 

folkevalgtes lydhørhet. Å tilby kanaler for deltakelse ser ut til å sende et signal om at 1008 

de folkevalgte er interessert i hva folk mener.  1009 

Den gruppen av innbyggere som involverer seg i kommunale beslutningsprosesser 1010 

mellom valg representerer ikke et tverrsnitt av befolkningen. Den statistiske analysen 1011 

viser at de som forsøker å påvirke kommunale beslutninger har høyere utdanning og 1012 

høyere inntekt enn gjennomsnittet av befolkningen. Intervjuer med informantene i 1013 

casekommunene bekrefter dette inntrykket: Det er de godt voksne og ressurssterke 1014 

som gjerne møter opp når kommunen inviterer til å komme med innspill. Det ligger 1015 

dermed et ekstra ansvar på politikere og kommuneansatte for å tale de gruppene som 1016 

ikke møter opp sin sak: unge, eldre og ressurssvake grupper.” 1017 

Slik vi tolker disse funnene, så forstår vi det slik at det viktigste for innbyggerne i de kommunene som 1018 

er undersøkt er legitime prosesser, altså prosesser hvor folk opplever at de blir hørt og at det er 1019 

interesse for å høre hva de mener. Dette gjelder selv om det kanskje er de “engasjerte taleføre” over 1020 

40 som deltar i størst grad (Klausen m.fl. (2013:106).  1021 

Imidlertid betyr ikke dette at det er fornuftig å slå seg til ro med at tilbudet om deltakelse er viktigere 1022 

enn faktisk deltakelse for kommunens legitimitet. Det er ikke nødvendigvis slik at høyest mulig 1023 

deltakelse automatisk er bra – det krever mer praktisk og av oppfølging fra kommunens side om 1024 

veldig mange deltar – men vi forutsetter at når man åpner for medvirkning, så er det fordi man 1025 

verdsetter deltakelse. Om dette sier Klausen m.fl. (2013: 109): 1026 

“En viktig grunn til at folk ikke møter opp når kommunen innbyr til deltakelse kan være 1027 

at terskelen oppleves som for høy – det kan være fordi deltakelse krever mye 1028 

forhåndskunnskap eller fordi kommunepolitikken er formell og fremmed i formen. En 1029 

måte å senke terskelen for deltakelse på er å møte folk der de er. En annen måte er å 1030 

etablere råd som kan representere bestemte grupper man ellers ikke så lett får i tale.” 1031 

De peker også på konkretisering av saker (ibid.: 114-115) som et viktig virkemiddel for å øke 1032 

deltakelse. Vi anser på bakgrunn av dette at det er sannsynlig at det er et klart behov for forenkling 1033 

og konkretisering av saker det ønskes medvirkning på, og at det jobbes med språk, kultur og 1034 

lokalisering av medvirkningstiltak på en måte som senker tersklene.  1035 

Et annet viktig funn hos Klausen m.fl. (2013:116) er hva deltakelse har å si for langsiktig engasjement:  1036 
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“Spesielt formaliserte og institusjonaliserte deltakelsestiltak som ungdomsråd og 1037 

lokalutvalg eller grendeutvalg later til å motivere til mer langsiktig deltakelse. Dette 1038 

gjelder også selv om deltakelsen i utgangspunktet er knyttet til én bestemt sak. Videre 1039 

er det viktig for deltakelsen på sikt, at folk opplever at de blir hørt når de velger å 1040 

komme med innspill og at de ikke har urealistiske forventninger til hva deres deltakelse 1041 

kan bety for utfallet i en sak.” 1042 

De peker altså på hvordan deltakelse kan gi mer deltakelse, og beskriver også senere i rapporten 1043 

hvordan dette kan medføre økt politisk deltakelse i for eksempel partier (ibid.: 145-148).  1044 

2.3.2 Hva innbyggere i Øvre Eiker sier 1045 

Som nevnt over ble det gjennomført 70 intervjuer med tilfeldige innbyggere på gata. Disse fordelte 1046 

seg jevnt på de ulike grendene i kommunen. De følgende momentene framkom i disse intervjuene:  1047 

 Den gode opplevelsen i møte med kommunen ser ut til å være preget av følgende 1048 
kjennetegn: 1049 

o God faglig kvalitet på tjenesteutførelsen 1050 
o Engasjement fra den ansatte i kommunen 1051 
o Opplevelsen av å bli sett og av å bli lyttet til 1052 
o God service 1053 
o Rask respons og god tilgjengelighet 1054 
o Tilstrekkelig og nødvendig informasjon og veiledning 1055 
o Å bli kontaktet fra kommunen når man er berørt 1056 
o Å bli fulgt opp videre ved behov 1057 

 De viktigste tingene folk selv bidrar med for å gjøre opplevelsen i møtet med kommunen 1058 
god, er: 1059 

o Å være interessert og deltakende, både i egen sak og i samfunnet 1060 
o Å være positiv og åpen 1061 
o Å være godt forberedt og ha riktig informasjon til saksbehandler 1062 

 Det folk ser ut til å synes er viktig med tanke på medvirkning er: 1063 
o Å bli tatt med på råd når det er saker de selv eller nærstående er berørt av 1064 
o Å bli tatt med på råd når det er saker som gjelder lokalsamfunnet de er en del av 1065 
o Det er viktig i seg selv å kunne si meningen sin og å få vite hva som skjer 1066 
o Alle grupper må bli hørt 1067 

 “Den gode oppskriften” på hvordan ansatte som tar med innbyggere på råd opptrer, 1068 
inneholder blant annet:  1069 

o De bedriver aktiv lytting – det vil blant annet si å stille gode oppfølgingsspørsmål 1070 
o De yter god service, kjennetegnet blant annet ved respekt og tilgjengelighet 1071 
o De er åpne for synspunkter 1072 
o De er bevisst sin makt, og ydmyke på grunn av det 1073 
o De følger opp/er effektive 1074 
o De setter seg grundig inn i saken 1075 
o De er ute lokalt blant folk og er synlige 1076 
o De produserer resultater eller gir tilbakemeldinger om hvordan 1077 

innspill/henvendelser blir fulgt opp 1078 
o De ber om innspill på enkle og konkrete problemstillinger 1079 
o De henviser til rett sted 1080 
o De etterspør både muntlige og skriftlige tilbakemeldinger 1081 
o De er bevisste på når de bruker folkemøter som virkemiddel, og hva formen på 1082 

møtene avstedkommer 1083 
o De ser folk i øynene 1084 
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 1085 

Ut fra dette ser det ut som det generelt er viktig for disse innbyggerne vi har snakket med å kunne 1086 

medvirke – både i saker som gjelder dem selv eller nærstående direkte, og i saker som gjelder 1087 

lokalsamfunnet mer generelt. Det er også viktig at alle grupper må bli hørt. Vi forstår disse 1088 

innspillene som å gi uttrykk for at det viktigste er prosessen: Å bli sett, lyttet til, hørt og ikke minst å 1089 

bli respektert. Ut fra funnene i Klausen m.fl. (2013) som er gjennomgått over ser dette ut til å være i 1090 

tråd med opplevelsen i statistiske undersøkelser fra andre kommuner, og vi kan nok derfor med en 1091 

viss sikkerhet konkludere med at legitime prosesser hvor folk opplever å bli tatt på alvor er viktigst 1092 

for folk. Det er ikke nødvendigvis en forventning om å få rett, så lenge man blir sett. De enkelte 1093 

punktene over inneholder trolig viktige elementer i hva som skal til for at folk opplever å bli sett.  1094 

Imidlertid er også god faglig kvalitet på en tjeneste man mottar viktig. Vi tror derfor det er en 1095 

nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse når vi snakker om berørtmedvirkning å ha gode 1096 

prosesser og gode møter med innbyggerne. Dersom kvaliteten på tjenesten som leveres ikke er god 1097 

nok, vil det ikke hjelpe om prosessene oppleves inkluderende. Samtidig gjør gode prosesser det 1098 

lettere å levere god kvalitet på en tjeneste, og lettere å avstemme innbyggeres forventninger med 1099 

det kommunen kan og bør levere. Gode prosesser for individuell medvirkning gjør det nok også 1100 

lettere å drive tjenesteutvikling på strategisk nivå, forutsatt gode mekanismer for å aggregere innspill 1101 

og tilbakemeldinger.  1102 

  1103 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

32 
 

2.4 Kommunens behov i samskapingsprosesser 1104 

Samskaping er noe annet enn medvirkning. På den ene siden kan samskaping være det som skjer i 1105 

rommet mellom tjenesteutøver og innbygger (co-creation), og slik sett være tett beslektet med 1106 

berørt- eller brukermedvirkning. På den annen side kan samskaping også betegne en mer 1107 

nettverksorientert tilnærming til samfunnsutvikling, hvor kommune og andre aktører møtes på like 1108 

fot, gjerne i desentraliserte prosesser som ikke nødvendigvis eies av kommunen eller én aktør alene i 1109 

det hele tatt. Denne formen for nettverksorientert tilnærming kan bidra til å føde nye løsninger, 1110 

bygge opp tillit mellom ulike aktører og skape mer robuste lokalsamfunn.  1111 

2.4.1 Hva som sies andre steder 1112 

I forskningslitteraturen er det en særdeles bred strøm med nettverksorientert fokus. Denne 1113 

tilnærmingen omtales gjerne som “governance” eller mer presist “networked governance”. Det vil 1114 

føre for langt å gå særlig inn på denne litteraturen her, annet enn å understreke at den representerer 1115 

et nytt paradigme i styringslitteraturen, etter den mer tradisjonelle forvaltningslitteraturen (Public 1116 

Administration) og deretter New Public Management (NPM). Governance-litteraturen tas i større 1117 

grad enn NPM i bruk av en bredde av ulike ideologiske strømninger, og er slik sett mindre 1118 

kontroversiell. Samtidig har en nettverksorientert tilnærming noen utfordringer – den er vanskeligere 1119 

å ha oversikt over, og er i sin natur det motsatte av direkte styring. Den stiller krav til offentlige 1120 

aktørers evne til å motivere, engasjere og mobilisere andre ressurser i lokalsamfunnet. Det kan være 1121 

krevende å balansere mellom en kommunes rolle som myndighetsutøver, tjenesteleverandør og 1122 

nettverksaktør.  1123 

Sentralt i en samskapingstankegang står samarbeidet med frivilligheten og næringslivet i kommunen. 1124 

Mange kommuner, inkludert Øvre Eiker, har en frivillighetspolitikk. En oversikt over hvilke kan nå 1125 

sees på www.frivillighetnorge.no, nettsidene til Frivillighet Norge, paraplyorganisasjonen for Norges 1126 

frivillige organisasjoner. I Øvre Eikers nærområde er det Drammen og Lier som har utviklet en 1127 

frivillighetspolitikk. Frivillighet Norges kriterier for utviklingen av en frivillighetspolitikk kan sees på 1128 

samme nettside. De har også gitt 10 frivillighetspolitiske bud som en anbefaling til landets kommuner 1129 

fra 300 organisasjoner: 1130 

1. Kjenn frivilligheten i kommunen din 1131 

2. Vedta en tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk 1132 

3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi 1133 

4. Forenkling gir mer frivillighet 1134 

5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling 1135 

6. Skap dialog med frivillighet 1136 

7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi 1137 

8. Gi frie midler 1138 

9. Ikke konkurrer med frivilligheten 1139 

10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten 1140 

Som et eksempel har Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform av 2014 fem strategier for 1141 

samarbeidet mellom kommune og frivillighet:  1142 

 Kommunal støtte til frivillig sektor 1143 

 Frivillig arbeid i kommunale tjenester 1144 

 Formelt samarbeid om profesjonell velferdsproduksjon 1145 

http://www.frivillighetnorge.no/
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 Partnerskap og møteplasser 1146 

 Medvirkning, påvirkning og dialog 1147 

Lier kommune har i sin frivillighetspolitiske plattform av 2017 følgende målsetninger:  1148 

 Forutsigbare og gode rammevilkår 1149 

 Dialog og samspill 1150 

 Samarbeid og partnerskap 1151 

Sentralt i Frivillighet Norges tilnærming og de frivillighetspolitiske plattformene vi har sett på, er 1152 

anerkjennelsen av frivillighetens egenverdi. Frivillig arbeid springer ut fra et ønske om å gjøre noe 1153 

meningsfylt, og frivillig engasjement forutsetter en stor grad av eierskapsfølelse hos frivillige selv. 1154 

Kommunen bør derfor ikke gjøre regning med frivillig engasjement og innsats for å erstatte 1155 

kommunale tjenester, utover de tilfellene hvor ideelle aktører går inn som profesjonelle leverandører 1156 

av for eksempel helse- og omsorgstjenester på lik linje med andre private tilbydere. På den annen 1157 

side kan frivillig engasjement og innsats skape en verdi for innbyggerne som kommunen ikke er i 1158 

stand til, og aktiviteter kommunen skaper sammen med frivilligheten kan redusere behovet for 1159 

kommunale tjenester for øvrig på kort eller lang sikt. For eksempel kan gode møteplasser som bidrar 1160 

til fellesskapsfølelse kanskje redusere forekomsten av psykisk uhelse i befolkningen.   1161 

2.4.2 Hva som sies og tenkes i Øvre Eiker 1162 

Øvre Eiker kommune utformet i 2015 en frivilligstrategi for 2015-2019 etter en omfattende prosess 1163 

som involverte bredt blant frivillighet, råd og utvalg. Prosjektet ble kalt Sammen mot 2022. Øvre 1164 

Eiker kommunes frivilligstrategi ligger her: https://www.ovre-1165 

eiker.kommune.no/kultur/Documents/frivilligstrategien.pdf 1166 

Følgende ble gitt som føringer og prinsipper for samarbeidet med frivilligheten:  1167 

Øvre Eiker kommune legger følgende premisser til grunn for sin frivillighetsstrategi: 1168 

 Frivillig arbeid bidrar vesentlig til by-og stedsutvikling, og gjør Øvre Eiker til et bedre sted å 1169 

bo. 1170 

 Frivillig arbeid er en ressurs for kommunens innbyggere. 1171 

 Frivillig arbeid bidrar til å styrke lokal tilhørighet, engasjement og fellesskap. 1172 

 Frivillig arbeid gir det enkelte menneske mulighet til personlig utfoldelse, sosial kontakt, og 1173 

vise sosialt ansvar og medmenneskelighet. 1174 

 Frivillig arbeid bidrar til fornyelse av kommunens tjenester. 1175 

 Frivillig arbeid som supplement til kommunale tjenester gir økt kvalitet på tjenestene, og økt 1176 

livskvalitet for innbyggerne. 1177 

 1178 

Prinsipper: 1179 

 Kommunens hovedrolle som samarbeidspartner med frivillig sektor er å være regiassistent 1180 

og tilrettelegger. Kommunen skal ikke regissere frivilligheten. 1181 

 Kommunen skal stimulere så mange som mulig til å delta i samfunnsnyttig frivillig innsats. 1182 

 Samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen bygger på prinsippet om at frivillig sektor 1183 

skal supplere – og ikke erstatte – offentlige tjenester. 1184 

 Frivillig sektor skal oppleve kommunen som forutsigbar. 1185 

 Frivillig sektor og Øvre Eiker kommune er likeverdige parter i samarbeidet. 1186 

https://www.ovre-eiker.kommune.no/kultur/Documents/frivilligstrategien.pdf
https://www.ovre-eiker.kommune.no/kultur/Documents/frivilligstrategien.pdf
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 Det skal være enkelt å være frivillig. 1187 

 Frivilligstrategien skal ha en tydelig forankring i kommuneplanen. 1188 

I tillegg tok strategien opp i seg følgende forutsetninger for vellykket samarbeid mellom frivillig 1189 

sektor og Øvre Eiker kommune, utarbeidet i samarbeid med frivilligheten i 2013:  1190 

1. Alle samarbeidsprosjekter må bygge på gjensidig tillit og likeverd mellom partene. 1191 

2. Alle samarbeidsprosjekter trenger “skreddersøm” for å sikre et positivt samarbeidsklima og 1192 

effektiv organisering/rollefordeling. Avklarte rammer og skriftlig dokumentasjon om 1193 

ansvarsdeling, beslutninger og framdrift er viktige suksessfaktorer. 1194 

3. Hele kommuneorganisasjonen må forstå verdien av frivillighet og legge til rette for 1195 

samarbeid. 1196 

4. I fremtiden må kommunen i større grad arbeide for å rekruttere nye frivillige og stimulere 1197 

frivilligheten gjennom tilbud om kompetanseheving, teknologisk bistand og hjelp på andre 1198 

områder etter behov. 1199 

5. Være forberedt på å håndtere spenningsfeltet mellom et kraftfullt, positivt 1200 

innbyggerengasjement og kommunens politiske og administrative spilleregler. Definere 1201 

kommunens handlingsrom og fleksibilitet i hvert enkelt tilfelle. 1202 

6. Arbeide for økt samarbeid med det lokale næringsliv. 1203 

7. Partene må jobbe aktivt for å finne nye samarbeidsarenaer tilpasset fremtidens behov. 1204 

8. Hente inspirasjon og kunnskaper både nasjonalt og internasjonalt med sikte på videre 1205 

utvikling av “Sammen-med-kommunen” Øvre Eiker. 1206 

 1207 

De strategiske hovedveivalgene som ble streket opp, var de følgende:  1208 

 Skape innovative møteplasser mellom frivillighet og kommune 1209 

 Forankring og kunnskapsfornyelse i kommuneorganisasjonen 1210 

 Frivillighet knyttet til kommunale tjenester 1211 

 Rekruttering av frivillige 1212 

 Barne- og ungdomsmedvirkning 1213 

 Økt innvandrermedvirkning 1214 

 Koordinering 1215 

 1216 

Fagkomiteene i kommunestyret ble våren 2017 utfordret på å gi innspill til arbeidet med 1217 

medvirkningsstrategien, og medlemmer der kom muntlig med følgende innspill som gjaldt 1218 

frivilligheten: 1219 

 Involvering av frivilligheten i kommunale oppgaver kan være både positivt og nødvendig, 1220 

men medfører samtidig dilemmaer omkring frivillighetens og velferdsstatens roller. 1221 

Medvirkning kan bidra til at det er lettere å rekruttere frivillige til å utføre oppgaver, siden de 1222 

da har vært med på å lage løsningene.  1223 

 Kontakten med frivilligheten bør systematiseres, og bør oppleves mer rettferdig enn i dag.  1224 

 1225 

Kommunen gjennomførte også i 2016-17 EØS-prosjektet Sunn og aktiv aldring i samarbeid med 1226 

partnere i Ungarn. Prosjektet innebar forsøk med å involvere individuelle frivillige som en slags 1227 

besøksvenner til eldre i kommunen. Sluttrapporten fra prosjektet peker på at denne typen 1228 

koordinert innsats kan bidra til å øke livskvaliteten for eldre som mottar og ønsker besøk av frivillige, 1229 
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samtidig som det krever en del av samhandling mellom involverte organisasjoner og seksjoner i 1230 

kommunen. Denne typen nær og intens samhandling krever at den kommunale organisasjonen er 1231 

tilpasset en samskapingslogikk.  1232 

 1233 

Øvre Eiker kommune vedtok også strategisk næringsplan 2016-2019 i 2016. Denne viser at 1234 

kommunen har et rikt, mangfoldig og solid næringsliv, samt en sterk entreprenørskapskultur. Planen 1235 

bygger blant annet på kommuneplanens mål om et nært samspill mellom kommune, næringsliv og 1236 

grunneiere. Planen angir følgende hovedfokus:  1237 

 Økt tilrettelegging for arealkrevende næringer. 1238 

 Best mulig tilrettelegging for flest mulige etablerere og gründere, uten å øke den totale 1239 

ressursbruken. 1240 

 Hokksund som regionalt og lokalt trafikk-knutepunkt og senter for handel, utdanning og 1241 

private og offentlige tjenester. 1242 

 Å bruke kommunale innkjøp for å stimulere utviklingen av konkurransedyktig lokalt 1243 

næringsliv.  1244 

 Økt matproduksjon og utvikling av tilleggsnæringer for å utnytte gårdens ressurser. 1245 

 Utøvende kunst og kreative næringer som verktøy i stedsutviklingsarbeidet, med størst fokus 1246 

på Vestfossen som kulturhovedstad. 1247 

 Styrke ungdommenes kunnskaper og muligheter når det gjelder utdanning og yrkesvalg, 1248 

spesielt i egen kommune. 1249 

 Styrke voksne innbyggeres karrieremuligheter og tilknytning til arbeidslivet. 1250 

 Høy tilgjengelighet og aktiv dialog med enkeltbedrifter og næringslivsorganisasjoner. 1251 

 1252 

Ut fra et samskapingsperspektiv har Øvre Eiker kommune altså de senere årene gitt en del relevante 1253 

føringer for møtet med frivillighet og næringsliv. Til en stor grad vil disse føringene være tilstrekkelige 1254 

å bygge videre på. Imidlertid vil det kanskje være noen områder hvor det i praksis gjenstår en del 1255 

arbeid.  1256 

  1257 
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2.5 Innbyggernes behov for å skape sammen med kommunen 1258 

Samtidig som kommunen kan ha et behov for å få til nye løsninger, bygge tillit og skape mer robuste 1259 

lokalsamfunn, samt redusere behovet for ordinære kommunale tjenester, så vil også innbyggerne ha 1260 

noe å hente på samskaping med kommunen. Kanskje viktigst er det som er sagt over om 1261 

frivillighetens egenverdi, men vi kan legge til at innbyggerne i mange sammenhenger har et opplevd 1262 

eller reelt behov for kommunal medvirkning for å virkeliggjøre sine tanker og ideer. Ofte vil det være 1263 

slik at kommunen disponerer ulike ressurser som kan være nyttige. Dette kan for eksempel være 1264 

penger, lokaler, arealer, nettverk, kompetanse eller arbeidskraft. Der hvor kommunen ikke selv sitter 1265 

på tilgjengelige eller tilstrekkelige ressurser, eller ikke ønsker å prioritere ressurser til formålet, kan 1266 

kommunen også sitte på kontakter til andre aktører som kan bidra til å realisere formålet, og 1267 

kommunen kan i mange tilfeller være en fasilitator for nye samarbeid.  1268 

2.5.1 Hva innbyggere sier andre steder 1269 

Frivillighet Norge gjennomfører årlig en befolkningsundersøkelse, kalt Frivillighetsbarometeret1. 1270 

Frivillighetsbarometeret 2016 sier at 2 av 3 voksne (15 år og oppover) oppgir at de er med på frivillig 1271 

arbeid, og 1 av 5 bruker 5 timer i måneden eller mer på frivillig arbeid. De som deltar mest er de med 1272 

høyest og lavest husholdningsinntekt og høyest og lavest utdanning. Mye frivillig arbeid er i 1273 

tilknytning til barn, og ellers er pensjonister og ungdom også blant de mest aktive.  1274 

Det vanligste er å ha deltatt i en eller annen form i idrettsorganisasjoner – om lag 20 % av 1275 

befolkningen oppgir å ha deltatt det siste året. Like under følger lokalmiljø-organisasjoner (om lag 17 1276 

%) og kulturorganisasjoner (om lag 14-18 %). Deltakelse i religiøse organisasjoner, politikk- og 1277 

interesseorganisasjoner og mer sosiale foreninger er om lag på 8 % for hver. Så er det noen 1278 

organisasjoner som i hovedsak mottar pengestøtte. Dette dreier seg i stor grad om internasjonale 1279 

organisasjoner og helse- og sosialorganisasjoner. Noen organisasjoner er også preget av et større 1280 

passivt medlemskap – fagforeninger og interesseorganisasjoner er blant disse.  1281 

42 % av befolkningen oppgir både å ha vært medlem, frivillig, deltatt på aktiviteter og gitt penger, 1282 

mens bare 12 % ikke har deltatt på noen av disse måtene, og 9 % bare har gitt penger. Det mest 1283 

utbredte arbeidet folk deltar i, er dugnader, arrangementsarbeid og styrearbeid (henholdsvis 29 %, 1284 

28 % og 22 %) har deltatt i dette. De under 18 er overrepresentert i å stå i kiosk eller lignende.  1285 

Frivillig deltakelse er altså viktig for brede lag av befolkningen, og det må antas å gjelde også i Øvre 1286 

Eiker.  1287 

Motivasjonen for å delta er for 40 % at de føler de fikk gjort noe viktig, og for 37 % at det ga gode 1288 

opplevelser. 18 % ble bedre kjent med lokalmiljøet, 17 % fikk et bedre kontaktnettverk, og 16 % lærte 1289 

noe nytt. 13 % oppga som motivasjon at det var bra for fysisk/psykisk helse å delta. For bare 5 % var 1290 

det nyttig arbeidserfaring eller at det ser bra ut på CV-en som var viktig.  1291 

21 % oppga at de sluttet med frivillig arbeid siste år. Av forhold det er lett for omverdenen å påvirke, 1292 

så var det 14 % som oppga tidsmangel som årsak, 7 % at de mistet interessen og 3 % oppga interne 1293 

forhold i organisasjonen.  1294 

                                                           
1
 

http://frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/forskning_pa_frivillighet/Frivillighetsbarometeret+2016.b7C_
wtDQW8.ips  

http://frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/forskning_pa_frivillighet/Frivillighetsbarometeret+2016.b7C_wtDQW8.ips
http://frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/forskning_pa_frivillighet/Frivillighetsbarometeret+2016.b7C_wtDQW8.ips
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Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og bedrifter er viktig i et samskapingsperspektiv. Bare 1 av 1295 

4 kjente til slikt samarbeid. Av disse oppga 66 % at de kjente til sponsorvirksomhet, og like under 30 1296 

% felles arrangement eller aktiviteter eller felles prosjekter.  1297 

Statistisk sentralbyrå lager hvert år et satelittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner. Siste 1298 

tilgjengelige tall, publisert i 2016, er for 20142. Verdien av det ulønna arbeidet var i 2014 beregnet til 1299 

71,9 milliarder kroner.  1300 

Ideelle og frivillige organisasjoner fikk 16,3 % av sin totale finansiering fra kommunene og 43,3 % fra 1301 

husholdningene.  1302 

2.5.2 Hva innbyggere i Øvre Eiker sier 1303 

Det har ikke nylig blitt samlet inn systematisk informasjon om hva innbyggerne i Øvre Eiker tenker 1304 

om samskaping. Imidlertid står “Sammen med…”-begrepet sterkt i mange frivilliges bevissthet, og 1305 

brukes aktivt i dialog mellom kommune og frivillighet.  1306 

Prosjektet Sammen mot 2022 gjennomførte en rekke innovasjonsverksteder våren 2014. Det er 1307 

arkivført 4 referater – fra verksteder med idrettsrådet, innvandrerrådet, Hokksund byutvalg og fem 1308 

grendeutvalg.  1309 

Idrettsrådet framhevet følgende, som er relevant for vårt formål: 1310 

 Det er avgjørende for det gode samarbeidet de opplevde at kulturseksjonen møter fast i 1311 

rådet.  1312 

 Idretten ønsker mer samarbeid med flere offentlige og private samarbeidspartnere, og å 1313 

legge til rette for møteplasser hvor nye løsninger kan drøftes.  1314 

 Det ligger et betydelig utviklingspotensial i samarbeid mellom idrett og skole.  1315 

 Idretten ønsket tilførsel av kompetanse for å arbeide prosjektbasert.  1316 

De fem grendeutvalgene framhevet det følgende:  1317 

 Grendeutvalgsmodellen bør videreføres, men kommunen må vise tillit til dem.  1318 

 Det bør være en felles basis for utvalgene.  1319 

 Hvert grendeutvalg må samtidig definere sin rolle i stedene.  1320 

 Konkrete og forpliktende programmer for stedene er avgjørende for engasjement.  1321 

 Kommunikasjon og rask tilbakemelding på initiativ og henvendelser er viktig.  1322 

 Faste kontaktpersoner bør videreføres og styrkes.  1323 

Hokksund byutvalg framhevet det følgende:  1324 

 Viktig med avklaring av utvalgets rolle 1325 

 Må være gode lister på saker de kan uttale seg om.  1326 

Innvandrerrådet framhevet det følgende:  1327 

 Rådet syntes samarbeidet med kommunen fungerte godt. 1328 

                                                           
2
 https://ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/orgsat/aar  

https://ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/orgsat/aar
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I 2017 ble undersøkelsen Ungdata gjennomført blant ungdomsskoleelever i Øvre Eiker kommune. 1329 

Denne viser at ungdom i Øvre Eiker deltar i frivillige aktiviteter omtrent på linje med resten av landet. 1330 

Fordelt på alderstrinn i ungdomsskolen oppgir mellom 61 og 63 % av elevene at de deltar i 1331 

organisasjonslivet, og mellom 24 og 30 % at de har deltatt tidligere, men etter fylte 10 år. Bare 1332 

mellom 9 og 13 % har aldri vært med. Viktigst er idretten, hvor mellom 58 og 68 % har deltatt minst 1 1333 

gang siste måneden. Mellom 25 og 35 % har vært med i kategorien “andre foreninger”, mellom 13 og 1334 

36 % i religiøse foreninger og mellom 3 og 6 % i korps, kor eller orkester. Bare mellom 7 og 8 % sier at 1335 

de aldri har vært med i et idrettslag.   1336 

  1337 
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2.6 Oppsummering: Hvilke begrunnelser finnes, og hvilke behov kan tenkes 1338 

fylt? 1339 

For det første er det klart at det både på nasjonalt og kommunalt nivå legges til grunn at medvirkning 1340 

og samskaping er bra i seg selv. Øvre Eiker kommune har et verdigrunnlag som tydelig slår fast at det 1341 

er grunnleggende å jobbe “sammen med” innbyggerne.  1342 

For det andre er det også klart at det finnes gode begrunnelser for hvorfor medvirkning er nyttig. 1343 

Samtidig er det slik at medvirkning ikke er uproblematisk – mens deltakelse gjennom valg gir alle en 1344 

stemme, så vet vi at det er de ressurssterke som i størst grad deltar i medvirkningsprosesser. Det gir 1345 

politikere og folkevalgte et ansvar for å hente inn underrepresenterte gruppers stemmer, eller for å 1346 

ta særskilt hensyn til dem. (Klausen m.fl. 2013). Det er også verdt å huske på at framtidige 1347 

generasjoner ikke har en stemme gjennom medvirkningsprosesser.  1348 

Følgende behov ser til å peke seg ut som verdt å følge opp: 1349 

 At problemstillinger kommunen løfter inn i medvirkning er konkrete og enkle 1350 

 At skriftlig og muntlig språk, prosesser og opptreden i møte med folk er inviterende, 1351 

imøtekommende og respektfulle, og ikke bygger opp terskler for deltakelse. 1352 

 At folk møtes der de er 1353 

 At man er seg bevisst at enkelte grupper deltar i mindre grad, og gjør tiltak for å stimulere til 1354 

mer deltakelse 1355 

 At samarbeid og kontakt med frivilligheten respekterer frivillighetens egenart og oppleves 1356 

rettferdig 1357 

 At både prosess og tjeneste holder god kvalitet 1358 

 At innspill og kontakt følges opp med gode tilbakemeldinger 1359 

Ut fra et samskapingsperspektiv gjør mye av det samme seg gjeldende. Det avgjørende er hvordan 1360 

andre aktører i praksis opplever møtet med kommunen. Øvre Eiker kommune har gjennom 1361 

frivilligstrategi og strategisk næringsplan på mange områder nedfelt prinsipper som det er naturlig å 1362 

bygge videre på – særlig fordi disse dokumentene er bygget på involverende prosesser. Frivilligheten 1363 

betyr sannsynligvis mye for mange, og må få eksistere i størst mulig grad på sine egne premisser. For 1364 

kommunens møte med frivilligheten vil, i tillegg til det som står over, det antakeligvis være viktig at 1365 

kommunen tilrettelegger for frivilligheten på en måte som oppleves som tilstrekkelig og legitim. Det 1366 

forutsetter også at kommunen er tydelig og forutsigbar på hvordan den ikke kan eller bør 1367 

tilrettelegge. Samtidig forutsetter det en vilje i kommuneorganisasjonen og hos politikere til å tenke 1368 

“utenfor boksen” for å finne ut om det er alternative måter å tilrettelegge på som kan være aktuelle 1369 

når mangel på bestemte typer ressurser er grunnen til at kommunen ikke kan tilrettelegge.  1370 

3 Begrepsavklaringer 1371 

Det er i det videre viktig å skille mellom medvirkning, påvirkning og medbestemmelse. I dette 1372 

arbeidet anser vi medvirkning som å delta i utformingen av en beslutning man ikke selv fatter. 1373 

Motsetningsvis er påvirkning slik vi oppfatter det å forsøke å få en annen beslutning i en sak, men 1374 

hvor arbeidet skjer utenfor prosessen med utforming av beslutningen. Medbestemmelse oppfatter vi 1375 

som at man er med på å fatte selve beslutningen også. Gitt det politiske styringssystemets rammer 1376 

gjennom kommunelov, forvaltningslov og lignende, så er det medvirkning som er det aktuelle å se 1377 
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nærmere på her, selv om det vil være glidende overganger. Begrensete former for medbestemmelse, 1378 

som for eksempel delegert myndighet til å fordele midler, kan likevel være innenfor rammene av 1379 

arbeidet. 1380 

Vi benytter også begrepet samskaping, som forskjellig fra medvirkning. Slik vi benytter begrepet, 1381 

mener vi at samskaping er prosesser hvor innbygger og kommune i fellesskap utvikler tjenester og 1382 

løsninger, og hvor maktforholdet er mer jevnbyrdig enn der hvor kommunen er alene om å fatte 1383 

beslutning til sist. 1384 

Det kan være nyttig også å skille mellom ulike typer medvirkningstiltak. Klausen m.fl. (2013:35) har 1385 

videreutviklet en deltakertrapp som bl.a. Sherry Arnstein først lanserte i 1969 med følgende 1386 

begreper: 1387 

“Konsultasjon: hvor myndighetene spør innbyggerne om deres mening, for eksempel 1388 

gjennom undersøkelser eller høringer, 1389 

Dialog: hvor borgere og myndigheter samtaler om politiske saker, for eksempel på 1390 

folkemøter eller brukerkonferanser, 1391 

Dagsordensetting: hvor innbyggere selv initierer diskusjon om bestemte saker, for 1392 

eksempel gjennom innbyggerinitiativer, og 1393 

Medstyring: hvor borgerne får mulighet til å direkte påvirke myndighetenes 1394 

beslutninger, for eksempel i ungdomsråd eller ved såkalt deltakende budsjettering.” 1395 

Klausen m.fl. (2013:42-43) går gjennom en rekke tiltak som de kategoriserer etter trinn i 1396 

deltakertrappa, slik (hentet fra tabell 4.2 i rapporten):  1397 

  1398 
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Tabell 3.1 Eksempler på medvirkningsmetoder etter trinn i deltakelsestrappa 1399 

Konsultasjon Dialog Dagsordensetting Medstyring 

Meningsmålinger 
(innbygger- og 
brukerunder-
søkelser) 

Ordførerbenk/ 
demokratidag 

Innbyggerinitiativ Barne- og 
ungdomsråd 

Meningsmålinger 
som sendes et 
innbyggerpanel 

Framtidsverksted Barnetråkk Nærmiljøutvalg 

Høringer/offentlig 
ettersyn 

Gjestebud Idédugnad/ 
seminar 

Deltakende 
budsjettering 

Folkemøter E-dialog  

Lovpålagte råd 
(eldre og 
funksjons-
hemmede) 

Plansmie 
(charette) 

Åpen 
høring/deputas-
joner 

Future city games 

Offentlig høring Planleggingscelle 

De undertryktes 
teater 

Borgerjury 

Konsulterende 
sentralbord 

Demokratikafé 

 Reflekterte 
meningsmålinger 

Innbyggerhøring 

Deliberativ 
kartlegging 

America Speaks 

Kilde: Klausen m.fl. (2013:42-43; tabell 4.2) 1400 

Vi går ikke her nærmere inn på de enkelte metoder, utover å kommentere at det finnes en 1401 

bred meny av muligheter for innbyggermedvirkning på ulike nivåer og tidspunkter i 1402 

prosesser. Den interesserte leser henvises til Klausen m.fl. (2013).  1403 

Innenfor arbeidet med innbyggermedvirkning ser vi det som naturlig å benytte begrepene i Klausen 1404 

m.fl. sin versjon av deltakelsestrappa videre når det er nødvendig for å tydeliggjøre hensikten med 1405 

medvirkningen.  1406 

  1407 
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4 Hva gjøres i dag i Øvre Eiker kommune, og hvordan oppleves det? 1408 

I denne delen av kunnskapsgrunnlaget skal vi se på hvordan Øvre Eiker kommune jobber med 1409 

medvirkning i dag, inkludert hvordan dette oppleves av de som deltar ut fra den informasjon vi har 1410 

samlet gjennom denne kartleggingen. Vi skiller mellom formelle rammer, uformelle rammer/praksis 1411 

og opplevelsen.  1412 

4.1 Medvirkning for den engasjerte innbygger 1413 

I dette delkapitlet vil vi gå nærmere gjennom det vi har betegnet som innbyggermedvirkning – altså 1414 

den engasjerte innbyggers muligheter til å medvirke i kommunale prosesser. Medvirkningen inngår i 1415 

en helhetlig sammenheng, og vi vil derfor først beskrive de formelle, representative organene hvor 1416 

innbyggerne inngår som beslutningstagere – kommunestyre, fagkomiteer og formannskap. Dernest 1417 

vil vi se på de ulike formelle råd og utvalg kommunen opererer med eller forholder seg til, før vi ser 1418 

på andre formelle og uformelle prosesser. Vi er i dette kapitlet tilbakeholdne med å oppsummere og 1419 

analysere alt som omtales. Dette er hovedsakelig av plasshensyn, men også for å la leseren kunne 1420 

trekke egne konklusjoner, framfor at kommuneadministrasjonen skal gjøre det. Særlig viktig er dette 1421 

i vurderingen av politiske organer og råd og utvalg.  1422 

4.1.1 Formelle organer i kommunal regi 1423 

4.1.1.1 Kommunestyret og valg 1424 

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og direkte folkevalgt.  1425 

4.1.1.1.1 Formelle rammer 1426 

Kommunestyrets virksomhet er regulert av kommuneloven, som blant annet setter opp en del 1427 

saksbehandlingsregler. Valg av representanter er regulert av valgloven. Antall 1428 

kommunestyrerepresentanter i Øvre Eiker er 37 i valgperioden 2015-2019. Kommunestyret er ledet 1429 

av en ordfører, valgt for fire år blant medlemmene i kommunestyret. Nåværende ordfører har vært 1430 

ordfører siden 2009.  1431 

Kommunestyret vedtok nytt delegasjonsreglement 14. desember 2016 i sak PS 165/16. 1432 

Delegasjonsreglementet slår fast at alle politiske beslutninger som hovedregel skal fattes av 1433 

kommunestyret (kapittel 1) Det samme gjelder vedtak av høringsuttalelser av prinsipiell karakter som 1434 

tidligere ikke er regulert av kommunestyret. Rådmannen er delegert myndighet til i enkeltsaker og 1435 

saker som ikke er av prinsipiell karakter (kapittel 1). Rådmann og ordfører skal sammen avklare 1436 

grensetilfeller, men ordføreren har siste ord. Klagesaker går enten til kommunens klagenemnd eller 1437 

kommunestyret, avhengig av sakens karakter.  1438 

Kommunestyret har også i 1995 vedtatt et reglement for politiske styringsorganer i Øvre Eiker 1439 

kommune. Dette ble sist endret 27. oktober 2015 i sak PS 145/15. Dette reglementet understreker 1440 

kommunelovens bestemmelser om kommunestyrets rolle som øverste beslutningsorgan (pkt. 1.1). 1441 

Ordfører har ansvaret for at saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig 1442 

måte (pkt. 1.2.1). Prinsippet om fullført saksbehandling – at Rådmannens utredning og innstilling som 1443 

hovedregel skal foreligge før en sak tas opp til behandling – er fastslått i pkt. 1.2.4, men med 1444 

tilleggsbestemmelser om en mer prosessorientert saksbehandling i mer kompliserte saker med bruk 1445 

av B-saker/forberedende saker før vedtakssaker utarbeides.  1446 
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Etter reglement for politiske styringsorganer pkt. 1.5.1 kan Rådmannen delta med tale- og 1447 

forslagsrett, men uten stemmerett i kommunestyrets møter. Andre tjenestemenn kan delta når 1448 

særskilt lovbestemmelse gir rett til det, eller, etter pkt. 1.5.2, når ordføreren eller kommunestyret 1449 

kaller dem inn. De kan da gi opplysninger og utredninger, men ikke delta i forhandlingene.  1450 

Reglement for politiske styringsorganer del 2.1 og 2.2 regulerer møtekultur, herunder at det etter 1451 

2.1.2 “ikke *må+ sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er 1452 

det lov å lage bråk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall.” Etter pkt. 2.1.3 har kommunestyret 1453 

myndighet til å utestenge en person som etter to advarsler ikke retter seg etter 1454 

ordensbestemmelsene.  1455 

Forslagsrett er etter pkt. 2.4.1 i reglement for politiske styringsorganer begrenset til kommunestyrets 1456 

medlemmer og rådmannen. Forslag skal fortrinnsvis leveres skriftlig på e-post til møteleder (pkt. 1457 

2.4.2), med noen unntak (pkt. 2.4.3). Samtidig som de leveres på e-post, skal de være undertegnet av 1458 

forslagsstiller (pkt. 2.4.4). Det er etter del 2.6 anledning til prøveavstemninger, og etter 2.7 fire ulike 1459 

avstemningsmåter, herunder hemmelig skriftlig valg/ansettelse (pkt. 2.7.1.d.).  1460 

Kommunestyrets medlemmer kan etter reglement for politiske styringsorganer del 2.8 rette 1461 

forespørsler til møtet, som da kan behandles som interpellasjoner (som åpner for debatt, pkt. 2.8.2) 1462 

eller spørsmål (pkt. 2.8.1).  1463 

I kapittel 3 i reglement for politiske styringsorganer finner vi i del 3.2 regler for høringer, altså møter 1464 

hvor inviterte/frammøtte kan legge fram sitt syn på en sak og besvare spørsmål fra politikerne. 1465 

Saksordførere (nevnt nedenfor) har en særskilt rolle ved høringer. I del 3.3 åpnes det for å avholde 1466 

temamøter i kommunestyret hvor det kan inviteres innledere/deltakere utenfra, mens det i del 3.4 1467 

åpnes for sendenemnder (deputasjoner). Dette instituttet kan organisasjoner, sammenslutninger 1468 

eller grupper benytte seg av til å møte for kommunestyret og uttale seg om en sak ved å melde fra til 1469 

ordføreren senest dagen før et kommunestyremøte (pkt. 3.4.1). Dersom kommunestyret tar dem i 1470 

mot, skal de møtes utenfor kommunestyresalen av et utvalg av kommunestyrets medlemmer (pkt. 1471 

3.4.2), som deretter orienterer kommunestyret ved sin leder om det utsendingene har anført skriftlig 1472 

eller muntlig (pkt. 3.4.3) når saken er til behandling eller som en forespørsel når øvrige saker er 1473 

behandlet.  1474 

Møteprotokollen skal etter reglement for politiske styringsorganer pkt. 3.6.6 underskrives av 1475 

møteleder og gruppeledere.  1476 

Reglement for politiske styringsorganer del 3.8 gjør rede for behandlingen av innbyggerinitiativ, som i 1477 

hovedsak følger reglene i kommuneloven. Se ellers nedenfor om dette. 1478 

4.1.1.1.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 1479 

Kommunestyret i Øvre Eiker er som de fleste kommunestyrer preget av en formell møtekultur, hvor 1480 

innlegg skal holdes fra talerstol og henvende seg til ordfører, jfr reglement for politiske 1481 

styringsorganer, pkt. 2.1.1. Det praktiseres et saksordførerinstitutt, som i Øvre Eiker medfører at en 1482 

enkeltrepresentant i kommunestyret følger samme sak gjennom flere møter og gir et sammendrag 1483 

av hva saken handler om før debatten begynner. Saksordfører tar normalt ikke ordet (som 1484 

saksordfører) i alle saker. Selve instituttet er kort nevnt i reglement for politiske styringsorganer, pkt. 1485 

1.10.2. Møtene innledes med åpen halvtime (omtalt i reglement for politiske styringsorganer del 3.1 1486 
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som spørretime), men det er bare innimellom at noen innbyggere, råd, lag og foreninger eller 1487 

lignende bruker anledningen til å henvende seg muntlig (og eventuelt skriftlig) til kommunestyret. 1488 

Møtene finner sted på ettermiddagstid, og begynner som regel kl 16.00. Unntaket er siste møte før 1489 

sommer- og juleferiene, som begynner kl 15.00. Møteslutt varierer etter omfanget på sakene, men 1490 

møtene er som regel over en gang mellom 19.00 og 22.00. Det er en halvtimes middagspause 1491 

omtrent midt i møtene. Når det er saker som vekker engasjement er det som regel 10-15 tilhørere til 1492 

stede i salen, og det er vanlig å ta slike saker tidlig på sakslisten. Møtene streames fra 2016 av også 1493 

på facebook. Disse sendingene sees i snitt av mellom 540 og 770 stykker. Antallet seere har økt etter 1494 

oppgradering av teknisk utstyr.   1495 

Referat fra vedtak i delegerte saker skal etter delegasjonsreglementets kapittel 1 legges fram for 1496 

kommunestyret som referatsaker, men i praksis skjer dette bare i saker som vurderes å ha politisk 1497 

interesse. Intensjonen med bestemmelsen har neppe heller vært noe annet. Imidlertid legges det 1498 

fram en omfattende liste over enkeltvedtak fattet etter delegert myndighet til hvert møte. Det er 1499 

usikkert om denne lista er fullstendig. 1500 

Selv om reglement for politiske styringsorganer i del 1.5 er restriktivt med tanke på deltakelse i 1501 

møter fra andre enn Rådmannen, er praksis nå at Rådmannens ledergruppe deltar fast i møtene, 1502 

også når møtene er lukket. 1503 

Det ser ut til at bestemmelsene i reglement for politiske styringsorganer om deputasjoner, høringer, 1504 

temamøter og innbyggerinitiativ i stor grad er sovende bestemmelser som i liten grad blir brukt i 1505 

kommunestyret. Spørretimen brukes innimellom. Det er i hovedsak høringsinstituttet som har blitt 1506 

brukt, og da primært i plansaker i fagkomité 1. Det hender imidlertid at formannskapet mottar 1507 

deputasjoner. Siste høring skal ha blitt arrangert i 2014. Det kan heller se ut som det er ved direkte 1508 

kontakt med ordfører eller andre politikere at innbyggeres ønsker og behov blir formidlet direkte til 1509 

politisk nivå. Ordfører har ved enkelte anledninger påpekt i kommunestyrets møter at det muligens 1510 

er høy terskel for å benytte seg av spørretimen. Det må antas at terskelen for å ta i bruk de øvrige da 1511 

også kan være høy. 1512 

4.1.1.1.3 Valgoppslutning 1513 

Valgoppslutningen i Øvre Eiker ved kommunestyrevalg er lav, jfr figur 4.1: 1514 

  1515 
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Figur 4.1: Valgdeltakelse ved kommunestyrevalg i Øvre Eiker 1955-2015 1516 

 1517 

Til sammenligning er gjennomsnittlig valgdeltakelse i Buskerud 59,9% i 2007, 62,5% i 2011 og 57,6% i 1518 

2015, mens landsgjennomsnittet de samme årene er hhv 61,2%, 64,2% og 60,0%. Tabell 4.1 nedenfor 1519 

viser differansen mellom Øvre Eiker og snittet for Buskerud, landet og fire nærliggende kommuner 1520 

ved de tre siste kommunestyrevalgene:  1521 

Tabell 4.1: Differanse i valgdeltakelse i prosentpoeng mellom Øvre Eiker og hhv fylket, landet og 1522 

noen omkringliggende kommuner 1971-2007 (kommunestyrevalg) 1523 

Differanse 
mot… 

1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 

Buskerud - - - - - - - - - -1,8 -2,9 -3,4 

Landet +0,4 +0,2 +1,2 +0,1 +0,4 -5,4 -3,3 -3,5 -2,2 -2,4 -4,6 -5,8 

Drammen -3,4 -3,2 -3,6 -2,3 -4,5 -4,6 -7,1 -2,6 -0,5 -0,8 -2,0 -1,6 

Kongsberg -1,0 -0,8 -2,4 -3,9 -2,3 -3,2 -2,0 -2,5 +0,9 -1,8 -4,1 -5,0 

Modum -0,7 -0,7 +0,5 -1,5 +1,1 -3,4 -0,2 -4,0 +0,5 -1,0 -0,3 -2,9 

Nedre 
Eiker 

-2,9 -0,8 +0,5 -1,3 +0,9 +2,5 +3,2 +0,6 +3,6 +0,7 +0,4 -0,4 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (Øvre Eikers valgdeltakelse i %  fratrukket hhv. Buskeruds/landets/den andre kommunens 1524 
gjennomsnittlige valgdeltakelse i %) 1525 

Selv om valgdeltakelsen på landsbasis har vært synkende over tid, så ser det ut til at differansen 1526 

mellom Øvre Eiker og fylket og landet er inne i en økende trend. Den har ikke vært så stor noen gang 1527 

de siste 46 årene. Dette kan være en indikasjon på at det politiske engasjementet i Øvre Eiker kan 1528 

være raskere synkende enn andre steder. Det kan også være andre, strukturelle årsaker til trenden, 1529 

og disse har vi ikke vurdert her. Endringer i befolkningssammensetningen kan for eksempel også 1530 
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bidra til endring i valgdeltakelsen, for eksempel hvis utdanningsnivå, alderssammensetning eller 1531 

inntektsnivå endrer seg.  1532 

Går vi lenger tilbake, var bildet annerledes. Øvre Eiker lå lenge like over gjennomsnittlig 1533 

valgdeltakelse i landet, men i 1991 skjedde det et brudd. Plutselig stupte valgdeltakelsen i 1534 

kommunen betraktelig mer enn i resten av landet. Så ble forskjellene gradvis utjevnet til og med 1535 

2003-valget, hvor det så gikk utfor bakke raskere igjen. Ser vi på nabokommuner i regionen ser vi 1536 

imidlertid at situasjonen ikke er så unik for Øvre Eiker. Selv om 1991-valget er spesielt, så ser det ut 1537 

som det kan være noen regionale forhold i spill på 1990-tallet. Avstanden til valgoppslutning i 1538 

Drammen øker, mens avstanden til Kongsberg synker. Avstanden til Modum svinger fra valg til valg, 1539 

mens avstanden til Nedre Eiker ser ut til å legge seg fast i Øvre Eikers favør utover 1990-tallet. Det er 1540 

vanskelig å vite hva som er årsaken uten nærmere analyser, men det kan være nærliggende å se på 1541 

sosioøkonomiske faktorer som måtte prege regionen Nedre Buskerud.  1542 

Imidlertid er trenden fra og med 2007 at Øvre Eikers valgdeltakelse synker raskere enn i de andre 1543 

kommunene, med mulig unntak for Drammen. Dette kan tyde på at det er helt spesifikke forhold for 1544 

Øvre Eiker som gjør seg gjeldende. Dersom det er tilfelle, så kan det være behov for å finne tiltak som 1545 

kan øke tilliten til både lokaldemokratiske prosesser og til utfallet av prosessene. Folk må kanskje se 1546 

at kommunen utretter noe av betydning for dem, selv i trangere kommuneøkonomiske tider. Selv om 1547 

årsaken til fallende valgdeltakelse kan ligge andre steder, kan tiltak som møter disse behovene bidra 1548 

til å motvirke en ellers negativ utvikling. Medvirkningstiltak ser ut til å øke tilliten til det 1549 

lokaldemokratiske systemet (Klausen m.fl. 2013:96-97), og kan også øke sannsynligheten for at man 1550 

treffer med tiltak man iverksetter, forutsatt at innbyggerne inviteres inn tidlig nok i prosessene (ibid.: 1551 

120). Det kan også være aktuelt å vurdere tiltak som gjør det lettere/mer tilgjengelig å 1552 

forhåndsstemme og å stemme på valgdagen.  1553 

4.1.1.1.4 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 1554 

Hvorvidt kommunestyret fungerer godt nok eller ikke må være en politisk vurdering, og vi skal derfor 1555 

bare kort peke på noen problemstillinger som det kan være fordeler med å diskutere. 1556 

I denne sammenhengen er det innbyggernes muligheter til å medvirke som er i fokus. 1557 

Kommunestyrets formelle rammer kan nok virke avskrekkende på innbyggere som ønsker å påvirke 1558 

kommunestyret direkte, og det er derfor ganske vanlig å ha mekanismer som på ulike måter inviterer 1559 

innbyggerne inn til å delta jfr. Klausen m.fl. (2013:29-33). 1560 

Kommunestyret i Øvre Eiker har som nevnt formell dekning for fem ulike mekanismer:  1561 

 Spørretime 1562 

 Deputasjoner 1563 

 Høringer 1564 

 Temamøter 1565 

 Innbyggerinitiativ 1566 

I praksis er imidlertid bare spørretimen i bruk i dag, kanskje fordi det er denne det informeres om på 1567 

kommunens nettsider, og det kan se ut som direkte kontakt med enkeltpolitikere eller ordfører i 1568 

stedet for øvrig erstatter kontakten med kommunestyret som helhet. Etter reglement for politiske 1569 

styringsorganer pkt. 9.8.3 skal ordføreren også avsette tilstrekkelig kontortid til besøk og 1570 
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henvendelser. Det er ikke dermed sagt at disse andre mekanismene er ideelle å ta i bruk – uten et 1571 

aktivt tilretteleggingsarbeid er det bare de mest ressurssterke gruppene som nok vil benytte seg av 1572 

disse mekanismene. Det som bør diskuteres er derfor om det er behov for alle disse mekanismene på 1573 

kommunestyrenivå, i så fall i hvilke situasjoner, og da også hvilke tiltak som bør gjøres for at de skal 1574 

bli tatt aktivt i bruk.  1575 

  1576 
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4.1.1.2 Fagkomiteer,  formannskap og klagenemnd 1577 

4.1.1.2.1 Formelle rammer 1578 

Kommunens delegasjonsreglement, kapittel 2, gir formannskapet myndighet til å være forberedende 1579 

organ for kommunestyret, til å behandle hastesaker og til å være høringsinstans i saker som ikke 1580 

hører til andre utvalg og som kommunestyret ikke ber seg forelagt. Formannskapets medlemmer 1581 

utgjør kommuneplanutvalg, eierutvalg og økonomiplanutvalg og deltar sammen med to 1582 

arbeidstakerrepresentanter i partssammensatt utvalg etter kommuneloven. Formannskapet har 11 1583 

medlemmer. 1584 

Kommunen har fire fagkomiteer: Fagkomité 1 – plansaker, planlegging og teknisk drift; Fagkomité 2 – 1585 

Oppvekst; Fagkomité 3 – Næring, miljø og kultur og Fagkomité 4 – Omsorg. Kun Fagkomité 1 har 1586 

delegert myndighet, jfr delegasjonsreglementet, kapittel 2, og da i en del saker etter plan- og 1587 

bygningslovverket og jordloven. Fagkomiteene har 9 medlemmer, med unntak av fagkomité 2, som 1588 

har 11, som alle fortrinnsvis skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer (Reglement for 1589 

politiske styringsorganer, pkt. 6.1.1).  1590 

Etter reglement for politiske styringsorganer er formannskapet styringsstrukturens strategiske utvalg 1591 

og ordførerens konsultative organ i saker som ordfører ønsker forankret i et bredere politisk miljø, 1592 

med særansvar for visjoner, verdier, overordnede mål, økonomiforvaltning og budsjettarbeid, 1593 

arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling, kommuneplanprosesser, prinsipper for regionalt, 1594 

nasjonalt og internasjonalt engasjement og oppfølging av kommunens selskaper (pkt. 1.2.2). 1595 

Formannskapet skal selv angi hvert år i vedtaks form hvordan rådmannen skal forberede 1596 

beslutningsgrunnlaget for økonomiplan og årsbudsjett (pkt. 4.1.2).  1597 

I reglement for politiske styringsorganer del 4.9 er det hjemlet deputasjoner til formannskapet, som 1598 

kan ta dem i mot i møtesalen. De kan få svar fra ordfører og stilles spørsmål fra formannskapets 1599 

medlemmer. Det er ikke hjemlet andre mekanismer for medvirkning inn mot formannskapet. 1600 

Fagkomiteene skal avgi innstillinger for kommunestyret i saker som blir forelagt dem. Det er 1601 

ordføreren som fordeler saker, og komiteen har ansvaret for en helhetlig innstilling i saken (pkt. 6.2.1 1602 

i reglement for politiske styringsorganer). Etter reglementets pkt. 6.2.2 kan fagkomiteene selv også ta 1603 

initiativer overfor kommunestyret til utviklings- og utredningsoppgaver, samt saker av prinsipiell 1604 

karakter innenfor eget arbeidsområde. Saksordførere skal velges blant fagkomiteens medlemmer i 1605 

saker hvor det anses nødvendig etter reglementets pkt. 6.2.3.  1606 

I fagkomiteene skal det etter ferdigbehandling av saker etter reglement for politiske styringsorganer, 1607 

pkt. 6.4.5, være anledning til å stille spørsmål til administrasjonen innen vedkommende sektors 1608 

fagområde. Det er ikke hjemlet mekanismer for medvirkning inn mot fagkomitémøtene.  1609 

Kommunestyret har også gjennom reglement for politiske styringsorganer, kapittel 8, opprettet egen 1610 

klagenemnd, som behandler klagesaker etter forvaltningslovens § 28, 2. ledd.  1611 

4.1.1.2.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 1612 

Fagkomiteer og formannskap har møter etter møteplan vedtatt av kommunestyret, og har normalt 1613 

møter to uker før kommunestyret. De politiske partiene har sine gruppemøter mandagen før 1614 

fagkomiteer og formannskap møtes på onsdag. I februar og juni er det vanlig med heldagsmøte for 1615 

alle fagkomiteer, og da har formannskapet møte på tirsdagen før. Innkalling til fagkomitémøter 1616 
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legges ut 8 dager før møtene. Politiske saker må være innlevert til politisk sekretariat fra 1617 

administrasjonen senest torsdagen før innkalling skal sendes ut. Det er med andre ord om lag én 1618 

måned fra en politisk sak ferdigstilles til den er ferdig behandlet av kommunestyret. Det hender 1619 

derfor at ny informasjon i saker ettersendes til kommunestyret, og at saker kan endre karakter 1620 

gjennom saksbehandlingen. Administrative saksbehandlere er i hovedsak rådmann og 1621 

seksjonsledere, samt politisk sekretariat og enkelte andre ledere og medarbeidere.  1622 

Mekanismen for deputasjoner til formannskapet er i dag sjelden i bruk, men utenom de formelle 1623 

møtene i fagkomiteene er det vanlig med befaringer, bedriftsbesøk, dialogmøter med råd og utvalg 1624 

eller lignende. Dette erstatter til en viss grad mekanismene som er beskrevet i reglement for politiske 1625 

styringsorganer, men er samtidig ikke hjemlet.  1626 

4.1.1.2.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 1627 

Hvorvidt fagkomiteer og formannskap fungerer godt nok er også et politisk spørsmål, så her skal det 1628 

kun pekes på problemstillinger det kan være relevant å løfte til diskusjon.  1629 

I kartleggingsarbeidet har medlemmer i fagkomité 3 og 4 gitt uttrykk for at rekkefølgen på 1630 

saksbehandling i saker som går både i formannskap og fagkomité kan være utfordrende – særlig med 1631 

tanke på å involvere innbyggerne. Formannskapet er etter det formelle regelverket overordnet 1632 

fagkomiteene, og de fleste gruppelederne møter også der. I mange kommuner er 1633 

formannskapsmøter lagt i tiden etter fagkomiteene har avholdt sine møter, og det bør derfor 1634 

diskuteres om det er behov for å endre saksgangen i politiske organer. Våren 2017 har spørsmålet 1635 

blitt diskutert uformelt i et samarbeidsmøte mellom fagkomitéledere og rådmannens ledergruppe, 1636 

samt i et budsjettseminar med folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte 14. juni, og det vil trolig bli 1637 

prøvd ut å endre rekkefølgen på møtene.  1638 

Det kan også være problematisk for interesserte innbyggere å finne fram til de virkemidler de har til 1639 

rådighet i møte med politikerne. Med unntak av veiledning til spørretimen på kommunens nettsider 1640 

er det ikke mulig å finne reglement for politiske styringsorganer direkte fra forsiden eller hovedsiden 1641 

for politikk på kommunens nettsider. Det opplyses heller ikke om de andre mulighetene som finnes. I 1642 

tillegg har det utviklet seg andre former for dialog med innbyggerne i fagkomiteer enn de som er 1643 

hjemlet i reglement for politiske styringsorganer. Dersom en innbygger ønsker innsyn i 1644 

saksdokumenter til et politisk møte, så må man bestille innsyn på vedlegg til politiske 1645 

saksdokumenter – det er kun saksframleggene som er tilgjengelige direkte på kommunens nettsider. 1646 

Disse inneholder som regel ikke detaljert informasjon i saken. 1647 

  1648 
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4.1.1.3 Eldrerådet 1649 

4.1.1.3.1 Formelle rammer 1650 

Det er lovpålagt for kommunene å ha et eldreråd, jfr eldrerådsloven. Lovens bestemmelser er 1651 

forklart i daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementets rundskriv A-32/20073. Hver kommune 1652 

må ha et eldreråd (§ 1), eller et felles råd for eldre og funksjonshemmede (§ 4a). Antall medlemmer 1653 

fastsettes av kommunestyret, og flertallet må være alderspensjonister (§ 2). Pensjonistforeninger 1654 

skal kunne komme med forslag (ibid.). Rådet må selv velge leder og nestleder, og begge må være 1655 

pensjonister. Rådet er et rådgivende organ, som skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres 1656 

levekår. Rådet skal få alle saksdokumenter i god tid før kommunestyret behandler saken (§ 3). 1657 

Kommunelovens bestemmelser gjelder for saksbehandlingen (§ 4), noe som blant annet legger 1658 

føringer på møteoffentlighet, kjønnsfordeling, innkalling og saksliste. Forvaltningsloven gjelder også 1659 

for saksbehandlingen (Rundskriv A 32/2007: Innleiing). Rådet skal ha passende sekretariathjelp, og 1660 

har rett til å uttale seg før kommunen vedtar noe om sekretariatbistand, budsjett eller 1661 

saksbehandling i rådet. Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding, som legges fram for 1662 

kommunestyret. (§ 4). I Rundskriv A 32/2007, del 4.1, framkommer det at det i lovforarbeidene er 1663 

lagt til grunn at omfanget på sekretariatbistand vil kreve ca 1/3 stilling.  1664 

Departementet gir i Rundskriv A32/2007, del 5, uttrykk for at det er ønskelig at felles råd for eldre og 1665 

funksjonshemmede bare opprettes i særlige tilfeller, og når det er nok felles interesser mellom de to 1666 

gruppene.  1667 

Rådets møter skal være offentlige, og må kunngjøres med tid, sted og dagsorden etter reglene i 1668 

kommuneloven, hhv §§ 31 og 32. Rådet skal ikke behandle enkeltsaker, jfr Rundskriv A 32/2007, del 1669 

6.2.  1670 

Stortinget vedtok 29. mai 2017 ny § 10b i kommuneloven, som skal erstatte eldrerådsloven når den 1671 

trer i kraft. Den nye paragrafen lyder:  1672 

“Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd og et råd for personer med 1673 
funksjonsnedsettelse. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha 1674 
fylt 60 år.  1675 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha 1676 
en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke 1677 
ha fylt 19 år.  1678 

Rådene er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å 1679 
uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 1680 
ungdom.  1681 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv etablere en annen medvirkningsordning for 1682 
ungdom enn et ungdomsråd. Andre ledd andre og tredje punktum og tredje ledd gjelder 1683 
tilsvarende for funksjonstiden og oppgavene til en slik annen medvirkningsordning og 1684 
valgperioden for representanter til ordningen.  1685 

                                                           
3
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/a-322007-rundskriv-om-kommunale-og-fylke/id480247/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/a-322007-rundskriv-om-kommunale-og-fylke/id480247/
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Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene og 1686 
en annen medvirkningsordning for ungdom.” 1687 

Den nye lovteksten medfører primært at eldrerådet må være et selvstendig råd, og at 1688 
medlemssammensetningen kan være noe annerledes. Det kan også komme endringer i 1689 
rammeverket når departementet fastsetter forskrifter.  1690 

Kommunestyret vedtok reglement for eldrerådet 2. april 2014. Disse slår i § 1 fast at rådet skal ha 9 1691 

medlemmer, hvorav 6 skal velges etter forslag fra pensjonistforeningene i kommunen. Leder og 1692 

nestleder skal velges av rådet selv, og blant pensjonistene. I § 2 listes det opp eksempler på hvilke 1693 

saker eldrerådet kan beskjeftige seg med. § 3 slår fast at møter i rådet holdes uken før 1694 

fagkomitémøter i kommunen, eller hvis to av rådets medlemmer krever det. Innkallingene skal 1695 

offentliggjøres på kommunens nettsider dagen før møtedag. Ordfører og rådmann har rett til å delta 1696 

i møtene. Protokoll offentliggjøres på kommunens nettsider dagen etter møtedag, og sendes per 1697 

post til eldrerådets medlemmer, varamedlemmer og pensjonistforeningene. Etter § 4 ligger 1698 

sekretariatet for eldrerådet til rådmannen, som utpeker en egnet person til å ivareta 1699 

sekretærfunksjonen for rådet. Sekretæren plikter å underrette rådet om saker som kan ha interesse 1700 

for eldre.  1701 

4.1.1.3.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 1702 

Som nevnt over under avsnitt 4.1.1.2.2 har fagkomiteer og formannskap møter to uker før 1703 

kommunestyret møtes, og møtes på en onsdag. Tirsdagen 8 dager før er innkalling til møtene lagt ut, 1704 

og torsdagen etter innkallingen er ute møtes eldrerådet.  1705 

Eldrerådet går gjennom saksliste til formannskapet og alle fagkomiteer, med særlig vekt på fagkomité 1706 

4, og velger hvilke saker de ønsker å behandle selv.  1707 

Forslag på medlemmer kommer fra pensjonistforeningene, som er geografisk baserte. I tillegg er det 1708 

3 politisk oppnevnte representanter, hvorav 1 per i dag sitter i kommunestyret.  1709 

4.1.1.3.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 1710 

Eldrerådets medlemmer opplever selv å ha kort tid til å behandle saker, og at det er kort tid mellom 1711 

deres møter og de politiske møtene. De er usikre på om protokoller alltid følger sakene. De mener 1712 

selv å ha god kontakt med sin målgruppe, fordi denne gruppa i befolkningen møtes ofte. Samtidig 1713 

opplever de i liten grad gjennomslag. 1714 

Eldrerådets medlemmer gir uttrykk for at de ønsker å få en ferdig oppsatt saksliste til sine møter, og 1715 

at løsningen med at de må gå gjennom saker og velge selv er lite tilfredsstillende.  1716 

Medlemmene opplever å være et viktig kontaktpunkt eller ombud for sin målgruppe, i og med at de 1717 

opplever å bli kontaktet av folk som har ulike opplevelser å dele.  1718 

I sitt møte 9. mars 2017 vedtok eldrerådet følgende innspill til medvirkningsstrategien i deres sak PS 1719 

8/17:  1720 

“Eldrerådet viser til reglement for Øvre Eiker Eldreråd vedtatt av kommunestyret 2/4-2014, og ber 1721 

om at administrativ og politisk ledelse i større grad enn nå følger opp reglementets § 2 1722 

arbeidsområdet. Det er en rekke oppgaver i denne § som Eldrerådet ikke er involveres i.” 1723 
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Problemstillingene som løftes her er ikke av ny dato. I 2011 var det oppe til vurdering å innarbeide 1724 

nye rutiner for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede (arkivreferanse 11/1126). Det ser ikke ut 1725 

til at anbefalinger fra det arbeidet har blitt fulgt opp i det omfang som den gang ble skissert, med 1726 

faste årlige møter med politisk ledelse, nye reglementer for begge råd og veiledere for 1727 

administrasjon og råd. Imidlertid ble det vedtatt nye retningslinjer for kommunalt råd for 1728 

funksjonshemmede (se nedenfor).  1729 

Vi har ikke informasjon som tyder på at eldrerådet er involvert i saksforberedelse på den måte som 1730 

kommunalt råd for funksjonshemmede skal være etter sine retningslinjer, og som i så fall ville vært 1731 

naturlig også for eldrerådet. 1732 

  1733 
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4.1.1.4 Kommunalt råd for funksjonshemmede 1734 

4.1.1.4.1 Formelle rammer 1735 

Det er lovpålagt for kommunene å ha et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om 1736 

råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjelder uavhengig av alder. Loven pålegger 1737 

kommunene i § 1 å ha bred og åpen medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for 1738 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, og må som en følge av dette etter § 2 ha et råd eller annen 1739 

representasjonsordning. Flere kommuner kan ha felles råd, etter § 3, og kommunen kan etter § 4 ha 1740 

felles råd eller annen representasjonsordning for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 1741 

Har man valgt å ha råd, så skal saker legges fram for dem i god tid, jfr § 5, som også slår fast at deres 1742 

uttalelser skal følge sakene til politisk behandling. Kommunestyret må etter § 6 vedta mandat og 1743 

sammensetning av rådet. Velger man å ha råd, så skal organisasjoner for folk med nedsatt 1744 

funksjonsevne ha forslagsrett på medlemmer. Etter § 7 skal kommunene sørge for at administrative 1745 

funksjoner for rådet blir tatt vare på, men rådet skal ha rett til å uttale seg før det tas beslutninger 1746 

om sekretariat, budsjett og saksbehandlingsregler. Rådet skal hvert år legge fram en årsmelding, som 1747 

skal legges fram for kommunestyret.  1748 

På samme måte som for eldrerådet gjelder kommunelovens og forvaltningslovens bestemmelser for 1749 

saksbehandlingen. Også rådet for funksjonshemmede  får ny lovhjemmel når stortingets vedtak av 1750 

29. mai 2017 om ny paragraf 10b i kommuneloven trer i kraft:  1751 

“Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd og et råd for personer med 1752 
funksjonsnedsettelse. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha 1753 
fylt 60 år.  1754 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha 1755 
en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke 1756 
ha fylt 19 år.  1757 

Rådene er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å 1758 
uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 1759 
ungdom.  1760 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv etablere en annen medvirkningsordning for 1761 
ungdom enn et ungdomsråd. Andre ledd andre og tredje punktum og tredje ledd gjelder 1762 
tilsvarende for funksjonstiden og oppgavene til en slik annen medvirkningsordning og 1763 
valgperioden for representanter til ordningen.  1764 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene og 1765 
en annen medvirkningsordning for ungdom.” 1766 

For råd for funksjonshemmedes del er det primært viktig at rådet ikke kan slås sammen med 1767 

eldrerådet lenger. Det kan også komme endringer i rammeverket når departementet fastsetter 1768 

forskrifter. 1769 

Kommunestyret vedtok retningslinjer for råd for funksjonshemmede 16. november 2011 for 1770 

perioden 2011-2015, og det ble i disses pkt. 6 presisert at de gjaldt for kommunestyreperioden. Det 1771 

er ikke vedtatt nye retningslinjer siden, så det må antas at disse fortsatt har anvendelse der hvor det 1772 

ikke finnes andre regler. Retningslinjene er mer omfattende enn eldrerådets. I retningslinjenes pkt. 1773 
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2.1 gis det mulighet for medvirkning for rådet gjennom rådgivning, uttalelser og drøftinger underveis. 1774 

Kommunen har plikt til å sikre at alle saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt 1775 

funksjonsevne blir kjent for medlemmene av rådet. Råd og uttalelser fra rådet skal også på en “egnet 1776 

måte” gjøres kjent for de som arbeider med den aktuelle saken.  1777 

Etter retningslinjenes pkt. 3.1 skal rådet bestå av 5 medlemmer og minst tre varamedlemmer fra 1778 

funksjonshemmedes organisasjoner. Kommunestyret oppnevner leder og nestleder. Rådmannen er 1779 

etter pkt. 3.2 ansvarlig for at det etableres et sekretariat for rådet, og kommunen skal utarbeide 1780 

rutiner for sekretariatets formidling av råd og uttalelser. Etter pkt. 3.3 skal rådet kunne behandle og 1781 

medvirke i en rekke saker, og skal også trekkes med i saksforberedelsen i saker som er av særlig 1782 

interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet avgjør selv om de skal behandle en sak 1783 

når det er tvil om den bør legges fram for rådet.  1784 

Etter pkt. 4 i retningslinjene skal rådet vanligvis møtes forut for møter i fagkomiteene. Etter 4.1 skal 1785 

innkalling til møtene utarbeides av rådets leder i samarbeid med sekretæren og kunngjøres i god tid 1786 

før møtet. Saksdokumenter skal sendes innenfor de frister som til enhver tid er avtalt. Etter pkt. 5 1787 

skal rådets årsmelding oversendes kommunestyret til behandling.  1788 

4.1.1.4.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 1789 

Som nevnt over under avsnitt 4.1.1.2.2 har fagkomiteer og formannskap møter to uker før 1790 

kommunestyret møtes, og møtes på en onsdag. Tirsdagen 8 dager før er innkalling til møtene lagt ut, 1791 

og torsdagen etter innkallingen er ute møtes kommunalt råd for funksjonshemmede. Det er særlig 1792 

fagkomité 2 og 4 (oppvekst og helse og omsorg) som komiteen henter saker fra, men de henter også 1793 

saker fra de andre komiteene.  1794 

Rådet går gjennom saksliste til formannskapet og fagkomitéer i et uformelt formøte, og velger hvilke 1795 

saker de ønsker å behandle selv.  1796 

Forslag på medlemmer kommer fra relevante organisasjoner, men medlemmene skal representere 1797 

alle med funksjonsnedsettelser.  1798 

4.1.1.4.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 1799 

Rådet ser seg selv som å ha en rolle som pådriver overfor kommunen, og å synliggjøre målgruppas 1800 

behov, samt å følge opp om vedtak som gjelder funksjonshemmede følges opp. Rådets medlemmer 1801 

er imidlertid usikre på hvilken gjennomslagskraft de reelt sett har. Rådet opplever å ha liten tid til å 1802 

behandle saker, ved at de først må lage saksliste og deretter få sakene. Ofte har de derfor sakene 1803 

først dagen før de skal behandles. Rådet ønsker også å bli gjort oppmerksom på saker de bør se på. 1804 

Rådets medlemmer anser det som viktig at de er tidlig involvert i aktuelle plansaker mer enn i dag, 1805 

samt å kunne besøke relevante institusjoner.  1806 

Rådets medlemmer skulle ønske at det var lettere å rekruttere yngre mennesker og mennesker som 1807 

selv har funksjonsnedsettelser til rådet.  1808 

Opplæring, både i relevante faglige problemstillinger og i generelt politisk arbeid, og gjerne en del i 1809 

fellesskap med politikere, er etterspurt av rådets medlemmer.  1810 

Rådet er nok i liten eller ingen grad involvert i saksforberedelse på den måte som er skissert under 1811 

retningslinjenes punkt 3.3.  1812 
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4.1.2 Formelle organer utenfor kommunal struktur 1813 

I denne delen skal vi se på formelle organer (råd og utvalg) som ikke formelt er del av den 1814 

kommunale beslutningsstrukturen, men som likevel har en rolle i kommunale beslutninger. For 1815 

mange av organene som er tatt med her er det vanlig at en representant for kommunen deltar på 1816 

møtene deres, men det finnes unntak.  1817 

Mange av disse organene kan i sin tid være opprettet i et samarbeid mellom kommune og frivillighet, 1818 

eller etter kommunalt initiativ. De har likevel status i dag som selvstendige juridiske enheter, med 1819 

egne vedtekter, og kan i noen tilfeller være tilknyttet eller regulert av en nasjonal 1820 

paraplyorganisasjon. I noen tilfeller kan de samtidig ha en formell eller uformell samarbeidsavtale 1821 

med kommunen.  1822 

4.1.2.1 Idrettsrådet 1823 

4.1.2.1.1 Formelle rammer 1824 

Idrettsrådet er et pålagt organ for idretten gjennom NIF (Norges idrettsforbund og olympiske og 1825 

paralympiske komité) sine lover. Idrettsstyret har fastsatt egen lovnorm for idrettsråd 22. oktober 1826 

2015. Denne regulerer i § 2 at idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen organisert i 1827 

NIF, og skal følge NIF og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. Idrettsrådet skal etter 1828 

dennes § 3 styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet, foreta prioriteringer på vegne av 1829 

idrettslagene, dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale 1830 

idrettspolitiske handlingsprogram og være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet 1831 

mellom offentlig og frivillig virke. De har også idrettspolitiske oppgaver, primært på lokalt nivå. 1832 

Idretten er bundet til å sende saker av felles interesse til kommunen gjennom idrettsrådet. 1833 

Lovnormen inneholder detaljerte regler om kjønnsfordeling og valg, forslagsrett, valgbarhet, 1834 

saksbehandling og inhabilitet. Inhabilitetsreglene i § 9 i lovnormen bygger i det vesentlige på 1835 

forvaltningslovens regler. Idrettsrådets styre velges på årsmøte, hvor etter lovnormens § 13 1836 

idrettsrådets styre har stemmerett og inntil fem representanter fra idrettslag etter skala fastsatt av 1837 

årsmøtet, samt representanter for bedriftsidretten også møter med stemmerett. Representanter må 1838 

være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Endringer i idrettsrådets 1839 

lover må etter § 21 vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. Unntatt er endringer i 1840 

bestemmelser om lovendring og oppløsning, som kun kan endres av NIF sentralt.  1841 

Kommunen inngikk 14. september 2015 en samarbeidsavtale med idrettsrådet. Denne regulerer 1842 

samarbeidet mellom kommunen og idrettsrådet. I avtalens pkt. 3 slås det fast at saker av felles 1843 

interesse for idretten i kommunen skal formidles gjennom idrettsrådet. Kommunen plikter å få saken 1844 

inn i rett saksgang hvis noen tar saker opp direkte med kommunen som skulle vært tatt gjennom 1845 

rådet. Innkomne saker skal sendes i kopi til idrettsrådet.  1846 

Avtalens pkt 4 slår fast at det daglige samarbeidet utøves gjennom kommunens ansatte med ansvar 1847 

for idrettsområdet, fortrinnsvis en med idrettsfaglig utdanning/kompetanse, og at denne personen 1848 

har møterett og talerett i idrettsrådets møter. Det skal i tillegg være minst ett samarbeidsmøte per år 1849 

mellom idrettsrådet og relevant politisk komité – for tiden fagkomité 3 (næring, miljø, kultur). 1850 

Avtalen hindrer ikke idrettsrådet i å kontakte andre fagkomiteer.  1851 

Etter avtalens pkt. 5 skal det være faste årlige rutiner mellom kommunen og idrettsrådet i et årshjul. 1852 

I avtalens pkt. 6 slås det fast at “endringer i kriterier for tildeling av aktivitets- og driftstilskudd, 1853 
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fordeling av kapasitet i kommunens idrettshaller samt støtteordninger som fri halleie til ungdom 1854 

under 19 år og liknende skal utarbeides i nært samarbeid mellom” kommunen og idrettsrådet. 1855 

Kommunen skal fordele treningstid i kommunale haller i tett dialog med idrettsråd og klubber. 1856 

Avtalen skal etter avtalens pkt 7 evalueres etter hvert kommunevalg, samt 12 måneder etter første 1857 

gang, og kan sies opp med 6 måneders varsel. Avtalen ble evaluert høsten 2016 uten endringer.  1858 

Idrettsrådet i Øvre Eiker har i motsetning til idrettsråd i større kommuner ingen ansatte.  1859 

4.1.2.1.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 1860 

Idrettsrådet ser sin rolle som talerør for idrettslag i kommunen, og som bindeledd mellom idrettslag 1861 

og kommunen. Det skal fortrinnsvis være det eneste bindeleddet mellom lag og kommune. Rådet 1862 

fyller fellesfunksjoner for lag og foreninger med tanke på innspill i saker, større prosjekter og 1863 

fordeling av tilskudd, og anser selv at det frigjør tid og ressurser for idrettslag.  1864 

Rådet har et årshjul og definerte arbeidsoppgaver internt i rådet. Eksempler på slike roller er kasserer 1865 

og sekretær. Rådet møtes om lag en gang i måneden, og konfererer på forhånd med kommunen om 1866 

hvilke saker som skal behandles i møtene. Rådet behandler saker formelt i møter.  1867 

Det er i hovedsak praktiske saker og problemløsning som dominerer agendaen i rådet, mens mer 1868 

idrettspolitiske spørsmål kanaliseres gjennom idrettskrets og særforbund. Rådets medlemmer 1869 

opplever at størsteparten av sakene i rådet kommer fra idrettslagene, samtidig som noen saker 1870 

kommer fra kommunen. Dette kan være saker som krever koordinering, eller hvor idretten skal 1871 

høres.    1872 

4.1.2.1.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 1873 

Rådets medlemmer opplever selv at det bidrar til økt mangfold i idretten, og at også mindre idretter 1874 

deltar i styre og stell. En mulig årsak til at ikke de store klubbene dominerer alene, kan være at det er 1875 

høy bevissthet om at man deler på den samme barnegruppa.  Rådets medlemmer opplever selv å ha 1876 

stort engasjement for rådets arbeid, og at rådet er gode på å se helhet. De opplever et godt og tett 1877 

samarbeid med kommunens idrettskonsulent. Erfaringer vinteren 2016/17 viser imidlertid at dette 1878 

samarbeidet kan være ganske personavhengig.  1879 

Rådets medlemmer ser et behov for økt samarbeid mellom idrett og tilgrensende fagfelt/aktiviteter, 1880 

som friluftsliv, og med nabokommuner. Behovet for mer nytenking for å stimulere økt aktivitet og 1881 

bedre folkehelse i framtida ble understreket i intervjuet med idrettsrådet. Herunder er det viktig å 1882 

tenke enda mer flerbruk/sambruk ved planlegging av nye bygg og arenaer – opp til en viss grense. 1883 

Idrettsarbeidet er for rådets medlemmer mer – både folkehelse, kulturarbeid og barne- og 1884 

ungdomsarbeid. 1885 

Rådets medlemmer ser et behov for å ha ressurser til økt profesjonalisering/kapasitet hos 1886 

styremedlemmer, for eksempel med mulighet til frikjøp til samlinger/kompetanseheving.  1887 

  1888 
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4.1.2.2 Næringsrådet 1889 

4.1.2.2.1 Formelle rammer 1890 

Næringsrådet er en helt uavhengig organisasjon, men som åpner i sine vedtekter (§ 2) for at Øvre 1891 

Eiker kommune kan være medlem. Rådet har en samarbeidsavtale med Næringsforeningen i 1892 

Drammensregionen, og er derigjennom tett knyttet til aktiviteter med regionalt nedslagsfelt. Styret i 1893 

Næringsrådet består av 5-7 årsmøtevalgte medlemmer, med leder og nestleder valgt av årsmøtet 1894 

(vedtektenes § 4). Øvre Eiker kommune utnevner 2 observatører til styret, som for tiden er ordfører 1895 

og rådmann.  1896 

4.1.2.2.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 1897 

Rådet er et bindeledd mellom næringslivet og kommunen, og har som mål å representere 1898 

næringslivet bredt. De har en viktig rolle som møteplass mellom ulike bedrifter. Rådet er organisert 1899 

ved kun frivillighet, men leier tjenester fra stab i Drammen næringsforening, finansiert gjennom 1900 

kontingent. Medlemmer i rådet er automatisk medlemmer i Drammen næringsforening. Rådet møtes 1901 

6-7 ganger i året, og arrangerer 3-4 frokostmøter. I tillegg har de fellesmøter i regionen mellom ulike 1902 

næringsråd og nettverk. Sekretariatet forbereder møter, og styrearbeidet foregår primært i selve 1903 

møtene.  1904 

Representasjonen fra ordfører og rådmann oppleves ikke som hemmende, men heller som noe som 1905 

bedrer kontakten med kommunen.  1906 

Rådet skal ha blitt initiert fra kommunen etter en serie frokostmøter.  1907 

Rådet engasjerer seg i ulike planfaglige problemstillinger, inkludert også kultur, næring og 1908 

samferdsel, og forsøker å velge saker til frokostmøter som de håper engasjerer.  1909 

4.1.2.2.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 1910 

Rådet opplever det som utfordrende å få medlemsmassen til å prioritere rådets arrangementer i en 1911 

hektisk hverdag, selv om de likevel ikke har mange arrangementer. Rådet har bevisst prioritert 1912 

arrangementer på dagtid. Oppmøtet skal likevel være godt sammenlignet med næringsrådene i 1913 

regionen. De opplever også at store aktører kan gå utenom rådet og direkte til politisk nivå i 1914 

kommunen, og av den grunn ikke prioriterer å delta i rådet. Rådets medlemmer skulle kanskje ønske 1915 

kommunen var strengere med å henvise til næringsrådet i enkelte tilfeller hvor sakene har allmenn 1916 

interesse. Samarbeidet med kommunen oppleves likevel som godt, og næringskonsulentens rolle 1917 

framheves som verdifull.  1918 

Det er litt ulikt hvor nyttig rådets medlemmer opplever deltakelsen i rådet. For noen er det andre 1919 

arenaer som kan oppleves mer nyttig, mens andre synes de får nytte av møtene i rådet.  1920 

Rådets medlemmer ser det som positivt å ha et koblingspunkt mellom veldig ulike typer næringsliv, 1921 

og som viktig å kunne gi mindre virksomheter en god kanal for å ta opp saker med kommunen. De 1922 

anser modellen sin for å være god for sine behov, ved i hovedsak  å være dugnadsbasert på en måte 1923 

som på sikt er i bedriftenes egeninteresse.  1924 

Mange av rådets medlemmer har lang fartstid, det vil si flere år, men nå har rådet også flere 1925 

medlemmer med mindre enn 2 års fartstid i selve rådet.  1926 

I regionen har rådet visstnok høyt antall medlemmer opp mot folketall.  1927 
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4.1.2.3 Musikkrådet 1928 

4.1.2.3.1 Formelle rammer 1929 

Vedtekter for Øvre Eiker Musikkråd ble sist vedtatt i februar 2012. Vedtektene slår fast i § 1 at 1930 

musikkrådet skal fremme sang- og musikklivets interesser i kommunen ved å være et kontakt- og 1931 

samarbeidsorgan for tilsluttede lag og institusjoner, være rådgivende organ for kommunen i sang- og 1932 

musikkspørsmål, særlig vedrørende kulturplanlegging, budsjettarbeid, fordeling av kulturmidler og 1933 

tilskudd til opplæring og studiearbeid, samt koordinere konserter, stevner og seminarer og andre 1934 

kulturtiltak. Etter § 2 er alle lag og institusjoner i kommunen som arbeider med formål sang og 1935 

musikk kvalifisert for medlemskap. Medlemskap registreres etter vedtektene på kulturkontoret i 1936 

kommunen, og vedtektene slår fast at det kun er medlemmer av Musikkrådet som er berettiget til 1937 

del av kommunens kulturmidler til sang og musikk. Vedtektenes § 2 pålegger også medlemmene 1938 

møteplikt på rådets årsmøte. Brudd på møteplikten straffes med at man mister halvparten av 1939 

bevilgete kulturmidler. Medlemmene er også pålagt å velge en kandidat til musikkrådets styre på sitt 1940 

eget årsmøte. Det er opp til valgkomiteen i musikkrådet å vurdere om vedkommende skal foreslås 1941 

som styremedlem.  1942 

Årsmøtebestemmelsene og reglene om styret er stort sett vanlige for organisasjonslivet, men 1943 

årsmøtet skal etter § 3, pkt. 5 c) behandle forslag til fordeling av kommunale kulturmidler. 1944 

Styremedlemmene har stort sett 2-årige valgperioder etter § 5, organisert slik at det skal være 1945 

overlapping i styret. Styret skal etter § 5, pkt 1. foreslå “en rettferdig fordeling av kommunale 1946 

kulturmidler” overfor kommunens fagkomité.  1947 

Rådet er medlem i Norsk musikkråd.   1948 

4.1.2.3.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 1949 

Rådet ble i sin tid opprettet i kjølvannet av omlegging av den politiske utvalgsstrukturen. Målet var at 1950 

musikken i større grad skulle styre seg selv, etter at Kulturutvalget ble lagt ned. Midler til musikken 1951 

skulle fordeles på musikkens egne premisser. Rådet ser på seg selv som en instans som i 1952 

medlemmenes øyne kan ha mer tyngde i møte med politikerne, og en instans som passer på at 1953 

musikkens interesser blir hørt i politiske og administrative prosesser. Både politikere og 1954 

administrasjon i kommunen har godtatt de retningslinjer for fordeling av kulturmidler som rådet selv 1955 

har kommet fram til. Rådet fungerer også som høringsorgan overfor kommunen. 1956 

Rådet møtes som regel hver/annenhver måned, avhengig av saksmengde/-type. Det er mest å gjøre i 1957 

forbindelse med årsmøtet. Det er en uttalt holdning i rådet å ikke belaste frivillige med unødvendige 1958 

møter, samtidig som rådets medlemmer skal være involvert i sakene som behandles. Møter i rådet 1959 

anses å være relativt formelle, med årsmøtet som mest formelt.  1960 

4.1.2.3.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 1961 

Musikkrådet er et frittstående organ, og har ikke instruksjonsmyndighet overfor kommunen. Likevel 1962 

slår rådets vedtekter fast at kommunens kulturkontor skal registrere medlemskap i rådet, og at man 1963 

må være medlem i Musikkrådet per 1. januar i søknadsåret og møte på årsmøtet for å være (fullt ut) 1964 

berettiget til kommunale kulturmidler. Denne konstruksjonen ser ikke så langt ut til å ha skapt 1965 

praktiske problemer, men det kan ikke utelukkes at det kan skje i fremtiden.  1966 

Rådets medlemmer ser det som positivt at kommunen har denne typen medvirkningsstruktur for lag 1967 

og foreninger, og mener dagens struktur i store trekk fungerer slik den bør. De oppfatter at reglene 1968 
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for fordeling av midler, som musikkrådet selv har satt opp, fungerer godt, og at det er lite klage på 1969 

dette. Som følge av dette er det også korte årsmøter i rådet nå. I perioder hvor det har vært mer 1970 

uklarhet om retningslinjer eller mer midler til fordeling enn vanlig har årsmøtene vart lengre. Det har 1971 

skjedd noen få ganger at inndragelse av tilskudd for manglende oppmøte på årsmøtet har blitt 1972 

praktisert. 1973 

Rådets medlemmer vurderer selv at de har en viktig rolle som høringsinstans, men godt kan bli 1974 

flinkere til å uttale seg. I lengre tid har rådet blitt ledet av en person som også sitter i 1975 

kommunestyret, og rådets medlemmer ser ut til å ha reflektert over de dilemmaene og mulighetene 1976 

dette gir i politiske prosesser.  1977 

Medlemmer i rådet gir uttrykk for at de merker seg at kommunens ledelse deltar på årsmøter andre 1978 

steder, men i liten grad på musikkrådets årsmøte. De synes også det burde være en større rotasjon 1979 

av medlemmer i styret for å sikre bredde i musikksjangre.  1980 

Medlemskap er avgrenset til kun de som driver med utøvende musikk. Rådets medlemmer mener 1981 

det kan finnes en del mindre aktører som kunne vært medlem, men som enten velger ikke å være 1982 

medlem eller ikke vet at de kan være medlem. Det finnes også medlemmer som velger ikke å søke på 1983 

tilskudd, fordi de mener å få nok midler fra andre kilder. Rådet har forsøkt å invitere til opplæring på 1984 

tvers av medlemslagene for å lære av hverandre, men har opplevd at det har vært lite engasjement 1985 

rundt dette. Rådet har også blitt utfordret på å skape flere møteplasser og arrangementer på tvers, 1986 

men har hatt både gode og mindre gode opplevelser med dette. Enkelte av medlemmene kan ha 1987 

problemer med å rekruttere til sine aktiviteter.  1988 

Musikkrådet opplever å ha måttet ta seg til en rolle med å uttale seg i saker som berører musikken, 1989 

men som kanskje ikke har blitt oppfattet som tradisjonelle saker for et musikkråd. Samarbeidet med 1990 

kommuneadministrasjonen oppleves likevel som godt, selv om det er et ønske om at kulturseksjonen 1991 

deltar oftere i rådets møter. Rådet kan også tenke seg halvårlige fellesmøter med andre råd og utvalg 1992 

om fellestemaer, blant annet for å koordinere aktiviteter på tvers av ulike interesser som berører de 1993 

samme gruppene aktive og diskutere felles utfordringer.  1994 

  1995 
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4.1.2.4 Teaterrådet 1996 

4.1.2.4.1 Formelle rammer 1997 

Øvre Eiker Teaterråd ble stiftet 20. februar 2012, og er en uavhengig organisasjon med eget 1998 

organisasjonsnummer. Rådets vedtekter har vært uforandret siden opprettelsen. Vedtektenes § 1 1999 

definerer rådet som et samarbeids- og interesseorgan for amatørteatergruppene i kommunen. 2000 

Næringsdrivende er etter § 2 utelukket fra medlemskap, samtidig som medlemskap i andre 2001 

organisasjoner ikke er påkrevd for å være medlem i teaterrådet. Amatørteaterlagene velger et 2002 

representantskap, som har stemmerett ved årsmøtet. Styret består etter § 4 av 6 medlemmer og 2003 

vara, hvor det velges særskilt til verv som leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, webdesigner 2004 

og ungdomsrepresentant. Ved oppløsning skal etter § 7 disponible midler ivaretas av kulturseksjonen 2005 

i Øvre Eiker kommune og Nedre Buskerud Teaterverksted (nå Buskerud teater).  2006 

4.1.2.4.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 2007 

Rådets medlemmer beskriver det som en overbygning for lokale teatergrupper, og sier en viktig rolle 2008 

de har er å være rådgiver/veileder og problemløser for disse. En del av dette ser de på som å 2009 

videreformidle problemer til kommunen for at kommunen skal løse det. Rådets medlemmer sier at 2010 

initiativet til å stifte rådet kom fra daværende kultursjef. Et viktig hensyn var å overta fordeling av 2011 

tilskudd. Dette beskrives som en viktig del av rådets oppgaver i dag. Rådet leier/låner også ut utstyr 2012 

(“mygger” og kostymer) til medlemmer og ikke-medlemmer, som er anskaffet gjennom økt tilskudd 2013 

fra kommunen eller dugnadsinnsats. I tillegg tar rådet opp saker av betydning for teatergruppene, 2014 

særlig med tanke på tilgang på lokaler/verksteder.   2015 

Rådsmedlemmene beskriver at rådet er tilknyttet Buskerud teater.  2016 

Rådet har ikke faste møter, og møtes etter behov, for eksempel når det kommer søknader om støtte. 2017 

Dette tilsvarer en møtefrekvens på 3-6 ganger i året, inkludert årsmøte. I hovedsak møtes de 2 2018 

ganger hvert halvår i tillegg til årsmøtet. På årsmøtet kommer som regel styret og et par til, men det 2019 

skal tilsvare representasjon fra alle medlemslagene. 2020 

Kommunen har i liten grad hatt noen rolle overfor teaterrådet etter oppstartsfasen. I dag deltar ikke 2021 

kommunen regelmessig i rådets møter, selv om rådet har vedtatt på sitt årsmøte at de ønsker det. 2022 

Samtidig som rådets medlemmer gir uttrykk for et ønske om tettere samarbeid med kommunen, 2023 

oppleves samarbeidet med kommunen som godt. Dersom rådet har hatt behov for hjelp, har rådet 2024 

opplevd å ha fått den hjelpen det trenger. Rådet sender sine referater til kultursjef.  2025 

4.1.2.4.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 2026 

Rådets medlemmer opplever at de i for liten grad klarer å hjelpe medlemmene med det de trenger, 2027 

fordi de ikke har tilgang på egnete lokaler til lager, verksted og samling på tvers av teatergrupper. 2028 

Imidlertid mener de at de betjener medlemmene godt for øvrig – særlig med leie-/låneordning.  2029 

Rådets medlemmer skulle ønsket seg representasjon fra alle 6 medlemslagene i styret, men mener at 2030 

manglende representasjon henger sammen med om den enkelte teatergruppe ser et behov for å 2031 

delta i rådet. På årsmøtet kommer som regel styret og et par til, men det skal tilsvare representasjon 2032 

fra alle medlemslagene.  2033 

Rådets medlemmer uttrykker et ønske om at kommunen skal ha mer oppmerksomhet omkring det 2034 

de arbeider med, fordi de anser teaterinteressen som viktig blant befolkningen i kommunen – den 2035 
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berører mange hundre innbyggere som utøvere og foreldre. De mener fortsatt satsing på kulturlivet 2036 

og økt synlighet er nødvendig. De ønsker også at voksengruppene i større grad synliggjør sitt 2037 

medlemskap i teaterrådet.  2038 

Rådets medlemmer mener manglende involvering av teaterrådet har medført dårlig egnete 2039 

teaterscener i kommunen.  2040 

  2041 
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4.1.3 Formelle organer – blandingsformer 2042 

Øvre Eiker kommune har også noen former for råd og utvalg som ikke nødvendigvis er formelle deler 2043 

av kommunal beslutningsstruktur, men som er så tett knyttet til kommunale beslutningsprosesser og 2044 

initiativer at de best kan beskrives som blandingsformer som er formelt utenfor, eller med uavklart 2045 

status, men reelt innenfor kommunal struktur. Dette gjelder de 6 grendeutvalgene (inkludert 2046 

Hokksund byutvalg), som er en kommunalt initiert ordning for nærmiljødemokrati; kulturminnerådet, 2047 

som i hovedsak beskjeftiger seg med kommunalt initierte saker; innvandrerrådet, som har 2048 

kommunalt sekretariat og er modellert på en rådsform som finnes som del av kommunal 2049 

beslutningsstruktur andre steder; og ungdomsrådet, som er kommunalt initiert og med kommunalt 2050 

sekretariat, men som i dag ikke deltar i kommunale beslutningsprosesser i utstrakt grad.  2051 

4.1.3.1 By- og grendeutvalg 2052 

By- og grendeutvalgene (generelt omtalt som grendeutvalg her) er i en særstilling i kommunen. De 2053 

representerer en form for nærdemokratiordning som er mer organisert og systematisert enn 2054 

velforeninger, men som ikke er formelle kommunale organer, slik som bydeler. Grendeutvalgene i 2055 

Øvre Eiker har vært gjenstand for flere case-studier, og har nok også vært modell for mange andre 2056 

kommuner. Grendeutvalgene ble i sin tid opprettet som et ledd i satsingen på stedsutvikling i Øvre 2057 

Eiker, som igjen var et svar på de utfordringene kommunen møtte i industrielle nedgangstider på 2058 

slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Grendeutvalgene har sine individuelle særtrekk. 2059 

Her skal vi i hovedsak kun behandle fellestrekk ved ordningen.  2060 

4.1.3.1.1 Formelle rammer 2061 

Grendeutvalgene har formelt status som frivillige organisasjoner. Det er seks av dem i dag: 2062 

 Fiskum grendeutvalg 2063 

 Hokksund byutvalg 2064 

 Ormåsen grendeutvalg 2065 

 Røren grendeutvalg 2066 

 Skotselv grendeutvalg 2067 

 Vestfossen grendeutvalg 2068 

 2069 

Alle innbyggere i kommunen sokner til et grendeutvalg. Hvert av grendeutvalgene mottar en 2070 

bevilgning på kr 20.000,- per år fra kommunen til sitt arbeid. I tillegg har den grenda som har vært i 2071 

fokus i kommunens stedsutviklingsarbeid fått en større bevilgning til dette eller muligheter til å 2072 

foreslå fordeling av stedsutviklingsmidler, som regel etter en lang planleggingsperiode over flere år. 2073 

Utvalgenes politisk gitte oppdrag fornyes hver gang kommuneplanen rulleres.  2074 

Grendeutvalget i Vestfossen var det første som ble opprettet. Dette skjedde som ledd i 2075 

stedsutviklingsarbeidet her på 1990-tallet. Modellen ble gradvis utvidet, sist etter en evaluering i 2076 

2004. Ved vedtak i kommunestyret i sak 232/04 15. desember 2004 ble det vedtatt følgende felles 2077 

overordnede mål for grendeutvalgene:  2078 

1. Arbeide for å virkeliggjøre verdiene i Verdimanifestet som er utarbeidet av lag og foreninger i 2079 

Øvre Eiker. 2080 

2. Være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet.  2081 

3. Skape engasjement blant innbyggerne i lokalmiljøet for frivillig samfunnsinnsats. 2082 
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4. Legge til rette for og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne har gode opplevelser 2083 

sammen. 2084 

5. Arbeide for at innbyggere fra ulike kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø.  2085 

I tillegg ble det vedtatt at hvert utvalg skulle ha vedtekter med felles regler: 2086 

 Innen utgangen av februar hvert år holdes åpent folkemøte/årsmøte som velger 2087 

grendeutvalgets styre og behandler årsrapport for foregående år og handlingsplan 2088 

for arbeidsåret 2089 

 Årsmøtet annonseres med minst 14 dagers varsel 2090 

 Styret skal minimum velge leder og kasserer 2091 

Grendeutvalget på Fiskum ble etablert på denne tiden, og som ledd i arbeidet med iverksetting av 2092 

saken ble Hokksund byutvalg og Ormåsen grendeutvalg etablert. I kommuneplanens arealdel er 2093 

Røren definert som en del av Hokksund, og ikke et eget tettsted. På bakgrunn av dette har 2094 

kommuneadministrasjonen gitt signal om at Hokksund byutvalg og Røren grendeutvalg bør 2095 

samarbeide. Det ser imidlertid ut til å være liten grad av samarbeid mellom disse.  2096 

4.1.3.1.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 2097 

Det ser ut til at grendeutvalgene løser sitt oppdrag ulikt. Noen har fokus på å saksbehandle 2098 

henvendelser fra kommune og innbyggere i møter, noen på mobilisering av lokalt engasjement rundt 2099 

enkeltsaker, mens andre er mer opptatt av lokalt dugnadsarbeid og lokale prosjekter. Alle opplever 2100 

imidlertid at de har en rolle som lokalt talerør og bindeledd til kommunen. De fleste gir også uttrykk 2101 

for at de jobber med å bidra til stedsutvikling, og plansaker og veiproblemstillinger er gjengangere 2102 

når det gjelder type (politiske) saker de bidrar inn i. Halvparten oppgir at de samordner lokale 2103 

initiativer og at de har en rolle som informasjonskanal ut til innbyggerne – blant annet ved å svare på 2104 

spørsmål fra innbyggerne. Halvparten oppgir også at de har en vaktbikkje- eller ombudsfunksjon. 2 2105 

oppgir at de gir tilskudd til lokale prosjekter.  2106 

De fleste grendeutvalgene driver med saksbehandling i møter, og har relativt faste møter. 3 av 2107 

utvalgene oppgir i intervjuer at de har undergrupper/komiteer for ulike formål. 2 av utvalgene oppgir 2108 

å bruke sosiale medier til kommunikasjon med målgruppen, og 2 oppgir at de har månedlige 2109 

styremøter. Dette er opplyst uoppfordret, så det kan være flere som gjør det samme enn det som 2110 

framgår her. 2111 

Rekruttering foregår i hovedsak ved at medlemmene blir aktivt spurt om å stille, gjerne av sittende 2112 

eller avtroppende medlemmer av grendeutvalget. Noen få blir spurt først av en valgkomité. Det ser 2113 

ut til å være sjelden at noen selv tar initiativ til å stille til valg, men i ett tilfelle finner vi noen som ble 2114 

valgt gjennom benkeforslag på et årsmøte. Som motivasjon for å stille til valg oppgir medlemmer i 3 2115 

utvalg at de vil det beste for lokalsamfunnet. Ellers oppgis en rekke ulike grunner til å delta: Å bli 2116 

kjent med folk, generelt frivillig/samfunnsengasjement, å få til kreative løsninger/rydde opp/ordne 2117 

ting selv, å kunne påvirke, å ha noe meningsfylt å drive med, å ville det beste for ungene. Det ser ut 2118 

til at opplæring i arbeidet i utvalget i liten grad har vært tema.  2119 
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4.1.3.1.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 2120 

Regjeringens lokaldemokrativeileder på regjeringen.no4 beskriver Øvre Eiker kommunes erfaringer 2121 

med grendeutvalgsmodellen fram til 2015:  2122 

“Å få ungdom med i styrene og involvering av nye innbyggere har vist seg å være krevende. 2123 

Skolene og lag og foreninger er en integrert del av arbeidet i utvalgene. Innsatsen for å få med 2124 

ungdom og nye innbyggere er en kontinuerlig oppgave som det prioriteres å jobbe med. 2125 

By- og grendeutvalgene får kr. 10.000,- til å dekke driftsutgifter pr. år. Kommunen har i tillegg 2126 

satt av til sammen ca. kr 250.000,- til løpende tiltak. Det er ulikt hva utvalgene bruker midlene til, 2127 

men de går ikke til honorering av styreverv. 2128 

By- og grendeutvalgene bidrar til å hente inn ressurser ved at det mobiliseres til frivillig innsats 2129 

for å få inn prosjektmidler og dugnadsarbeid. Dette gir en svært verdifull kraft i 2130 

samfunnsutviklingen.  2131 

Utvalgene gir kontinuitet og stabilitet i kontakt og samarbeid mellom stedene og kommunens 2132 

organisasjon.  2133 

Stedene kan selv komme med forslag til stedsutviklingstiltak. Dette virker mobiliserende i de 2134 

store kommunale planprosesser, og for å få folk til å stille ressurser tilgjengelig når tiltak skal 2135 

gjennomføres. (…) 2136 

Administrasjonen jobber tett sammen med utvalgene. Saksbehandler følger arbeidet over tid og 2137 

sikrer nødvendig kontinuitet. Det er viktig at kommunen gir rask tilbakemelding på initiativ, slik at 2138 

engasjementet ikke dør fordi kommunen ikke svarer raskt nok. Saksbehandler har en viktig 2139 

oppgave i å sørge for at sakene og informasjonen flyter raskt internt i 2140 

kommuneadministrasjonen.  2141 

Hvert utvalg har en kontaktperson i kommunens administrasjon. Kontaktpersonen har en 2142 

veileder- og koordinatorrolle, og er til stede på møter. I store kommunale planprosesser tar 2143 

saksbehandler med innspill fra utvalgene tilbake til kommunen.  2144 

Kommunestyret setter rammer for utvalgenes arbeid, og de er svært godt informert om 2145 

prioriteringer og framdrift. Den tette kontakten med utvalgene gjør at kommunestyret opplever 2146 

at de er tett på, og at det aldri reises tvil om at det er de som gir rammene.  2147 

Kommunestyret bruker utvalgene aktivt til å mobilisere rundt aktuelle tema. Eksempel: På møtet 2148 

i Fiskum grendeutvalg i desember 2014 var ordfører til stede og informerte om 2149 

kommunereformen. Ordfører ba samtidig grendeutvalget om å arrangere folkemøte om 2150 

kommunereformen.” 2151 

 I intervjuene framkommer et bilde som delvis bekrefter og delvis utdyper og nyanserer 2152 

utfordringsbildet fra 2015. 5 av de 6 utvalgene beskriver at det er utfordrende å rekruttere til 2153 

utvalget, eller at det har vært svært liten utskiftning, og 2 rapporterer at det ikke er så lett å 2154 

komme inn i utvalget som ny. Like mange melder at det er vanskelig å få engasjert ungdom 2155 

eller unge voksne. 4 av utvalgene beskriver at de har et lavt oppmøte på årsmøtet, 2156 

sammenlignet med egne forventninger, og 2 oppgir at innbyggernes engasjement er lavt annet 2157 

                                                           
4
 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/del-a/samfunns--og-demokratiutvikling-i-ovre-
eiker/id2424161/  

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/del-a/samfunns--og-demokratiutvikling-i-ovre-eiker/id2424161/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/del-a/samfunns--og-demokratiutvikling-i-ovre-eiker/id2424161/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/del-a/samfunns--og-demokratiutvikling-i-ovre-eiker/id2424161/
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enn når det dukker opp store saker. 3 av utvalgene beskriver imidlertid at de som sitter i 2158 

grendeutvalget er engasjerte, eller at de har et godt forhold seg i mellom, og 3 utvalg opplever 2159 

at de får til løsninger andre ikke får til. I tillegg opplever 2 utvalg at de har mye erfaring og høy 2160 

stabilitet. 2161 

3 av utvalgene beskriver at de opplever utfordringer med at medlemmer blir utbrente eller at 2162 

engasjementet deres skifter. Dette kan være særlig knyttet til at like mange utvalg opplever at 2163 

de får lite gjennomslag, eller at det er vanskelig å få tilbakemeldinger om hvor saker de tar opp 2164 

står. 3 av utvalgene opplever at de har lite penger, og like mange opplever at det periodevis 2165 

kan være vanskelig å opprettholde kontakten med den faste kommunale kontaktpersonen. 2166 

Samtidig beskriver 2 av grendeutvalgene et generelt godt samarbeid med kommunen.  2167 

2 av grendeutvalgene opplever sin rolle som uklar.  2168 

4 av de 6 grendeutvalgene ønsker seg mer penger og like mange ønsker å beholde en fast 2169 

kontaktperson – men helst en med myndighet til å følge opp andre i kommunen. 3 ønsker en 2170 

oppgradert status i kommunen, som i hovedsak innebærer mer myndighet, tettere kontakt 2171 

med politikere/administrativ toppledelse eller å få større gjennomslag. 2 av grendeutvalgene 2172 

vil ha en tydeligere avgrensning av hva slags type saker utvalget skal behøve å ta stilling til, og 2173 

like mange vil få en avklaring fra kommunen på hvilke behov kommunen har i møte med 2174 

utvalgene. 2 av grendeutvalgene har medlemmer som eksplisitt sier at de ikke ønsker at 2175 

grendeutvalgene skal erstattes av oppgaveutvalg.  2176 

4.1.3.1.3.1 Evaluering 2177 

Som tidligere nevnt har kommunestyret i forbindelse med budsjett 2018 bedt særskilt om en 2178 

evaluering av grendeutvalgene. Det er naturlig å gjøre dette opp mot de felles mål som ble vedtatt i 2179 

2004. I tillegg vil det her kommenteres noe mer om de utfordringene og styrkene som er pekt på av 2180 

mer enn ett grendeutvalg. Siden hvert utvalg ser ut til å følge fellesbestemmelsene i vedtektene fra 2181 

samme år, evaluerer vi ikke disse bestemmelsene her.  2182 

Målene fra 2004 gås her gjennom ett for ett:  2183 

1. Arbeide for å virkeliggjøre verdiene i Verdimanifestet som er utarbeidet av lag og foreninger i 2184 

Øvre Eiker. 2185 

Verdiene i verdimanifestet er:  2186 

 Å fremme medmenneskelighet 2187 

 Å vise respekt for hverandre  2188 

 Å utvikle toleranse i møte med det som er fremmed 2189 

Verdimanifestet har i liten grad blitt nevnt eller tatt opp i intervjuene med grendeutvalgene. Dette 2190 

kan enten bety at verdimanifestet anses som så selvsagt at det er lite naturlig å nevne det i 2191 

diskusjoner om rollen til grendeutvalgene, eller at verdimanifestet i liten grad brukes aktivt. Siden 2192 

verdiene heller ikke nevnes særskilt, er det grunn til å tro at manifestet i dag er i lite aktiv bruk, uten 2193 

at dette altså kan slås fast med sikkerhet.  2194 
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Grendeutvalgene ser imidlertid ut til å mobilisere en del dugnadsinnsats når de fungerer godt. Særlig 2195 

ser det ut til at grendeutvalgene på Ormåsen, Fiskum og Skotselv er orientert mot dugnadsarbeid og 2196 

praktiske oppgaver. Velfungerende dugnader kan vi godt si er et praktisk uttrykk for 2197 

medmenneskelighet og respekt for hverandre.  2198 

Samtidig er grendeutvalgsmodellen i seg selv en institusjonalisering av lokal identitet. Dette kan på 2199 

den ene siden fostre sterkt samhold internt i ei grend, samtidig som det kan bidra til å svekke 2200 

samholdet mellom grender. Det ser ikke ut til at det i dag er noen mekanismer i bruk for å motvirke 2201 

tendenser til svekking av samholdet på tvers av grender, for eksempel i form av samarbeid mellom 2202 

grendeutvalgene. Der hvor det kanskje er aller mest naturlig, slik som Hokksund-Røren og 2203 

Vestfossen-Ormåsen, er det ikke særlig samarbeid. I tillegg kan det også være slik at identiteten til ei 2204 

grend forutsetter at man definerer seg som noe annet enn andre – Røren, med sin nærhet til 2205 

Hokksund, kan være et eksempel på dette. For medlemmene i grendeutvalget her ser det ut til å 2206 

være et selvstendig poeng å være noe annet enn Hokksund, og Hokksund opptrer hyppig som 2207 

referansepunkt i intervjuet med Røren grendeutvalg. Det motsatte er ikke tilfelle i intervjuet med 2208 

Hokksund byutvalg. Denne typen dynamikk kan tyde på at grendeutvalgenes bidrag til toleranse i 2209 

møte med det fremmede er motsetningsfylt. 2210 

Vi bør være varsomme med å konkludere om hvordan grendeutvalgene bygger opp under verdiene i 2211 

verdimanifestet, fordi dette ikke har blitt undersøkt spesifikt gjennom intervjuene som er gjort. 2212 

Imidlertid er det grunn til å stille spørsmål om utvalgene bidrar så positivt som man så for seg i 2004. 2213 

2. Være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet.  2214 

Funksjonen som bindeledd er høyt i bevisstheten hos medlemmene i grendeutvalgene. Det ser ut til 2215 

at både kommune og lokalbefolkning bruker utvalgene aktivt og bevisst. Imidlertid har vi eksempler i 2216 

praksis på at grendeutvalgene ikke er eksklusive kanaler inn til kommunen fra lokalmiljøene. I tillegg 2217 

gjør tilstedeværelsen av andre rådsstrukturer at grendeutvalgene og kommunen må samspille med 2218 

andre – særlig idrettsråd og næringsråd – i en rekke spørsmål som vil være viktige i et lokalmiljø. 2219 

Kommunen tar også initiativer lokalt som kunne bygget mer på grendeutvalgene. Et eksempel er 2220 

strategisk næringsplan 2016-2019, som legger opp til etablering av en samarbeidsplattform for 2221 

næringsutvikling i Vestfossen. Grendeutvalget er inkludert i arbeidet, men på lik linje med aktører 2222 

innen næringsliv og frivillighet.  2223 

Flere av utvalgene gir i intervjuer uttrykk for at oppfølgingen fra kommunal kontaktperson ikke alltid 2224 

er så tett som de skulle ønske. Dette kan både handle om forfall til møter, og at saker kommunen 2225 

spiller inn til utvalgene kommer så sent at utvalgsmedlemmene ikke rekker forberede seg. Selv om 2226 

de uttrykker forståelse for høyt arbeidspress i kommuneadministrasjonen er dette en kilde til 2227 

frustrasjon og med på å svekke mulighetene de har til å utføre bindeleddsfunksjonen godt. 2228 

Antakeligvis er dette også med på å bidra til at flere utvalg opplever at de har lite gjennomslag eller 2229 

får lite tilbakemeldinger om hvordan saker følges opp. De opplever i liten grad å ha tett formell 2230 

kontakt med politikere.  2231 

Bindeleddsfunksjonen ser ut til å være den viktigste rollen for grendeutvalgene, men den kan altså 2232 

være under press. Den er også avhengig av tett kontakt med kommuneadministrasjon og politikere, 2233 

og det ser ut til at denne har blitt svekket siden 2015, jfr utdraget fra regjeringens 2234 

lokaldemokrativeileder over.  2235 
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3. Skape engasjement blant innbyggerne i lokalmiljøet for frivillig samfunnsinnsats. 2236 

Som nevnt over under mål nr. 1 er det særlig tre av grendeutvalgene som fokuserer mye på 2237 

dugnadsinnsats. For de tre andre, særlig Hokksund byutvalg og Vestfossen grendeutvalg, ser rollen 2238 

som høringsinstans for kommunen ut til å dominere mer. I intervjuet med byutvalget kommer det 2239 

fram at dette kan ha sammenheng med at de opplever at de i større grad er avhengig av andre for å 2240 

få gjennomslag. En mulighet er at de mest byorienterte lokalsamfunnene våre er mer 2241 

gjennomregulerte, og at det derfor er mer krevende å gå fra idé til handling. Det vil her også raskt 2242 

være flere interesser som kolliderer. I tillegg har Skotselv, Fiskum og Ormåsen mer nylig hatt 2243 

stedsutviklingsfokus, og dermed også hatt mer ressurser til å få realisert ulike ideer. Særlig i Skotselv 2244 

ser det ut til å oppleves som utfordrende å omstille seg til en normalsituasjon uten et slikt fokus.  2245 

I tillegg oppgir som nevnt over de fleste utvalgene at de har utfordringer knyttet til lokalt 2246 

engasjement – enten i form av rekruttering til utvalget, eller i form av deltakelse i utvalgets arbeid. 2247 

Der hvor dugnadsfokuset er sterkt, kan vi også få inntrykk av at det er en relativt liten gruppe som 2248 

deltar i dugnadsarbeidet.  2249 

Det er nok forsvarlig å anta at grendeutvalgene mobiliserer mer dugnadsinnsats enn vi ville sett om 2250 

de ikke hadde eksistert. Imidlertid er det en liten gruppe som ser ut til å delta aktivt, og det er en høy 2251 

risiko for at dette er mennesker som også er frivillige på andre arenaer. Kommunen bør derfor være 2252 

på vakt mot å bidra til utbrenthet og medvirkningstrøtthet blant aktive innbyggere.  2253 

4. Legge til rette for og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne har gode opplevelser 2254 

sammen. 2255 

Arbeidet med nærmiljøtiltak ser i dag ut til å være tett forbundet med å ha stedsutviklingsfokus på 2256 

sin grend og til å ha et fokus på dugnadsinnsats. Øvre Eiker er en landbrukskommune, og det er 2257 

mange som har kompetanse og utstyr til å bidra selv i bygging av fysiske tiltak. I tillegg bidrar 2258 

grendeutvalg til at man har noen som lokalt kan hjelpe til med å prioritere mellom ulike gode ideer.  2259 

Diskusjoner om nærmiljøtiltak ser ut til å være viktige i grendeutvalgene. Imidlertid ser det ut til at 2260 

flere av utvalgene opplever det som utfordrende å få realisert tiltak de selv ikke har styring med eller 2261 

ressurser til. De kan oppleve at kommunale prosesser tar tid, og at det er demotiverende hvis de ikke 2262 

får løpende tilbakemeldinger om framdrift. Dette henger sammen med utfordringer skissert over.  2263 

5. Arbeide for at innbyggere fra ulike kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø.  2264 

Problemstillinger knyttet til integrering har ikke kommet opp i intervjuer med grendeutvalgene. 2265 

Ettersom utvalgene er spurt om hvilke roller og behov de fyller, vil vi anta at integrering hadde 2266 

kommet opp hvis dette ble sett på som en sentral oppgave.  2267 

Det ser ikke ut til at utvalgene generelt har integrering av nye innbyggere, uavhengig av 2268 

kulturbakgrunn, særlig høyt på agendaen. I noen av intervjuene spøkes det også litt med hva som 2269 

skal til for å ha tilknytning til grenda, underforstått at man er meningsberettiget, og noen av 2270 

utvalgene oppgir også at det kan være vanskelig å komme inn i utvalgene som ny. Vi har ikke 2271 

systematisk undersøkt hvor lang botid i grendene utvalgsmedlemmene har, men fikk under 2272 

intervjuer inntrykk av at de fleste hadde lang botid i grenda eller kommunen. Selv om mange nok er 2273 

opptatt av integrering og inkludering, så kan lav utskiftning av medlemmer i utvalgene og høy botid 2274 
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blant de som er med også medføre økt fare for en viss institusjonell «blindhet» for forhold som kan 2275 

virke ekskluderende eller hemmende på integrering.  2276 

Det er imidlertid ingenting i vårt materiale som tyder på at grendeutvalgene fungerer slik at de reelt 2277 

sett hemmer integrering eller inkludering, men vi finner altså lite som tyder på at de aktivt fremmer 2278 

integrering eller inkludering.  2279 

4.1.3.1.3.2 Andre utfordringer 2280 

Vi har vært inne på noen av de utfordringene som nevnes i intervjuene i gjennomgangen av de 2281 

enkelte målene. Vi bør her imidlertid kort si noe om tre sentrale utfordringer som vi anser som 2282 

kritiske for grendeutvalgene: 2283 

 Rekruttering 2284 

 Rolleklarhet 2285 

 Administrativ og politisk oppfølging 2286 

Rekruttering 2287 

Så å si alle grendeutvalgene har hatt til dels store utfordringer med å rekruttere til utvalgene, og 2288 

opplever å ha lavt oppmøte på årsmøtene sine. Intervjuene ble tatt opp før årsmøtene i 2289 

grendeutvalgene våren 2017. Dersom utvalgene over tid får lav utskiftning av medlemmer kan dette 2290 

bidra til stagnasjon og manglende evne til å ta opp i seg skiftende synspunkter og impulser fra 2291 

lokalbefolkningen. Selv om noen i intervjuer gir uttrykk for at mangel på andre forslag og lavt 2292 

oppmøte på årsmøtene må bety at folk er fornøyd med utvalgenes arbeid, er dette ikke uten videre 2293 

riktig. Vi vet at denne typen mekanismer også kan være uttrykk for apati, manglende kjennskap eller 2294 

engasjement, eller i verste tilfelle passiv misnøye. At de fleste innbyggerne i de ulike grendene synes 2295 

at grendeutvalgene er viktige og relevante kan derfor ikke tas for gitt.  2296 

Rolleklarhet 2297 

Når noen av grendeutvalgene opplever å ha en uklar rolle, eller at det er uklart hva som skjer med 2298 

det de tar opp, vil dette gjøre det vanskelig for utvalgene å gjøre en god jobb for innbyggerne og å 2299 

være konstruktive samtalepartnere for kommunen. Utvalgenes mandat er nok ganske klart, men som 2300 

regel må man vedlikeholde bevisstheten om et mandat hos både de det gjelder og omlandet for at 2301 

det skal gi mening etter hvert som tiden går og andre problemstillinger tar fokus.  2302 

Administrativ og politisk oppfølging 2303 

Når grendeutvalgene skal være bindeledd mellom sitt lokalsamfunn og kommunen, må de ha gode 2304 

koblinger mot dem de skal binde sammen. Flere av grendeutvalgene prioriterer å sende ut jevnlige 2305 

informasjonsskriv til sine innbyggere og/eller bruke sosiale medier aktivt, men kan oppleve 2306 

varierende grad av kobling mot kommunen. Særlig går dette på arbeidskapasiteten til de 2307 

kontaktpersonene som skal følge dem opp. I tillegg savner de regelmessig kontakt med politisk nivå, 2308 

og ønsker seg klare tilbakemeldinger om hva som er realistisk å få gjennomført. Skal arbeidet i 2309 

utvalgene være meningsfylt må de også oppleve å bli prioritert tilstrekkelig fra kommunalt hold. 2310 

Dersom de ikke opplever dette i dag, må kommunen enten justere deres forventninger og oppdrag, 2311 

eller prioritere opp kontakten med utvalgene.     2312 
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4.1.3.1.3.3 Konklusjon om grendeutvalgene 2313 

Grendeutvalgene ser ut til å ha noe større utfordringer med å oppfylle sine mål nå enn i 2015. Det vil 2314 

trolig være kritisk å ta tak i utfordringer knyttet til rekruttering, rolleklarhet og administrativ og 2315 

politisk oppfølging dersom grendeutvalgene skal kunne oppfylle sine mål like godt eller bedre 2316 

framover. Imidlertid har grendeutvalgene trolig fortsatt en viktig rolle som bindeledd mellom 2317 

kommune og lokalmiljø, som en lokal prioriterings- og koordineringsinstans for ulike gode ideer og i å 2318 

mobilisere lokal dugnadsinnsats. Det overordnede bildet etter om lag 25 års arbeid med modellen er 2319 

nok et av stor stabilitet og langsiktig arbeid, fra både utvalgsmedlemmer, lokalbefolkning og 2320 

kommuneadministrasjon. 2321 

  2322 
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4.1.3.2 Kulturminnerådet 2323 

4.1.3.2.1 Formelle rammer 2324 

Kulturminnerådet ble i sin tid opprettet av kommunestyret 16. november 2005, motivert av 2325 

utfordringer innen kulturminneforvaltningen. Rådet er slik sett kommunalt initiert, og retningslinjer 2326 

for rådet er sist vedtatt av Øvre Eiker kommunestyre i 2015. Rådet er likevel organisert som en 2327 

frivillig organisasjon, og velges i dag på et årsmøte.  2328 

Rådets retningslinjer slår i pkt. 1 fast at rådet er rådgivende organ for administrasjon og folkevalgte i 2329 

saker som angår kulturminnevernet. Det består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder og 2330 

nestleder utpekes av årsmøtet. Likevel slår retningslinjene i neste avsnitt fast at rådet følger 2331 

kommunal valgperiode. Rådet bør være sammensatt av personer som har lokalkunnskap om ulike 2332 

deler av bygda og samtidig ønsker å arbeide for vern av kulturminner i hele kommunen.  2333 

Retningslinjene slår fast at sekretærfunksjonen skal tilligge kulturseksjonen i kommunen, v/Eiker 2334 

Arkiv. Rådet må også holde seg innenfor retningslinjene, men ellers være en frittstående institusjon.  2335 

Retningslinjenes pkt. 2 definerer at møte- og stemmerett på årsmøtet og mulighet til å foreslå 2336 

kandidater til rådet og valgkomiteen tilligger by- og grendeutvalgene, institusjoner som kultursjefen 2337 

definerer har kulturvern eller lokalhistorie som hovedformål, andre institusjoner som har inngått 2338 

skriftlig avtale med Kulturminnerådet om skjøtsel og dokumentasjon av den lokale kulturarven og 2339 

eiere av fredede eller verneverdige kulturminner, som skal være definert i kommunedelplan for 2340 

kulturminner og kulturmiljøer.  2341 

Retningslinjenes pkt. 3 om årsmøtet legger opp til behandling av ulike tema til ulike år i en 2342 

kommunevalgperiode, jfr tabell 4.2 nedenfor.  2343 

Tabell 4.2 Tema til behandling på Kulturminnerådets årsmøter 2344 

År 1 År 2 År 3 År 4 

Årsrapport Årsrapport Årsrapport Årsrapport 

Årsregnskap Årsregnskap Årsregnskap Årsregnskap 

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

Kommunal 
kulturminnestrategi 

Handlingsplan Valg av valgkomité Handlingsplan 

   Valg av nytt 
kulturminneråd 

Kilde: Kulturminnerådets retningslinjer 2345 

Nyvalgt råd trer inn i sine verv i ny kommunestyreperiode, men har møterett i møter som avholdes 2346 

fra de er valgt og fram til de tiltrer.  2347 

Etter retningslinjenes pkt. 6 skal Kulturminnerådet ivareta en rekke oppgaver:  2348 

 Bidra til utforming av kommunens kulturminnevernpolitikk 2349 

 Behandle forslag til handlingsplaner knyttet til kommunedelplan for kulturminner og 2350 

kulturmiljøer 2351 

 Fordele kommunal støtte til kulturminnevern i regi av private institusjoner, frivillige 2352 

organisasjoner eller privatpersoner 2353 
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 Støtte fagmiljøene i kommuneadministrasjonen 2354 

 Fungere som styringsgruppe for Eiker Arkiv 2355 

 Ha en løpende dialog med frivillige organisasjoner, museer og andre institusjoner som 2356 

arbeider med kulturminnevern i Øvre Eiker 2357 

 Ta initiativ til informasjons- og diskusjonsmøter om den kommunale 2358 

kulturminnevernpolitikken 2359 

 Arbeide for å spre kunnskap om og interesse for Øvre Eikers kulturarv og historie 2360 

Etter retningslinjenes pkt. 7 skal kulturminnerådet selv vedta en møteplan som er offentlig 2361 

tilgjengelig. De bør innkalles til regelmessige møter med de fagkomiteene som behandler saker som 2362 

har betydning for kulturminnevernet, og skal holdes orientert om kommunale vedtak som angår 2363 

kulturminnevern og statlige/fylkeskommunale føringer. I tillegg kan rådet ta initiativ til samarbeid 2364 

med andre kommuner når kulturhistoriske forhold gjør dette naturlig. 2365 

4.1.3.2.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 2366 

Rådet mottar normalt en bevilgning på 30.000,- per år til sitt arbeid. Rådets medlemmer gir uttrykk 2367 

for at en viktig arbeidsform for rådet er formell saksbehandling. De deltar også i ulike prosesser både 2368 

nasjonalt og lokalt, og i ulike nasjonale kurstilbud. De anser selv at en rolle de har er å representere 2369 

ulike eller motstridende interesser innen fagområdet og bidra til å skape en kobling og dialog mellom 2370 

ulike typer aktører, i tillegg til å sikre et sterkere fokus på et fagfelt de mener det er latent interesse 2371 

for i befolkningen. De er usikre på om de er representative for befolkningen ellers, men kan bidra til 2372 

et utvidet fokus og formidling rundt interessen. De bidrar også med viktig lokalkunnskap i 2373 

kommunale prosesser. Rådets medlemmer gir uttrykk for et ønske om å være høringsinstans eller på 2374 

andre måter å bli involvert i plansaker/veisaker.  2375 

4.1.3.2.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 2376 

Rådets medlemmer anser at det er utfordrende at allmennhetens engasjement stort sett er lavt, 2377 

annet enn når det er større saker, og at det ofte er de samme menneskene som møter overalt. De 2378 

har lite penger til rådighet, og få vet om dem. Dette gir seg utslag i lavt oppmøte på arrangementer 2379 

og årsmøtet. Også ungdom og unge voksne har lav deltakelse. En utfordring som rådets medlemmer 2380 

var opptatt av, og som også ble tatt opp i dialogmøte med fagkomité 3 26. april 2017, er at rådets 2381 

rolle i kommunale prosesser oppleves som uklar. Dette henger sammen med at rådet ikke lenger blir 2382 

behandlet som en kommunal nemnd etter kommunelovens system, men nå skal være en frittstående 2383 

institusjon med en rolle i kommunale prosesser.  2384 

Rådets medlemmer uttrykker at de ønsker en oppgradert status i kommunen, og at de kan ha en 2385 

rolle i å utvikle reiselivet i kommunen og i å lage undervisningsopplegg til skolen. De ønsker en mer 2386 

planmessig løsning på møter med politikerne. De vil fortsatt ha en fast kontaktperson, men ønsker at 2387 

denne skal ha myndighet til å følge opp de andre i kommunen.  2388 

  2389 
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4.1.3.3 Innvandrerrådet 2390 

4.1.3.3.1 Formelle rammer 2391 

Øvre Eiker innvandrerråd er etablert som en frivillig organisasjon, men har bistand fra 2392 

kommuneadministrasjonen, ved Seksjon Kultur og livskraft. Rådet er formelt ikke en del av 2393 

kommunal struktur for øvrig, og er ikke opprettet ved kommunalt vedtak. Det har imidlertid fått en 2394 

viss legitimitet gjennom kommunens frivilligstrategi (se over, i kapittel 2). Andre steder kan 2395 

innvandrerråd være en del av kommunal beslutningsstruktur på linje med eldreråd og råd for 2396 

funksjonshemmede. Rådets medlemmer er frivillige.  2397 

4.1.3.3.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 2398 

Innvandrerrådet ser ut til å bli behandlet som et anerkjent råd i kommunen. Rådet arbeider med 2399 

integrering og økt forståelse mellom kulturer, i hovedsak rettet mot enkeltpersoner og veiledning inn 2400 

i det norske samfunnet. Rådet oppgir selv å bruke sin tid på aktivt individrettet arbeide og 2401 

arrangementer mot nye innbyggere som kommer som flyktninger, arbeidsinnvandrere eller gjennom 2402 

familiegjenforening. I tillegg arbeider rådet opp mot alle relevante tjenester i kommunen med 2403 

opplysningsarbeid og samarbeid.  2404 

Rådet legger årlig en plan for ulike arrangementer og seminarer de vil arrangere. Rådet møtes 2405 

omtrent månedlig.  2406 

4.1.3.3.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 2407 

Rådet mener det er nødvendig med et tettere samarbeid med kommunale tjenester for å sikre god 2408 

oppfølging av enkeltmennesker. Rådet mener også at de bør ha et fast kontorsted, da de har mange 2409 

individuelle henvendelser. Rådet har ikke blitt forelagt politiske eller administrative saker til uttalelse, 2410 

og rådets medlemmer ønsker å kunne uttale seg i saker som omhandler innvandrere og integrering.  2411 

Rådet opplever samtidig å få god støtte og oppmerksomhet fra ordfører, rådmann og kommunal 2412 

toppledelse, og å ha et godt samarbeid med kommunale tjenester. De opplever også å ha god 2413 

kontakt ut mot de fleste innvandrere i kommunen, og at rådet har en bred og god 2414 

kompetansesammensetning. Generell politisk/organisasjonskompetanse kan muligens utvikles.  2415 

Rådets organisatoriske status er uklar, og det er behov for å avklare rådets status i kommunale 2416 

prosesser.  2417 

  2418 
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4.1.3.4 Ungdomsrådet 2419 

4.1.3.4.1 Formelle rammer 2420 

Det foreligger per i dag ikke kommunestyrevedtak om opprettelse av ungdomsråd. Imidlertid har det 2421 

fra administrativt hold vært igangsatt et forsøk med etablering av ungdomsråd høsten 2015 som en 2422 

oppfølging av kommunens frivilligstrategi, og kommunestyret ble orientert om dette i referatsak i 2423 

april 2016. Sekretariat har ligget i Seksjon Kultur og livskraft. Rådet består i dag av 13 ungdommer – 2 2424 

fra hver grend og 3 fra Hokksund, som ble plukket ut av lærere på skolene deres på forespørsel fra 2425 

sekretariatet. 2426 

Når stortingsvedtak av 29. mai 2017 om ny § 10b i kommuneloven trer i kraft, og når departementet 2427 

eventuelt fastsetter nærmere regler gjennom forskrifter, vil det kunne komme endrede regler for 2428 

hvordan kommunen må organisere ungdoms medvirkning, dersom man oppretter/viderefører 2429 

ungdomsråd eller annen medvirkningsordning for ungdom:  2430 

“Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd og et råd for personer med 2431 
funksjonsnedsettelse. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha 2432 
fylt 60 år.  2433 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha 2434 
en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke 2435 
ha fylt 19 år.  2436 

Rådene er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å 2437 
uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 2438 
ungdom.  2439 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv etablere en annen medvirkningsordning for 2440 
ungdom enn et ungdomsråd. Andre ledd andre og tredje punktum og tredje ledd gjelder 2441 
tilsvarende for funksjonstiden og oppgavene til en slik annen medvirkningsordning og 2442 
valgperioden for representanter til ordningen.  2443 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene og en 2444 

annen medvirkningsordning for ungdom.” 2445 

4.1.3.4.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 2446 

Rådet ser ut til å bli behandlet som et anerkjent råd i kommunen. Rådets medlemmer mener at rådet 2447 

kan være med å bestemme i saker som angår dem der de bor, og at ungdoms stemme kan bli hørt, 2448 

særlig i saker hvor ungdom kan ta bedre avgjørelser om saker som angår fremtiden. De mener at de 2449 

kan bidra til at nye synspunkter blir representert, til at ungdom blir mer fornøyd og til at ungdom kan 2450 

ønske å bli boende i kommunen. Ungdomsrådet mener de for eksempel kan uttale seg om 2451 

fritidsaktiviteter, utbyggingssaker, busstilbud og innvandring, men også at de burde kunne uttale seg 2452 

om alt. Særlig busstilbudet engasjerer.   2453 

Rådet har møter ved behov, når det har samlet seg noen saker. De har så langt jobbet med saker om 2454 

skole, utvekslingsprosjekt og fritidsklubb.  2455 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

74 
 

4.1.3.4.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 2456 

Ungdomsrådet opplever at det ikke har skjedd mye i rådet ennå, men at rådet blir hørt. De vurderer 2457 

at ungdom som ikke deltar i rådet i liten grad har mulighet for å bli hørt, samtidig som ungdom 2458 

kanskje er lite bevisst på kommunen og hva de kan mene noe om. Dersom ungdom har ting de 2459 

ønsker å si, vet de ikke hvor de skal gå med sakene. De opplever at ungdom har høyt engasjement i 2460 

fotball/idrett, men lite i andre saker. Dette gjenspeiler seg også i hva slags frivillige aktiviteter de 2461 

deltar i. Ett medlem i ungdomsrådet er imidlertid politisk engasjert. De opplever i liten grad at voksne 2462 

bryr seg om hva ungdom mener utenom ungdomsrådet, og at det sjelden fører til forandringer når 2463 

noen hører hva de sier. Rådets medlemmer opplever i varierende eller liten grad at det snakkes 2464 

hjemme eller blant venner om hva som skjer i kommunen eller om politikk generelt. 2465 

Ungdomsrådets medlemmer opplever at de har blitt mer bevisste på hva som skjer i kommunen, og 2466 

vet at de nå kan ta opp saker i rådet og kanskje få gjort noe med det de tar opp.  2467 

De opplever også at de bør møtes oftere, for å kunne bli tatt mer seriøst, og at de burde få relevante 2468 

saker. De vil gjerne ha faste møtetidspunkter og ha noe konkret prosjekt å jobbe fram mot. Det kan 2469 

bli litt lenge mellom hvert møte. I tillegg er det antakeligvis svært få som vet at rådet finnes. Rådet er 2470 

til gjengjeld ganske enig om sakene, og har i liten grad diskusjoner.  2471 

Noen saker kan være vanskelig å ta stilling til, i hovedsak med tanke på å snakke for andre enn seg 2472 

selv.  2473 

Rådets medlemmer opplever det som spennende og rart å skulle reise på utveksling, men gleder seg 2474 

til dette, og til å ta i mot spanske ungdommer.  2475 

I valget mellom å få politiske saker til uttalelse (reaktivt), å ta opp sine egne saker og egne prosjekter 2476 

man vil følge opp (proaktivt) og å organisere aktiviteter og tilbud til ungdom selv (praktisk arbeid), 2477 

ville ungdomsrådets medlemmer foretrekke å jobbe proaktivt med å ta opp egne saker og egne 2478 

prosjekter, men også med mulighet til å få seg forelagt relevante saker. De ønsker at sekretariatet 2479 

hjelper dem med å identifisere relevante saker.  2480 

  2481 
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4.1.3.5 Ski- og løypeutvalget 2482 

Ski- og løypeutvalget har ikke blitt intervjuet om sin rolle.  2483 

4.1.3.5.1 Formelle rammer 2484 

Ski- og løypeutvalget skal opprinnelig ha sprunget ut fra et frivillig miljø som har kjørt skiløyper i 2485 

kommunen. Utvalget ble etablert ved kommunestyrevedtak i 1999, men som et utvalg under 2486 

idrettsrådet. I 2007 ble det et selvstendig utvalg, med eget budsjett. Etter vedtak i kommunestyret i 2487 

sak 94/10 16. juni 2010 overtok kommunen ansvaret for økonomi, administrasjon og preparering av 2488 

skiløypenettet, og utvalget ble da et kommunalt rådgivende organ. Utvalget har siden da hatt 2489 

følgende oppgaver:  2490 

 Rådgivende organ på området som gjelder skiløyper i Øvre Eiker kommune, herunder 2491 
løypeutvikling og prioriteringer 2492 

 Administrere/koordinere frivillig innsats i løypenettet 2493 

 Kontaktpersoner for de ulike delene av løypenettet  2494 

Utvalget skal bestå av 10 representanter, hvorav 8 fra idretten, foreslått av idrettsrådet, og 2 fra 2495 

grunneiere/andre interesseorganisasjoner, utnevnt av kommunen. Virketiden er for 2 år, med 2496 

halvparten på valg hvert år. 2497 

Vinteren 2014-15 ble det drøftet en omlegging av saksbehandlingen som i større grad skulle 2498 

involvere idrettsrådet. Dette ble ikke gjennomført.  2499 

4.1.3.5.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 2500 

Så vidt vi er kjent med har utvalget i liten grad hatt utskiftning av medlemmer i tiden det har 2501 

eksistert.  2502 

Utvalgets arbeidsform er tett knyttet til hvordan løypekjøringen i kommunen er organisert.  2503 

4.1.3.5.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 2504 

Det har ikke blitt samlet inn egen informasjon om hvordan utvalget fungerer. Imidlertid er det grunn 2505 

til å vurdere om utvalget er en kommunal nemnd etter systemet i kommuneloven. I så fall er det 2506 

neppe slik at organiseringen er i tråd med dette regelverket.  2507 

  2508 
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4.1.4 Ad hoc organer 2509 

Etter kommunelovens § 10, pkt. 5, kan kommunestyret opprette komiteer til forberedende 2510 

behandling av saker og til å utføre særskilte verv, og opprette ulike faste utvalg. Både komiteer og 2511 

utvalg kan ha avgjørelsesmyndighet. Dette gir hjemmel også for å opprette ulike ad hoc organer. 2512 

I Øvre Eiker har det blitt gjennomført forsøk i 2016 med et oppgaveutvalg i forbindelse med 2513 

kommunereformen, som er et eksempel på et ad hoc organ.  2514 

4.1.4.1 Oppgaveutvalg 2515 

4.1.4.1.1 Formelle rammer 2516 

Oppgaveutvalget i Øvre Eiker ble opprettet i vedtak i kommunestyresak 81/16 22. juni 2016. Forslag 2517 

til vedtak ble fremmet direkte i møtet, og vedtaket var som følger:  2518 

“Tid har vært en gjentagende faktor i kommunereformprosessen. Øvre Eiker ønsker å 2519 

bruke mer tid for å finne gode løsninger i løpet av høsten 2016.  2520 

Det nedsettes derfor et oppgaveutvalg, bestående av innbyggere, representanter fra 2521 

posisjonen, opposisjonen, administrasjonen, frivilligheten og relevante 2522 

interesseforeninger som skal jobbe med kommunereformen til det beste for Øvre Eiker.  2523 

Gruppelederne enes om sammensetningen av oppgaveutvalget. 2524 

Begrunnelse: 2525 

Det er viktig med mer tid for å utarbeide et godt forslag for Øvre Eiker.” 2526 

Utvalget ble gitt følgende mandat av Rådmannen, slik det er referert i sak 111/16 til 2527 

kommunestyremøtet 21. september 2017:  2528 

1. Gjennom innbyggernes stemmer å tegne bildet av våre lokalsamfunn 10 – 30 år 2529 
framover: Hvilke tjenester har innbyggerne behov for, hvordan og hvor bor og arbeider våre 2530 
innbyggere, hva er viktig for familier og enkeltmennesker i deres hverdag, og hva driver 2531 
innbyggerne med på fritida og hvordan deltar de i lokalsamfunnet og i lokalpolitisk arbeid? 2532 

 2533 
2. Når vi ser dette bildet; Hvilke råd vil Oppgaveutvalget gi kommunestyret for å møte 2534 
utfordringene som Stortinget har gitt kommunene i kommunereformen i det kortsiktige og 2535 
langsiktige perspektivet?  2536 

 2537 
Partienes gruppeledere ønsket følgende fordeling av medlemmer:  2538 

 1 representant fra hvert grendeutvalg 2539 

 2 representanter fra Frivilligsentralen 2540 

 1 representant fra idrettsrådet 2541 

 2 representanter fra innvandrerrådet 2542 

 1 representant fra eldrerådet 2543 

 1 representant fra rådet for funksjonshemmede 2544 

 1 representant fra musikkrådet 2545 

 1 representant fra teaterrådet 2546 

 1 representant fra kulturminnerådet 2547 

 1 representant fra Kirkelig fellesråd 2548 

 3 representanter fra ungdomsrådet 2549 
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 2 representanter fra næringsrådet 2550 
 2551 
I tillegg utpekte de politiske partiene sine representanter, og andre engasjerte innbyggere kunne 2552 
melde interesse for å delta. Invitasjon ble sendt ut 4. juli 2016 og lagt ut på kommunens nettsider.  2553 

4.1.4.1.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 2554 

Oppgaveutvalget besto av 40 personer, og hadde 5 møter fram til en Eikerdebatt 14. september 2555 

2016, hvor resultatene ble overlevert ordfører. Alle som ble foreslått ble tatt med i utvalget, og med 2556 

et par-tre unntak var de aller fleste medlemmene med på alle møtene.  2557 

Utvalgets rapport tar for seg anbefalinger innen fire temaer: Framtidsbilder, lokaldemokrati og 2558 

deltakelse i lokalsamfunnet, økonomi og planlegging av areal og transport og de kommunale 2559 

tjenestene. Rapporten konkluderer ikke om kommunereform, men utvalget tok en avstemning hvor 2560 

23 av 31 var mot kommunesammenslåing og 4 var for.  2561 

4.1.4.1.3 Hva vi vet om hvordan organet fungerer? 2562 

Modellen var inspirert av modellen i Gentofte Kommune i Danmark. Modellen antas å ha interesse i 2563 

vurderingen om det skal arbeides videre med oppgaveutvalg i Øvre Eiker. På bakgrunn av dette og 2564 

for sammenligningens skyld vil vi derfor først se på denne modellen. 2565 

4.1.4.1.3.1 Oppgaveutvalgsmodellen i Gentofte Kommune 2566 

Flere kommuner, blant annet Drammen og Svelvik i Øvre Eikers nærområde, har prøvd eller vurdert å 2567 

prøve modeller for oppgaveutvalg, gjerne basert på modellen fra Gentofte. I Gentofte er 2568 

oppgaveutvalgene ad hoc utvalg som erstatter en del av arbeidet i kommunens faste utvalg. 2569 

Kommunestyret i Gentofte tar endelige beslutninger, mens oppgaveutvalgene driver 2570 

politikkutvikling. I gjennomsnitt finnes løpende cirka 8 aktive oppgaveutvalg i kommunen. (Gentofte 2571 

kommune 2017b). Per juni 2017 er det aktive oppgaveutvalg med oppdrag og virketid som i tabell 4.3 2572 

nedenfor:  2573 

Tabell 4.3: Aktive oppgaveutvalg i Gentofte Kommune per juni 2017 2574 

Oppgaveutvalg Virketid 

Anbringelser (altså 
omsorgsovertakelser) 

2017 

Innovation Februar 2017 – 1. kvartal 2018 

Integration – udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse 

Februar 2017 – 1. kvartal 2018 

Specialundervisning på 
skoleområdet 

Februar 2017 – 3. kvartal 2017 

Ny udskoling Februar 2017 – sommeren 
2018 

Sundhed i Gentofte – 
Borgerrettet behandling 

Desember 2016 – august 2017 

Ny idræts- og bevægelsespolitik Mai 2016 – februar 2017 

Forældresamarbejde i Gentofte 
for børn fra 0 til 6 år.  

Desember 2016 – august 2017 

(Gentofte kommune 2017a).  2575 

Oppgaveutvalgene består av en blanding av lokalpolitikere, innbyggere og andre interessenter, som 2576 

kan være eksperter, foreningsrepresentanter og andre samarbeidspartnere. Alle utvalgene har 15 2577 
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medlemmer, hvorav 5 er politikere. Målet er å styrke samarbeidet mellom lokalpolitikere og 2578 

innbyggere og sikre optimale vilkår for innovativ og ressurseffektiv utvikling i Gentofte kommune. 2579 

Etter Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune § 23 fastsettes arbeidsformen for oppgaveutvalg i 2580 

mandatet (kommissoriet) for det enkelte utvalg, som etter § 19 nedsettes av Kommunalbestyrelsen.  2581 

Arbeidsformen med oppgaveutvalg ble evaluert av professorer Eva Sørensen og Jacob Torfing fra 2582 

Roskilde Universitet i perioden september 2015 til november 2016. I deres sluttrapport (Sørensen og 2583 

Torfing 2016) konkluderer de med at de positive forventningene til oppgaveutvalgene er innfridd, i 2584 

det de har fått mer fokus på politikkutvikling og fått til bedre samspill med innbyggerne. Det er noen 2585 

utfordringer knyttet til innbyggernes deltakelse, politikernes rolle og tidsbruk, politikernes opplevelse 2586 

av administrasjonens rolle som fasilitator, og hva som skjer med de innspill som blir levert når de 2587 

kommer til kommunestyret. Noen mindretallspolitikere i små partier har også opplevd at 2588 

arbeidsformen har vært begrensende på deres muligheter til å agere politisk (ibid.:2-3).  Forskerne 2589 

har også 20 innspill til forbedringer (s. 32-34). Viktige innspill er at mandatene må være godt 2590 

formulert (pkt 3), at møtene kan ha variert sted, lengde og frekvens (pkt 5), at det bør utvikles en 2591 

modell for å involvere de som jobber i førstelinje (pkt. 6), at fasilitatorrollen til administrasjonen blir 2592 

justert, med større medvirkning for innbyggermedlemmene (pkt 7 og 8), at man vurderer å ta i bruk 2593 

den norske “Gjestebud”-modellen som er utviklet i Svelvik for å nå de som er vanskelige å få tak i (pkt 2594 

10), at politikerne kan involvere seg mer (pkt 11), at man kan bruke de faste utvalgene mer til å 2595 

diskutere oppgaveutvalgenes rapporter (pkt 16) og ikke øke politikernes tidsbruk mer (pkt 20).  2596 

4.1.4.1.3.2 Betraktninger om oppgaveutvalgsforsøket i Øvre Eiker 2597 

I intervjuer med råd og utvalg har det enkelte steder framkommet at deltakelsen i oppgaveutvalget 2598 

for enkelte opplevdes hektisk og til en viss grad som symbolsk. Imidlertid gir ikke dette nødvendigvis 2599 

uttrykk for opplevelsen til alle som deltok. Rekruttering skjedde i ferien, og det ble dermed lite tid for 2600 

medlemmer fra utvalg og andre interessegrupper til å sikre bred forankring for utvalgets arbeid.  2601 

Rådmannens mandat til oppgaveutvalget var ikke å ta stilling til kommunesammenslåing for Øvre 2602 

Eiker, men å skissere framtidsutfordringer og –ønsker og gi råd til kommunestyret om hvordan disse 2603 

kan møtes. Utvalget ser ut til å ha hatt vansker med å anlegge et såpass langt tidsperspektiv som 10-2604 

30 år, som var bestillingen i mandatet, men har beskrevet detaljerte råd til kommunestyret. Dette 2605 

kan henge sammen med det korte tidsperspektivet på oppdraget. 2606 

Forsøket avviker på vesentlige områder fra oppgaveutvalgsmodellen slik den praktiseres i Gentofte. 2607 

Oppgaveutvalget er i Øvre Eiker løsrevet fra en betraktning om den helhetlige politiske modellen, og 2608 

ble i stedet “lagt oppå” ordinært arbeid. Antallet deltakere var også nesten 3 ganger høyere enn i det 2609 

enkelte utvalg i Gentofte. Tidsperspektivet var svært kort – i praksis tre uker – mens utvalgene i 2610 

Gentofte arbeider i 6-13 måneder. Modellen for rekruttering ligner noe. Det er ut fra dette vanskelig 2611 

å trekke konklusjoner om eventuell framtidig bruk av oppgaveutvalg i Øvre Eiker kommune ut fra 2612 

forsøket som ble gjort i forbindelse med kommunereformen, da modellene i liten grad er 2613 

sammenlignbare.  2614 

4.1.4.2  Andre ad hoc utvalg og lignende opprettet i 2015-2017 2615 

Det har ikke vært andre ad hoc utvalg opprettet i Øvre Eiker i perioden 2015-2017.  2616 
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4.1.5 Andre formelle prosesser 2617 

I tillegg til de vanlige politiske prosessene og formelle organer finnes det også noen formelt regulerte 2618 

arbeidsmetoder for medvirkning for interesserte innbyggere. Her skal sees kort på høringsinstituttet, 2619 

planprosesser, innbyggerinitiativer, lokale folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser.  2620 

4.1.5.1 Høringer 2621 

Høringer er prosessen hvor et ferdig formulert forslag til vedtak sendes ut for å få tilbakemeldinger 2622 

fra innbyggere. Særlig direkte berørte innbyggere vil være målgruppe for en høring, men det er mulig 2623 

å invitere alle interesserte til å gi høringssvar.  2624 

4.1.5.1.1 Formelle rammer 2625 

Forvaltningsloven stiller krav til høring når det utarbeides forskrifter. Forskrifter er vedtak som 2626 

gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, jfr 2627 

forvaltningslovens § 2, 1. avsnitt, bokstav c). Når man skal fastsette forskrifter, så må man etter 2628 

forvaltningslovens § 37 påse at en sak er så godt utredet og opplyst som mulig. For å sikre det, så skal 2629 

man etter § 37, 2. avsnitt sørge for det følgende:  2630 

“Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller 2631 

interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig 2632 

berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller 2633 

opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes 2634 

innhentet fra andre.” 2635 

Uttalelser skal som hovedregel gis skriftlig, jfr. 5. avsnitt.  2636 

Utover dette kan det være krav til høringer i ulik særlovgivning, særlig planlovgivningen, som sees 2637 

nærmere på nedenfor under 4.1.5.2. På statlig nivå er det gjennom utredningsinstruksens kapittel 3 2638 

ytterligere krav, men disse gjelder ikke for kommunen. Øvre Eiker kommune har ikke fastsatt egne 2639 

instrukser om høringer, og det er derfor en politisk og/eller administrativ vurdering som må gjøres i 2640 

det enkelte tilfelle om en sak skal legges ut på høring når den ikke er omfattet av kravene til 2641 

forskrifter. Imidlertid gjelder generelt ulovfestede forvaltningsrettslige krav til forsvarlig utredning, 2642 

og kommunelovens § 23, 2. avsnitt, pålegger administrasjonssjefen (Rådmannen) å sikre at de saker 2643 

som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Det vil ofte medføre at det vil være 2644 

fornuftig å kontakte berørte og/eller potensielt interesserte parter for å innhente deres synspunkter 2645 

på en sak.  2646 

4.1.5.1.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 2647 

Øvre Eiker kommune har over tid vært opptatt av innbyggermedvirkning, og det etterspørres derfor 2648 

om saker har vært sendt til relevante interessenter når de kommer til politisk behandling. Det kan se 2649 

ut som fokus er på involvering av formelle organer. Imidlertid er det også i større saker vanlig med 2650 

folkemøter eller andre tiltak for å gi innbyggere mulighet til å delta, men kommunen har ikke tatt i 2651 

bruk noen egne skjemaer eller verktøy for å legge ut ting til høring på kommunens nettsider.  2652 

4.1.5.1.3 Hva vi vet om hvordan prosessen fungerer? 2653 

Utenom vei-, plan- og byggesaker har det i perioden 1. januar 2016 – 8. juni 2017 vært gjennomført 2654 

følgende høringer:  2655 

 Forslag til ny renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen  2656 
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 Forslag til Kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass i Øvre Eiker kommune. 2657 

Forslag til renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen ble sendt på høring 10. mars 2658 

2017, med høringsfrist 21. april 2017. Høringen ble gjennomført i regi av Renovasjonsselskapet for 2659 

Drammensregionen IKS. Det kom inn 4 høringsuttalelser – fra kommuneoverlegen i Lier kommune, 2660 

Espen Hansen på Nærsnes, Funder renovasjon AS og Drammensregionens brannvesen IKS. Ingen av 2661 

høringsuttalelsene var fra Øvre Eiker kommune.  2662 

Forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass ble lagt ut til høring på kommunens 2663 

nettsider 27. april 2017 og sendt til kommunens lokale pensjonistforeninger og Fylkesmannen i 2664 

Buskerud. Innen høringsfristen 7. juni hadde det ikke kommet inn noen høringsuttalelser.  2665 

  2666 
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4.1.5.2 Spesielt om planprosesser 2667 

I plansaker er det særlige krav til medvirkning, og vi går derfor her inn på denne typen saker. I disse 2668 

sakene vil grensegangen mellom generelt interessert og direkte berørt innbygger kunne være 2669 

flytende. 2670 

4.1.5.2.1 Formelle rammer 2671 

Plan- og bygningsloven har som et av sine formål (§ 1-1, 4. avsnitt) å sikre “åpenhet, forutsigbarhet 2672 

og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter”. Ved kommuneplaner og større 2673 

reguleringsplaner skal det etter § 4-1 utarbeides planprogram, som gjør rede for opplegg for 2674 

medvirkning i utarbeidelsen av planen, spesielt for grupper som blir særlig berørt. Lovens § 5-1 og § 2675 

5-2 inneholder generelle bestemmelser om innbyggeres medvirkning, høringer og offentlig ettersyn:  2676 

§ 5-1 Medvirkning 2677 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal 2678 

påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller 2679 

private. 2680 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 2681 

spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand 2682 

til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 2683 

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn 2684 

Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes 2685 

til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, 2686 

private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en 2687 

fastsatt frist. 2688 

Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett 2689 

eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. 2690 

Ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger 2691 

alternative utkast til planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle 2692 

også opplyses at de er tilgjengelige på planmyndighetens kontor. 2693 

Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av 2694 

planprosessen. 2695 

Nærmere krav til høring og offentlig ettersyn framgår av bestemmelsene for den enkelte 2696 

plantype. 2697 

Minst én gang i hver valgperiode skal kommunen utarbeide en planstrategi (§ 10-1). I denne skal 2698 

kommunen drøfte en rekke strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, og etter § 10-1 2. avsnitt er 2699 

kommunen da forpliktet til å legge opp til “bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for 2700 

behandlingen”. I behandlingen skal kommunestyret vurdere om det er behov for å revidere eller 2701 

endre gjeldende kommuneplan, som skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen (§ 11-1). 2702 

Den skal både omfatte en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Handlingsdelen skal 2703 

revideres årlig (§ 11-1, fjerde avsnitt). Etter § 11-2, 2. avsnitt, skal kommuneplanens samfunnsdel 2704 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

82 
 

også gi retningslinjer for hvordan kommunens politikk skal gjennomføres, også med medvirkning fra 2705 

andre offentlige organer og private.  2706 

Når arbeid med kommuneplan startes opp, skal dette varsles offentligheten, som etter § 11-12, 2707 

andre avsnitt, skal varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet gjennom melding i 2708 

minst én avis som er alminnelig lest på stedet og elektroniske medier. Det skal også utarbeides 2709 

planprogram for kommuneplan (§ 11-13, jfr. § 4-1), og forslaget skal legges ut på høring og til 2710 

offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart. Uttalelsesfristen skal være minst 6 uker. Deretter 2711 

skal planforslag sendes på høring, legges ut til offentlig ettersyn og kunngjøres med minst seks ukers 2712 

frist for uttalelse (§ 11-14, første avsnitt). Etter § 11-14, andre avsnitt, skal saksframlegget vise 2713 

hvordan innkomne uttalelser er vurdert og hvilken betydning de er tillagt.  2714 

Innenfor rammene av en kommuneplan kan det etter § 12-1 fastsettes reguleringsplaner, som er mer 2715 

detaljerte kart som kommer sammen med bestemmelser om bruk, vern og utforming av arealer og 2716 

fysiske omgivelser. I en del sammenhenger må det være reguleringsplaner på plass før 2717 

gjennomføring av tiltak. Reguleringsplaner kan være områdereguleringer etter lovens § 12-2, som gir 2718 

en områdevis avklaring av arealbruken, eller detaljregulering etter lovens § 12-3, som er helt konkret. 2719 

Sistnevnte planer kan fremmes av andre enn kommunen. En reguleringsplan er bindende etter 2720 

lovens § 12-4. Ved oppstart av reguleringsplanarbeid skal arbeidet etter lovens § 12-8 varsles og 2721 

kunngjøres.  2722 

På samme måte som for kommuneplaner skal det etter § 12-9 utarbeides planprogram for 2723 

reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette skal behandles på 2724 

samme måten som for kommuneplan, med høring, offentlig ettersyn og seks ukers uttalelsesfrist. 2725 

Etter § 12-10 og § 12-12 skal et forslag til reguleringsplan behandles på lignende måte, med høring, 2726 

offentlig ettersyn og seks ukers uttalelsesfrist. Det er noen begrensninger på dette ved private 2727 

reguleringsplanforslag etter lovens § 12-11. Etter § 12-12 er det klageadgang på vedtak av 2728 

reguleringsplan.  2729 

Tiltak etter annen lovgivning enn plan- og bygningslovgivningen og som kan gi vesentlige virkninger 2730 

for miljø og samfunn skal konsekvensutredes etter lovens kapittel 14. Det skal utarbeides et forslag 2731 

til utredningsprogram etter § 14-2, som også skal på høring og offentlig ettersyn. Også her skal 2732 

innkomne uttalelser og hvordan de vurderes synliggjøres ved behandlingen, jfr. § 14-3.  2733 

Plan- og bygningslovens kapittel 17 regulerer utbyggingsavtaler, som er avtaler mellom kommunen 2734 

og utbyggere/grunneiere om gjennomføring av en kommunal arealplan (§ 17-1). Etter lovens § 17-2, 2735 

tredje avsnitt, skal kommunen i arbeidet med en utbyggingsavtale legge til rette for medvirkning av 2736 

berørte grupper og interesser. Etter § 17-4 skal oppstart av forhandlinger kunngjøres, og dersom 2737 

avtalen innebærer reguleringer på boliger eller at det skal bekostes nødvendige tiltak etter lovens 2738 

kapittel 18 (vei, vann, avløp, f.eks.), så skal forslaget til avtale legges frem til offentlig ettersyn med 2739 

30 dagers frist for merknader.  2740 

De som skal bygge noe ellers har plikt til å opparbeide vei, vann og avløp (lovens § 18-1), og planer 2741 

for dette skal etter § 18-8 oversendes berørte grunneiere og festere til uttalelse, med 3 ukers 2742 

uttalelsesfrist.  2743 
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Kommunen har en viss adgang til å gi dispensasjon fra krav som følger av loven etter § 19-2, men 2744 

naboer skal som hovedregel varsles etter § 19-1. Nærmere regler om nabovarsling ligger i § 21-3, i 2745 

bygningsdelen av loven. Ved byggesaker skal det som hovedregel gis varsler til naboer og gjenboere, 2746 

som skal kunne uttale seg i løpet av 2 uker.  2747 

Etter lovens § 31-8 kan kommunen vedta et utbedringsprogram for bebyggelse og tilhørende arealer 2748 

for en eller flere eiendommer. Eiere og beboere skal gis anledning til å medvirke ved utarbeidelse av 2749 

utbedringsprogrammet.  2750 

I medhold av lovens § 34-2 er det også gitt rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 2751 

Retningslinjene skal sikre ivaretakelse av barn og unges interesser. I disse retningslinjenes punkt 4.d 2752 

stilles det krav til at kommunen skal “[o]rganisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn 2753 

som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.” 2754 

4.1.5.2.2 Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 2755 

Tjenesteleder har skriftlig beskrevet til kartleggingen at tjenesten arbeider med medvirkning i 2756 

henhold til lovkrav, med medvirkning i kommuneplanlegging og annen overordnet planlegging og 2757 

gjennom reguleringsplanarbeid. I tillegg har tjenesten tett kontakt med by- og grendeutvalgene som 2758 

representanter for byen og stedene. Tjenesten gjennomfører temamøter ved behov, og gir generell 2759 

service og veiledning til innbyggerne. Barnerepresentanten ivaretar i det daglige barns interesser i 2760 

planleggingen. Metode for dette beskrives ikke nærmere, men i kommuneplanleggingen og i 2761 

spesielle prosjekter gjennomføres det egne medvirkningsopplegg for barn og unge. Det er ikke 2762 

gjennomført brukerundersøkelser.  2763 

4.1.5.2.3 Hva vi vet om hvordan prosessene fungerer? 2764 

Det ble gjennomført intervju med tre ansatte i planavdelingen i februar 2017.  2765 

De ansatte beskriver en hverdag som i stor grad er preget av medvirkning: Lovpålagt medvirkning 2766 

som følger av plan- og bygningslovens formelle system, med brev og møter med saksbehandler ved 2767 

behov. Materialet i saken, med berørte parters synspunkter, følger saken til politisk behandling.  2768 

I tillegg er det annen medvirkning, hvor det er ønskelig å være “godt skodd” i senere prosesser. Da er 2769 

møter med folk det sentrale virkemiddelet, med digitale plattformer og sosiale medier som et 2770 

supplement. Planavdelingen er tydelig på at det ikke er de digitale mediene som skal styre 2771 

prosessene. Samtidig oppleves det som utfordrende å engasjere det “tause flertallet” og sikre at 2772 

folkemøter ikke bare blir en arena for gjengangere.  2773 

Gjennom årene har avdelingen testet flere ulike medvirkningsmetoder. I arbeidet med Byplan for 2774 

Hokksund opprettet de et eget “Byplankontor”, hvor folk kom innom og bidro med ideer og fikk 2775 

informasjon. De gjorde et tilsvarende forsøk i Vestfossen i en annen prosess, men dette fungerte ikke 2776 

like godt på grunn av mindre synlighet. De konkluderte med at fysisk beliggenhet og åpningstider 2777 

antakeligvis var viktig, og at folk må oppsøkes der de er.  2778 

De har også hatt erfaring med at temamøter kan samle folk, men at det ikke er nødvendig med flere 2779 

møter og mer tid enn det folk trenger for å få sagt det de mener i en bestemt prosess. En halvtime 2780 

kan gi like god input som en hel kveld eller en kveld like mye informasjon som en workshop over flere 2781 

dager.  2782 
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Det er også utfordrende å engasjere ungdom, særlig i prosesser som ikke blir realisert mens de ennå 2783 

er unge. De har testet å spørre ungdom om hva de har opplevd før – for eksempel med å ha 2784 

pizzamøte i Trondheim med utflytta eikværinger som var studenter der om hva de opplevde som 2785 

ungdommer. De intervjuede synes dette ga god effekt på kvaliteten på innspillene som kom inn, 2786 

sammenlignet med å spørre barn og ungdom som sto midt i situasjonen man spurte om.  2787 

De ansatte opplever at masseutsendelser blir formelt og lite tilpasset den enkelte, og at den formen 2788 

kan virke avskrekkende på enkelte. I tillegg henvises mye til nettsider, og det er en del brukere som 2789 

opplever det som vanskelig. Delvis handler dette om generasjonsforskjeller og delvis om digitale 2790 

skiller.  2791 

I saker som berører den enkelte konkret virker det å være flere som engasjerer seg enn i mer 2792 

overordnet planlegging. Saker som oppleves som en ytre trussel kan også bidra til at folk finner 2793 

sammen, og da får man også det som de ansatte opplever som gode folkemøter. En provoserende 2794 

tittel på et folkemøte vil ofte gjøre at flere stiller opp.  2795 

De ansatte beskriver at kulturen for å medvirke er i endring. Kommunen har vært langt framme på 2796 

medvirkning i 25 år. De mener at både kommuneorganisasjon og folk er i endring. Det oppleves som 2797 

lettere å klage, protestere og gi merknader nå. Denne kommunikasjonen kan virke mer 2798 

motsetningsfylt – det beskrives “omkamp på det meste” som en opplevelse. Det oppleves at det tar 2799 

lenger tid å bli ferdig med en sak, også etter at de formelle prosessene er sluttført. Engasjement kan 2800 

da flyte over til andre saker. De ansatte er søkende på hvordan kommunikasjonen kan bli bedre for å 2801 

unngå slike situasjoner.  2802 

Planprosessen, slik de ansatte beskriver den, fra planinitativ til eventuell domstols- eller 2803 

sivilombudsmannsbehandling ved uenighet er beskrevet i figur 4.2 nedenfor. Prosessen fra 2804 

planinitiativ til ferdig vedtak vil normalt kunne gå innenfor ett år, men ved involvering av 2805 

Fylkesmannen, mangler i utbyggers arbeid eller mange involverte parter kan prosessen ta en god del 2806 

lenger tid – opp mot et par år. Planavdelingens del av prosessen vil som regel ta om lag et halvt år.   2807 

De ansatte opplever at innbyggermedvirkning kompliseres av at folk kan ha en opplevelse av at 2808 

grunneiere/utbyggere har stor makt og dermed skulle bli ivaretatt bedre enn “mannen i gata”, og at 2809 

det kan være en tillitsutfordring for kommunen overfor innbyggerne. Denne er ikke nødvendigvis 2810 

spesiell for Øvre Eiker kommune, og kan også henge sammen med at de arbeider med komplekse 2811 

saker med høy teknisk og prosessmessig vanskegrad for vanlige folk. De ansatte opplever at lokale 2812 

utbyggere noen ganger kan ha lettere for å nå fram enn andre utbyggere. 2813 

  2814 
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Figur 4.2 Generell fremstilling av reguleringsplanprosessen i Øvre Eiker kommune ved uenighet. 2815 

Noe forenklet. 2816 

 2817 

Kilde: Ansatte i planavdelingen. Oransje: Utbyggers ansvar. Grønt: Planavdelingens ansvar. Lyseblått: 2818 

Politisk behandling. Mørkeblått: Generelt innbyggeransvar. Rødt: Statlige organers ansvar. 2819 

  2820 

Planinitativ 

Varsel 

Planfor-
slag 

Gebyr 
Politisk 

sak 

Høring 
(6 ukers 

frist) 

Folke-
møte 2 
uker før 

frist 

Ny sak 
Politisk 

behand-
ling 

Vedtak 

Kunn-
gjøring 

Klage Sak 

Politisk 
behand-

ling 

Fylkes-
mannen 

Domstoler/ 

sivilombuds
mann 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

86 
 

4.1.5.3 Innbyggerinitiativer og lokale folkeavstemninger 2821 

4.1.5.3.1 Formelle rammer 2822 

Innbyggerinitiativer – eller innbyggerforslag – og lokale folkeavstemninger er hjemlet i 2823 

kommunelovens kapittel 6A, henholdsvis §§ 39a og 39b.  2824 

Innbyggerne står fritt til å fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet ved å legge fram 300 2825 

underskrifter. Da skal kommunestyret ta stilling til forslaget innen 6 måneder etter det ble fremmet, 2826 

så sant det ikke gjelder noe som alt er behandlet i inneværende valgperiode.  2827 

Kommunestyret kan også selv bestemme at det skal holdes en rådgivende, lokal folkeavstemning.  2828 

4.1.5.3.2  Kjente uformelle rammer, kultur o.l. 2829 

På www.minsak.no kan man følge aktuelle og avsluttede innbyggerinitiativer. Per mai 2017 har det 2830 

kun vært forsøkt tre ganger å fremme saker i Øvre Eiker her. Kun én sak har passert 300 2831 

underskrifter, men denne har såpass mange duplikater at den reelt sett ikke innfrir de formelle 2832 

kravene til innbyggerinitiativer.  2833 

Det eksisterer per i dag ingen etablerte rutiner i kommunen for å håndtere innbyggerinitiativer, selv 2834 

om dette er omtalt i reglement for politiske styringsorganer.  2835 

Lokal folkeavstemning har ikke blitt avholdt i Øvre Eiker kommune i senere tid. Imidlertid ble det 2836 

avholdt innbyggerundersøkelse om kommunereform i oktober-november 2015. 59% av de 1200 2837 

respondentene var mot kommunesammenslåing og 29% for. Ny innbyggerundersøkelse ble 2838 

gjennomført i juni 2016. Begrunnelsen for å ha innbyggerundersøkelse framfor folkeavstemning var 2839 

blant annet: “I de folkeavstemningene som har vært avholdt i mange kommuner har deltakelsen 2840 

vært så lav at Kommunestyret i ettertid kan finne det vanskelig å bruke resultatet som en rettesnor 2841 

for å ta en god avgjørelse.” (PS 54/16 i kommunestyremøte 25. mai 2016.)  2842 

4.1.5.3.3 Hvordan ser det ut til at prosessene fungerer? 2843 

Innbyggerinitiativer ser i liten grad ut til å være kjent blant innbyggere, politikere eller administrasjon 2844 

i Øvre Eiker kommune, og lokale folkeavstemninger er lite eller ikke brukt.  2845 

  2846 

http://www.minsak.no/
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4.1.6 Oppsummering om medvirkning for den interesserte innbygger 2847 

Den interesserte innbygger har formelt sett en rekke muligheter til å kunne medvirke i Øvre Eiker: 2848 

I tillegg til den uformelle kontakten med politikere og administrasjon, så er det formalisert i lovverk 2849 

og lokalt regelverk følgende mekanismer for direkte kontakt med politiske beslutningsorganer 2850 

(kommunestyre og formannskap): 2851 

 Spørretime i kommunestyret 2852 

 Deputasjoner i kommunestyre og formannskap 2853 

 Høringer i kommunestyret 2854 

 Temamøter i kommunestyret 2855 

 Innbyggerinitiativ til kommunestyret 2856 

 Rådgivende, lokale folkeavstemninger.  2857 

Bare spørretimen av de formelle mekanismene nevnt over er i aktiv bruk i dag, i tillegg til at 2858 

formannskapet mottar deputasjoner av og til. Samtidig har andre mekanismer vokst fram i 2859 

fagkomiteene, slik som befaringer, bedriftsbesøk og dialogmøter. I begrenset utstrekning benyttes 2860 

også høringer og deputasjoner der. Det kan derfor være verdt å diskutere hvilke behov det er for 2861 

ordningene i ulike organer, og i så fall når de skal brukes og hvordan det skal tilrettelegges for bruk av 2862 

dem. Saksordførerrollen, som i dag i hovedsak ser ut til å bestå i å gi et sammendrag av saken i 2863 

politiske møter, har også en rolle i noen av disse mekanismene som nå altså er sovende. En mer aktiv 2864 

saksordførerrolle, brukt riktig, kan trolig bidra til tettere involvering av de grupper som velger å 2865 

engasjere seg inn mot bestemte saker. Å gjøre noe med disse mekanismene vil imidlertid avhenge av 2866 

at dette er ønskelig å prioritere fra politisk hold. 2867 

Utviklingen i valgdeltakelsen er særlig negativ i Øvre Eiker i perioden 2007-2015. Det kan derfor være 2868 

fornuftig å prioritere medvirkningstiltak, fordi disse øker tilliten til det lokale politiske systemet, og 2869 

kan sikre at tiltak som iverksettes faktisk gir opplevd nytte for innbyggerne. Det vil kunne bremse 2870 

eller snu en ellers negativ utvikling.  2871 

I de ulike formelle organene vi har sett på, er det identifisert noen utfordringer: 2872 

 Rekkefølgen på møter i fagkomiteer og formannskap kan oppleves utfordrende for de som 2873 

sitter i fagkomiteene.  2874 

 For de som deltar i eldreråd og råd for funksjonshemmede er det utfordrende at de må 2875 

plukke saker selv fra møteinnkallinger til fagkomité og formannskap. Dette gir dem i 2876 

realiteten bare to dager til å velge ut saker og gjennomføre møtene sine, slik at de har korte 2877 

frister på å forberede seg. Det er også da kort tid fra de har sine møter til politiske 2878 

gruppemøter og fagkomité-/formannskapsmøter.  2879 

 Idrettsrådet er svært aktivt, og har et tett samarbeid med kommunen. Imidlertid er dette 2880 

samarbeidet sårbart for personskifter i kommunen. Rådet mener selv at det bidrar til økt 2881 

mangfold i idretten, men ser behov for økt samarbeid på tvers og mer nytenking innen 2882 

fagområdet. De ønsker også mer ressurser til økt profesjonalisering av styremedlemmer. Det 2883 

kan av og til være utfordringer i å vedlikeholde at det meste av kontakt mellom idrett og 2884 

kommunen skal gå via idrettsrådet. 2885 

 Næringsrådet opplever også utfordringer med at noen aktører går utenom rådet og har 2886 

direkte kontakt med kommunen. I tillegg kan rådet oppleve utfordringer i medlemmenes 2887 

engasjement, mens samarbeidet med kommunen oppleves som godt.  2888 
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 Musikkrådet opplever at dagens struktur fungerer godt, men kunne ønske seg enda tettere 2889 

kontakt med kommunen og andre råd og utvalg. Det kan være behov for noen avklaringer i 2890 

rådets vedtekter.  2891 

 Teaterrådets medlemmer opplever at de burde vært mer involvert i enkelte kommunale 2892 

prosesser, og at de har utfordringer med å bistå medlemmene godt på grunn av mangel på 2893 

egnete lokaler i kommunen.  2894 

 By- og grendeutvalgene har trolig en viktig rolle som bindeledd mellom kommune og 2895 

lokalmiljø, som en lokal prioriterings- og koordineringsinstans for ulike gode ideer og i å 2896 

mobilisere lokal dugnadsinnsats. Samtidig har utvalgene utfordringer som kan bli kritiske for 2897 

deres evne til å ivareta disse rollene. Dette dreier seg om rekruttering til utvalgene, klarhet i 2898 

roller/mandat – særlig knyttet til medvirkning i kommunale prosesser, og kapasitet til politisk 2899 

og administrativ oppfølging av utvalgene.  2900 

 Kulturminnerådet opplever et generelt lavt engasjement hos allmennheten og å ha en uklar 2901 

rolle i kommunale prosesser.  2902 

 Innvandrerrådet har en uklar organisatorisk status, særlig med tanke på deltakelse i 2903 

kommunale prosesser. Rådet ser et behov for fast kontorsted for å håndtere individuelle 2904 

henvendelser.  2905 

 Ungdomsrådet har lav demokratisk legitimitet, da det er utpekt av 2906 

kommuneadministrasjonen, og foreløpig eksisterer som en prøveordning. Rådets 2907 

medlemmer mener de kan ha en viktig rolle i å følge opp egne saker og uttale seg om de 2908 

viktigste sakene som angår ungdom.  2909 

 Ski- og løypeutvalgets juridiske/organisatoriske status bør avklares.  2910 

Totalbildet for råd og utvalg er at de fleste strukturene bidrar til å mobilisere ressurser og 2911 

synspunkter som ellers ikke ville blitt systematisk mobilisert i kommunen. Samtidig er det behov for 2912 

avklaringer av rolle/mandat og organisatorisk status for flere, og noen opplever en viss 2913 

medvirkningstrøtthet og labert engasjement.  2914 

Kommunen har liten praksis for å håndtere innbyggerinitiativer og lokale folkeavstemninger, og har 2915 

ikke prøvd ut en oppgaveutvalgsmodell som tilsvarer modellen slik den opprinnelig er tatt i bruk i 2916 

Gentofte Kommune.  2917 

  2918 
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4.2 Medvirkning for den berørte innbygger 2919 

I denne delen skal vi se på det som ofte kalles “brukermedvirkning” – altså medvirkning for en 2920 

innbygger (eller, rent juridisk, en sakspart, som er et mer korrekt begrep i noen tilfeller) som er 2921 

direkte berørt i en sak. Med dette mener vi for eksempel en elev i skolen, en pasient på sykehjemmet 2922 

og en tiltakshaver i en byggesak. I tillegg vil pårørende og naboer ofte være å regne som berørte, og 2923 

vi tar derfor også med medvirkning for folk som har en tett tilknytning til saken det gjelder. I 2924 

plansaker vil det ofte være et videre antall personer som er berørt, og medvirkning i plansaker er 2925 

derfor i sin helhet behandlet i kapittel 4.1.  2926 

De enkelte tjenestene har blitt bedt om å gi en kort beskrivelse av hvordan de jobber med 2927 

brukermedvirkning, og dette er en viktig del av informasjonsinnhentingen i dette delkapitlet. I tillegg 2928 

har vi forsøkt å gi et sammendrag av de formelle reglene som stiller krav om brukermedvirkning på 2929 

det enkelte tjenesteområde. Innenfor skole og eldreomsorg har vi også intervjuet noen få brukere og 2930 

medarbeidere. Vi ville forvente at det var en viss avstand mellom på den ene siden formelle rammer 2931 

og offisielle beskrivelser og på den andre siden praksis. Vi har funnet mindre av dette enn forventet. 2932 

Samtidig peker intervjuene på mulige problemstillinger det kan være verdt å undersøke videre. De gir 2933 

imidlertid uttrykk kun for den enkelte intervjuedes opplevelser, og gir ikke et dekkende bilde av 2934 

hvordan tjenestene fungerer overfor innbyggerne. Intervjuene må leses som et supplement til annen 2935 

informasjon, for å fange opp mulige nye problemstillinger vi kanskje ikke har vært kjent med.  2936 

4.2.1 Medvirkning i skole 2937 

Kommunen har ansvar for grunnskoleopplæring, kulturskole og voksenopplæring.  2938 

4.2.1.1 Formelle rammer 2939 

4.2.1.1.1 Grunnskolen 2940 

Grunnskolens, kulturskolens og voksenopplæringens virksomhet er regulert i opplæringslova. Lovens 2941 

formål (§ 1-1) slår blant annet fast at opplæringa skal bygge på grunnleggende verdier som respekt 2942 

for menneskeverdet og åndsfrihet; at den skal vise respekt for den enkeltes overbevisning og fremme 2943 

demokrati; at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine 2944 

og delta i arbeid og fellesskap, og skal få utfolde skaperglede og engasjement; at elevene skal lære å 2945 

tenke kritisk og handle etisk og ha medansvar og rett til medvirkning; og at skolen skal møte elevene 2946 

med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst.  2947 

Formålet er særlig viktig med tanke på at elevene etter § 2-1 har plikt til grunnskoleopplæring. De 2948 

kan dermed ikke velge om de vil være tilstede. Etter § 2-3 kan deler av undervisningstida brukes til 2949 

fag og aktiviteter som skolen og elevene velger. Samme paragraf slår også fast at elevene skal være 2950 

aktivt med i opplæringa – det er både en rettighet og en plikt. Foreldrene og elever over 15 år kan 2951 

etter § 2-3a imidlertid be om at elevene fritas fra deler av undervisningen som de ut fra egen religion 2952 

eller eget livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som 2953 

de opplever som støtende eller krenkende. De kan imidlertid ikke be om fritak fra opplæring om 2954 

kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanene.  2955 

Etter § 2-5 velger foreldre/elever selv målform i lærebøker, og minst ti elever på et årstrinn kan be 2956 

om opplæring på annet hovedmål. I tillegg kan det holdes rådgivende folkeavstemning om hovedmål 2957 

i kommunen.  2958 
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I saker som gjelder bortvisning eller andre tiltak som refsing etter ordensreglement skal eleven etter 2959 

§ 2-9 (fra 1. august 2017 § 9A-10) kunne forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.  2960 

I saker om spesialundervisning kan eleven eller foreldrene kreve at skolen gjør nødvendige 2961 

undersøkelser for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, jfr. lovens § 5-4. Før det gjøres 2962 

sakkyndig vurdering og før det fattes vedtak om spesialundervisning skal eleven eller foreldrene 2963 

samtykke til dette. De skal også kunne gjøre seg kjent med innholdet i sakkyndig vurdering og uttale 2964 

seg før det gjøres vedtak. Tilbudet om spesialundervisning skal så langt råd som mulig utformes i 2965 

samarbeid med eleven og foreldrene, og det skal legges stor vekt på deres syn.  2966 

Reglene om skolemiljø i loven ble endret 1. august 2017, og det er de nye reglene vi omtaler her. Hvis 2967 

en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnete tiltak etter 2968 

lovens § 9A-4, 4. avsnitt, sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Etter § 9A-4, 5. avsnitt, 2969 

skal skolen sørge for at involverte elever blir hørt. Etter § 9A-6 kan eleven eller foreldrene ta saken 2970 

videre opp med Fylkesmannen hvis de først har tatt saken opp med rektor, og Fylkesmannen skal da 2971 

sørge for at involverte elever blir hørt. Etter lovens § 9A-7 kan elever, foreldre og et råd eller utvalg 2972 

ved skolen der de er representert, be om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold, og skolen skal da 2973 

snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikke 2974 

fatter enkeltvedtak etter rimelig tid, kan det likevel klages som om det var fattet vedtak.  2975 

Etter lovens § 9A-8 skal elevene få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for et trygt og 2976 

godt skolemiljø. Det innebærer blant annet at elevrådet kan oppnevne egne 2977 

skolemiljørepresentanter, som blant annet kan møte i skolens arbeidsmiljøutvalg i saker som gjelder 2978 

skolemiljøet.  2979 

Skolen har en utvidet informasjonsplikt om reglene i kapittel 9A om skolemiljø etter § 9A-9 overfor 2980 

elever og foreldre, samt overfor samarbeidsutvalg, skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd, og disse 2981 

skal så tidlig som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Disse har rett til å uttale seg og 2982 

komme med forslag i alle saker som er viktige for skolemiljøet.  2983 

Opplæringslovens kapittel 11 definerer hvilke organer for brukermedvirkning det skal være ved den 2984 

enkelte skole: 2985 

 Samarbeidsutvalg (SU) (§ 11-1), bestående av to representanter for 2986 

undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og 2987 

to for kommunen. Én av representantene skal være rektor ved skolen. Elevene kan 2988 

ikke være tilstede når det behandles taushetsbelagte saker. SU har rett til å uttale 2989 

seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også få delegert styringsoppgaver fra 2990 

kommunen, som da kan oppnevne flere representanter til utvalget. Utvalget kan 2991 

også bli styre for skolen, men kan da ikke ha flertall av bruker- eller ansattgrupper 2992 

alene. Dersom det er et annet styre, skal minst to representanter for foreldrerådet 2993 

være med i styret. Det kan også etableres felles SU for grunnskole og kommunal 2994 

barnehage. 2995 

 Skolemiljøutvalg (SMU) (§ 11-1a), bestående av elever, foreldreråd, ansatte, 2996 

skoleledelse og kommunen. Elev- og foreldrerepresentantene til sammen skal ha 2997 

flertall. SU kan selv være SMU, men må da ha tilleggsrepresentanter for elever og 2998 

foreldre. Her også er det begrensninger på elevrepresentantenes deltakelse ved 2999 
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taushetsbelagte saker, men foreldrerepresentantene skal da ha flertall alene. SMU 3000 

skal medvirke til at skolen, ansatte, elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å 3001 

skape et godt skolemiljø. SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 3002 

skolemiljøet.  3003 

 Elevråd (§ 11-2), med separat elevråd for barne- og ungdomstrinnet på kombinerte 3004 

skoler. Elevrådsrepresentantene skal velges senest tre uker etter at skolen har 3005 

begynt på høsten, og antallet fastsettes av kommunen. En lærer skal hjelpe 3006 

elevrådet, og har møte- og talerett i deres møter. Etter særavtalen for 3007 

undervisningspersonalet i KS-området skal denne funksjonen godtgjøres. 3008 

Elevrådslederen kan kalle inn til elevrådsmøte i samråd med elevrådskontakten, og 3009 

det skal kalles inn møte når en tredjedel av elevrådsrepresentantene eller rektor 3010 

krever det. Elevrådet skal fremme elevenes fellesinteresser og arbeide for å skape et 3011 

godt lærings- og skolemiljø, og skal i tillegg kunne uttale seg i og komme med forslag 3012 

i saker som gjelder elevenes nærmiljø.  3013 

 Foreldreråd (§ 11-4), hvor alle foreldrene er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme 3014 

fellesinteressene til foreldrene, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i 3015 

arbeidet for å skape godt skolemiljø. Det skal arbeide for å skape godt samhold 3016 

mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og 3017 

skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Det skal velges et arbeidsutvalg 3018 

(FAU), som skal velge representanter til SU.  3019 

Etter lovens § 11-7 konstituerer utvalgene seg selv, med leder, nestleder og sekretær.  3020 

I tillegg pålegges kommunene i lovens § 13-3d å sørge for samarbeid med foreldrene, organisert etter 3021 

lokale forhold. I Øvre Eiker kommune tar dette form av et kommunalt foreldreutvalg.  3022 

Etter opplæringslovens § 13-10 skal skoleeier ha et forsvarlig system for å sikre at lovens krav 3023 

etterleves.  3024 

Etter forskrift om overordna mål og prinsipp i skolen skal opplæringa i grunnskolen være i samsvar 3025 

med læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring, generell del. Etter § 1-1 i 3026 

forskrift til opplæringslova skal opplæringa i tillegg være i samsvar med læreplanverket for 3027 

kunnskapsløftet, som omfatter generell del av læreplanen, prinsipper for opplæringen, læreplanene 3028 

for fag og fag- og timefordelingen.  3029 

Læreplanverket er for omfattende til å gå detaljert gjennom her, men generell del av læreplanen 3030 

inneholder blant annet krav til skolen om å arbeide med å utvikle elevene som samarbeidende 3031 

mennesker. 10. mars 2017 ble høringsutkast til ny overordnet del av læreplanen sendt på høring. 3032 

Denne inneholder et eget kapittel om demokrati og medvirkning som del av opplæringens 3033 

verdigrunnlag. I prinsipper for læring og utvikling beskrives demokrati og medborgerskap som et 3034 

tverrfaglig tema, og i delkapittel om skolens praksis beskrives det i del 3.2 om et inkluderende 3035 

læringsmiljø at “Elevmedvirkning må prege skolens praksis.”  3036 

Prinsipper for opplæringa har en egen del om elevmedvirkning. Her tydeliggjøres det at elevene skal 3037 

få erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser, både i det 3038 

daglige arbeidet og ved deltakelse i representative organer. Elevene skal kunne ta del i avgjørelser 3039 

som gjelder læring for hver enkelt og for gruppa, og skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og 3040 
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vurdering av opplæringen innenfor rammene av lov og forskrift. Omfanget av medvirkningen må 3041 

variere med alder og utviklingsnivå. Elevene må kjenne til ulike valgmuligheter og konsekvenser av 3042 

disse for å kunne medvirke, og elevene vil få bedre grunnlag for medvirkning gjennom å gjøre seg 3043 

erfaringer i arbeidet med fagene.  3044 

Vesentlige deler av det øvrige regelverket for skolen er slått fast i forskrift til opplæringsloven.  3045 

Forskriften slår i § 1-4a fast at alle elever skal ha mulighet og tid til å arbeide med saker knyttet til 3046 

elevdemokrati og medvirkning i opplæringa. Arbeidet må være godkjent av skolen. § 2-3 pålegger 3047 

skoleeier å sørge for at nasjonale undersøkelser om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, 3048 

elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomført og fulgt opp lokalt. Dette gjelder 3049 

elevundersøkelsen. I tillegg er det tilgjengelig foreldreundersøkelser og lærerundersøkelser.  3050 

Forskriftens kapittel 3 regulerer individuell vurdering av elever. Disse reglene er omfattende og 3051 

detaljerte, og vi trenger ikke gå gjennom dem i detalj. De viktigste bestemmelsene for vårt formål er 3052 

at eleven etter § 3-1, 4. avsnitt, skal vite hva som er mål for opplæringen, hva som blir vektlagt i 3053 

vurderingen og hva som er grunnlaget for vurderingen; at eleven etter § 3-8 har rett til jevnlig dialog 3054 

med kontaktlærer om sin utvikling utover det faglige, og etter § 3-11 har rett til halvårlig samtale om 3055 

faglig utvikling og at eleven etter § 3-12 skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen 3056 

kompetanse og egen faglig utvikling som del av underveisvurderingen.  3057 

Forskriftens kapittel 9 inneholder regler om gjennomføring av rådgivende folkeavstemninger om 3058 

målform i grunnskolen.  3059 

Foreldresamarbeid i grunnskolen er nærmere regulert i forskriftens kapittel 20. § 20-1 slår fast at 3060 

skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet, og at samarbeidet skal ha eleven i fokus. Samarbeidet 3061 

skal bidra til elevens faglige og sosiale utvikling, og være en viktig ressurs for skolen i å styrke 3062 

utvikling av gode læringsmiljø og skape læringsresultater. Etter § 20-3 skal skolen holde kontakt med 3063 

foreldrene gjennom opplæringsåret, og i starten av hvert skoleår ha et foreldremøte. På 3064 

foreldremøtet skal foreldrene informeres om skolen, innholdet i opplæringa, medvirkningen til 3065 

foreldre, rutiner og annet som er relevant for foreldrene. Minst to ganger i året har foreldrene rett til 3066 

en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om elevens daglige arbeid og kompetanse i 3067 

fagene, samt om annen utvikling. Samtalen skal klargjøre hvordan elev, skole og foreldre skal 3068 

samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling. Eleven kan være med i samtalen, og har fra 3069 

fylte 12 år rett til å være med i samtalen. Generelt skal foreldrene også få en del informasjon som er 3070 

relevant for dem muntlig og skriftlig, men avgrenset av taushetsplikt etter annen lovgivning.  3071 

Etter forskriftens § 22-1 har elevene rett til nødvendig sosialpedagogisk rådgivning og rådgivning om 3072 

utdannings- og yrkesvalg. Elevens behov og ønske skal avgjøre hvilken form for rådgivning som skal 3073 

brukes. Eleven skal få den hjelpen eleven trenger for å utvikle seg videre og utnytte egne ressurser, 3074 

uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. § 22-2 og 22-3 detaljerer innholdet i rådgivningen.  3075 

Øvre Eiker kommune har i tillegg to sentrale styringsdokumenter: Strategi for økt læringsutbytte og 3076 

Prinsipper for klasseledelse og vurdering for læring i Øvre Eiker kommune5. I Strategi for økt 3077 

læringsutbytte er det satt som et kriterium for måloppnåelse blant annet at andelen elever som 3078 

trives og opplever mestring og medvirkning (målt i Elevundersøkelsen) er høyere enn nasjonalt 3079 

                                                           
5
 https://ovre-eiker.kommune.no/Documents/Skole_og_barnehage/Brosjyre%20Skole4.pdf  

https://ovre-eiker.kommune.no/Documents/Skole_og_barnehage/Brosjyre%20Skole4.pdf
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gjennomsnitt. Det kreves av lærerne at de har god kompetanse i klasseledelse og gjennomfører 3080 

vurdering for læring etter Prinsipper for klasseledelse og vurdering for læring i Øvre Eiker kommune.  3081 

Prinsippene for klasseledelse og vurdering bygger på relasjonen lærer-elev som sentral for læring, og 3082 

stiller krav om at elevene skal oppleve en likeverdig dialog med de voksne. Det skal gjennomføres en 3083 

halvårlig vurdering fra elevene, slik at læreren og ledelsen på skolen får tilbakemelding på elevenes 3084 

forståelse av egne læringsprosesser og vurderingspraksis i undervisningen. Denne skal føre til at 3085 

identifiserte endringsbehov gjennomføres i klasserommet, og at ledelsen legger til rette for kollektive 3086 

læringsprosesser og løfter frem funn fra tilbakemeldingene i plenum til felles drøfting og refleksjon.  3087 

Videre heter det i prinsippene at skole-hjemsamarbeid fremmer læring gjennom god kommunikasjon 3088 

basert på gjensidige positive holdninger. Samarbeidet skal være profesjonelt, med tydelige 3089 

forventninger fra skolen om at foreldre må ha en positiv innstilling til skole, samt et løfte fra 3090 

kommunen om at lekser skal kunne utføres uten læringshjelp hjemme, og at skolen skal gi 3091 

konstruktive og kontinuerlige tilbakemeldinger på lekser.  3092 

Skolen skal etter prinsippene jobbe med vurdering for læring, definert “som en planlagt prosess der 3093 

informasjon om elevens kompetanse brukes av både læreren og eleven slik at 1) læreren kan tilpasse 3094 

undervisningen, og 2) eleven kan justere sine egne læringsstrategier” (Slemmen (2012) sitert på s. 7 i 3095 

nevnte brosjyre). Dette krever i følge prinsippene at elevene er kjent med vurderingsbegrepene 3096 

“oppovermelding”, “tilbakemelding” og “fremovermelding”, og at læreren skal planlegge for læring 3097 

gjennom å definere tydelige mål for læring og vurderingskriterier. Elevene skal kjenne målene og 3098 

forstå dem, og være med på å definere kriteriene for måloppnåelse. Elevene skal trenes i å vurdere 3099 

og å reflektere over eget læringsarbeid, eget arbeid og utvikling, og kameratvurdering skal benyttes. I 3100 

tillegg skal hjemmet hvert halvår få en skriftlig vurdering fra skolen etter en felles standard for 3101 

prosess og innhold.  3102 

Opplæringsloven, med tilhørende forskrifter, pålegger altså kommunene som skoleeiere å legge til 3103 

rette for bred brukermedvirkning, særlig inn mot skolemiljøet, men pålegger også elever og foreldre 3104 

en bred medvirkningsplikt. Kommunens egne strategier underbygger også til en stor grad dette, selv 3105 

om medvirkning ikke har vært et eget fokusområde (se nedenfor under 4.2.1.2.1). 3106 

4.2.1.1.2 Voksenopplæring og kulturskole 3107 

Voksenopplæringens grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringslovens kapittel 4A. 3108 

Etter § 4A-4 skal voksne som får slik opplæring få mulighet til å ta aktivt del i arbeidet med å fremme 3109 

et godt læringsmiljø og utdanningstilbud. For vurdering i grunnopplæring for voksne gjelder forskrift 3110 

til opplæringslovens kapittel 4, som i det vesentlige for vårt formål gjentar regelverk i kapittel 3, som 3111 

er gjennomgått over. Voksenopplæringen har også ansvaret for opplæring i norsk og 3112 

samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og eventuelt også for deler av opplæringen i 3113 

introduksjonsprogrammet. Introduksjonslovens formål er blant annet å styrke nyankomne 3114 

innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, jfr lovens § 1. Opplæringen i 3115 

introduksjonsprogrammet og i norsk og samfunnskunnskap skal skje etter en individuell plan, som 3116 

skal utarbeides i samråd med den det gjelder, jfr introduksjonslovens § 6 og § 19.   3117 

Etter opplæringslovens § 13-6 skal det være et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge i 3118 

kommunen, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.  3119 
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4.2.1.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 3120 

4.2.1.2.1 Grunnskolen 3121 

I tilbakemeldinger fra seksjonsleder oppvekst og virksomhetsleder for skole er det tydeliggjort at 3122 

medvirkning ikke har vært et eget fokusområde i skolen i Øvre Eiker utover det som har skjedd i 3123 

arbeidet med de kommunale styringsdokumentene nevnt over – og da særlig arbeidet med vurdering 3124 

for læring. Imidlertid er det opprettet et felles Foreldreutvalg for grunnskolen for kommunen, som 3125 

møtes om lag en gang i året. Det gjennomføres også elevundersøkelser mv. i tråd med lov og 3126 

forskrift. Samarbeidsutvalgene fungerer som skolemiljøutvalg, men hvordan valg av representanter 3127 

eller gjennomføring av møter foregår er ikke kartlagt. På Skotselv skole, som er kommunens eneste 3128 

kombinerte barne- og ungdomsskole, er det ett felles elevråd for begge trinn. I tillegg er det ikke gitt 3129 

tilbakemelding på om det finnes egne rutiner for involvering av elever/foreldre i saker om 3130 

spesialundervisning utover det som er omtalt i lovverket.  3131 

Elevmedvirkning i voksenopplæringen er ikke kartlagt særskilt.  3132 

Det ble gjennomført gruppeintervju med fire lærere på Hokksund ungdomsskole i februar 2017. De 3133 

underviste i ulike fag på 8.-10. trinn, og var alle sammen kontaktlærere på 8. eller 9. trinn. Lærerne 3134 

ble rekruttert av rektor på vegne av oppvekstseksjonen. Som nevnt over, var formålet med intervjuet 3135 

å undersøke om det var praksis eller uformelle rammer, kultur og lignende som kunne gi opphav til 3136 

flere problemstillinger som burde undersøkes. Disse fire lærernes opplevelser må sees på som et 3137 

supplement til annen informasjon, og kan ikke anses som dekkende beskrivelser av praksis i 3138 

grunnskolen i Øvre Eiker. Gjennomgangen av intervjuet med disse lærerne må leses ut fra disse 3139 

forutsetningene.  3140 

Gruppeintervju med fire lærere 3141 

De fire lærerne ble blant annet spurt om hva de legger i begrepet elevmedvirkning. Lærerne beskrev 3142 

at begrepet er viktig for dem, og noe de prøver å få inn i hverdagen. De oppfattet at begrepet betyr 3143 

at elevene skal få si sin mening, oppleve å bli hørt, og faktisk bli hørt. De beskrev at måten dette 3144 

kommer til syne på i hverdagen er gjennom elevråd, og så er det variasjon på trinn og fag hvor mye 3145 

elevene påvirker undervisning og vurdering. For eksempel brukes det i prosjekter, hvor elevene er 3146 

med på å sette opp vurderingskriterier. I tillegg har de tatt i bruk det de omtaler som en “brev-3147 

metode”, der elevene skriver brev om hvordan de er med på eller kan være med på å bestemme i 3148 

hverdagen, og brevene så brukes aktivt i etterkant. Dette er den halvårlige vurderingen som er 3149 

beskrevet i prinsipper for klasseledelse og vurdering i Øvre Eiker kommune. Elevenes medvirkning 3150 

mener disse lærerne også bidrar til å sikre at prøver spres bedre utover i tid enn det som ellers 3151 

kanskje ville vært tilfellet.  3152 

Disse lærerne forteller at elevene også er med på å ønske seg plassering i klasserommet, 3153 

læringspartnere de kan jobbe sammen med og deltar i liknende, mindre avgjørelser i hverdagen. 3154 

Disse lærerne mener at elevene kanskje ikke er bevisste på når de faktisk er med på elevmedvirkning 3155 

hvis ikke lærerne opplyser dem aktivt om det, og at dette kan gi uønskede utslag på undersøkelser. 3156 

De tenker at det er vanskelig å kunne måle seg mot andre skoler på elevmedvirkning, men opplever 3157 

at graden av medbestemmelse i dag er større og annerledes enn de selv opplevde som elever i 3158 

grunnskolen. De ser på opplæringen i dag som dialogbasert og fleksibel med tanke på 3159 

læringsmetoder og innhold. Det ble i intervjuet problematisert om elevene medvirker eller er med på 3160 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

95 
 

å bestemme når de blir gitt valg mellom ulike alternativer. De intervjuede lærerne framhevet 3161 

Lionsquest (Det er ditt valg) og Holocaustsenteret i Oslo sine DEMBRA-timer, knyttet til 3162 

toleransereiser, som særlig gode opplegg/fag for elevmedvirkning.  3163 

For disse lærerne var det å bygge relasjoner til elever i grupper hvor de ikke var kontaktlærere, men 3164 

kun var faglærere som mer utfordrende, men gjennomførbart. De opplevde det som enklest å bygge 3165 

relasjoner som faglærere på samme trinn som de ellers er kontaktlærere for andre grupper. De 3166 

syntes det kunne være enklere å få til et godt samspill for elever de er kontaktlærere til, fordi de da 3167 

lettere får en dypere relasjon. Å gå inn som vikar i en klasse de sjelden underviser i opplevde de som 3168 

mye mer krevende, fordi de da sjeldnere har noen etablert relasjon i bunnen.  3169 

I intervjuet ble disse lærerne også spurt om sine refleksjoner rundt foreldremedvirkning. FAU ved 3170 

skolen ble beskrevet av disse lærerne som engasjert, med månedlige møter. Utviklingssamtalene ble 3171 

framhevet i intervjuet som et viktig rom hvor foreldrene kan ta opp det de lurer på. I intervjuet ble 3172 

det problematisert at foreldrene kan være en uutnyttet ressurs, fordi lærerne i litt varierende grad 3173 

gir arbeidskrav til foreldrene. Disse lærerne opplevde at det kan være ulik oppfølging fra foreldrene, 3174 

for eksempel om å gi en tilbakemelding på at de har sett en presentasjon eller lekser. Disse lærerne 3175 

problematiserte imidlertid også at ansvarliggjøring av foreldre kan skape et skille mellom barn av 3176 

foreldre med ulike muligheter og livssituasjoner. I sammenheng med dette og senere spørsmål i 3177 

intervjuet om det var systematiske forskjeller på hva slags grupper av elever som engasjerer seg, tok 3178 

lærerne opp ulike situasjoner hvor aktiviteter på fritiden kan ta så stor plass i elevenes liv at de får 3179 

utfordringer i skolehverdagen, og hvor viktig rolle foreldresamarbeidet kan spille for å bidra til en god 3180 

balanse i elevenes liv.  3181 

Lærerne beskrev et konkret eksempel på hvordan de på et av trinnene hadde som et forsøk sendt 3182 

hjem et egenvurderingsskjema på faglige, sosiale, trivselsmessige og ordensmessige forhold, som 3183 

elevene skulle fylle ut sammen med foreldrene som forberedelse til utviklingssamtaler. De opplevde 3184 

at elevene i liten grad hadde fylt ut dette med foreldrene, selv om foreldrene skrev under på at det 3185 

var gjort, og lærerne diskuterte om ulike informasjonstiltak kunne avhjulpet dette. De mente 3186 

imidlertid det var positivt i utviklingssamtalene som utgangspunkt for diskusjon at skjemaet var fylt 3187 

ut, og elevene ble beskrevet som samvittighetsfulle i sin utfylling.  3188 

Disse lærerne fortalte også at mobilskole er noe de bruker aktivt til å sende meldinger mellom skole 3189 

og hjem, og lærerne opplever at dette fungerer godt. Lærerne tenker at god kommunikasjon kan 3190 

bidra til god medvirkning. Foreldrene beskrives av lærerne som aktive i å kommunisere med skolen, 3191 

særlig rundt arbeidsplanene. 3192 

Disse lærerne ble også utfordret på sine tanker rundt antallet undersøkelser i skolen, ut fra en 3193 

antakelse om at de ville se dette som krevende. Lærerne beskrev elevundersøkelsen som en god 3194 

måte å få tilbakemelding på, mens antallet undersøkelser lærerne forventes å svare på opplevdes 3195 

som høyt. De synes de blir spurt om det samme om igjen i samme eller flere undersøkelser. Lærerne 3196 

var bekymret for om elevene blir utmattet av antallet spørsmål i elevundersøkelsen, eller ikke er 3197 

gode nok lesere, og derfor ikke gir gjennomtenkte nok svar. De problematiserte derfor at 3198 

undersøkelsene kanskje ikke gir fullgode svar. De mente det har vært tilfeller av at et halvt trinn har 3199 

svart gjennom alt svært raskt, og beskrev dette nesten som en boikott. Et forslag som kom opp i 3200 

intervjuet var å supplere undersøkelsene med intervjuer, for å sikre god validitet.  3201 
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Da lærerne ble spurt om hvordan resultatene brukes etterpå, beskrev de at resultatene blir gått 3202 

gjennom med personalet i fellestid, og at oppsiktsvekkende resultater blir gjenstand for mer 3203 

bearbeidelse. En måte de sa at dette kan skje på er gruppearbeider i teamene. Diskusjonen de 3204 

beskriver involverer primært undervisningspersonalet, men ved et tilfelle der skolen skåret dårlig på 3205 

elevmedvirkning fortalte de at elevene ble trukket inn i diskusjonen i klasserommene. Ellers mener 3206 

de at det jobbes mer indirekte med oppfølging av resultatene, ved at skolen/lærerne iverksetter 3207 

tiltak. Overfor elevene oppgir disse lærerne at de ikke har sett verdien i å gå gjennom undersøkelsens 3208 

resultater, og at de dermed ikke prioriterer dette blant mange andre ting som må gjennomgås.  3209 

Disse lærerne beskrev at de hadde blitt involvert i å arbeide med 10-faktor 3210 

(medarbeiderunderøkelsen). Denne kom to uker etter lærerundersøkelsen, og de opplevde at det ble 3211 

mange spørsmål å svare på, og en del overlapp. De var usikre på skillet mellom Ståstedsanalyse, 3212 

lærerundersøkelse og 10-faktor, som var blitt gjennomført i løpet av samme skoleåret. De hadde 3213 

problemer med å huske hvilke metoder som ble brukt i oppfølging av hvilken type undersøkelse, og 3214 

forvekslet blant annet en film med Ole Torp om ståstedsanalyse, som hadde blitt fulgt opp med en 3215 

SWOT-analyse, med oppfølgingsarbeidet til 10-faktor. De likte imidlertid at de fulgte opp med 3216 

konkret arbeid i grupper.  3217 

Lærerne ble deretter spurt i intervjuet om hvordan de opplevde elevenes engasjement i 3218 

medvirkningsprosesser. De følte selv at de fikk mer motiverte og engasjerte elever når de gikk i 3219 

dialog med dem, framfor å ha tenkt ut alt på forhånd selv. Videre mente de at det er vanskelig for 3220 

lærerne på egen hånd å holde oversikt over skoledagen sett fra elevenes ståsted, og det blir enklere 3221 

å finne gode løsninger for vurdering i dialog med elevene. I den grad elevene opplever å få styre 3222 

innholdet i hverdagen sin og få komme med saklig argumentasjon, så opplever disse lærerne at det 3223 

gir bedre motiverte elever. Hvorvidt elevene blir engasjert i et tema ellers er vanskelig å forutsi, 3224 

syntes disse lærerne. De opplevde nok også at det av og til kan være vanskelig å dra elevene i gang, 3225 

men at det går greit når elevene får en forståelse for problemstillingen. Samme problemstilling kan 3226 

engasjere ulike grupper ulikt, slik disse lærerne ser det.   3227 

Lærerne ble utfordret på om de så systematiske forskjeller på hva slags grupper av elever som 3228 

engasjerer seg. Dette avstedkom en litt søkende diskusjon, og det var i liten grad veldig klare 3229 

synspunkter på at bestemte grupper elever utpekte seg veldig positivt eller negativt.  3230 

Lærerne var enige i en påstand vi presenterte for dem, om at det kunne være mange uformelle 3231 

forventninger til lærerrollen, og beskrev at det preget hverdagen deres. Forventningene de opplevde 3232 

går på faglige, praktiske, tekniske og sosiale forhold, og de fortalte at de kan føle at de ikke alltid er 3233 

like godt rustet med kompetanse til å møte forventningene. Et eksempel kan være når de kommer 3234 

opp i problemstillinger knyttet til elevers psykiske helse, eller diskusjoner om grenseganger mellom 3235 

skolens og foreldres ansvar. Lærerne opplevde imidlertid i mindre grad at de ble møtt av mange 3236 

formelle forventninger til undervisningssituasjon og det faglige. Slik de så det, var det skoleledelsen 3237 

som i større grad håndterte dette, og disse lærerne opplevde å ha ganske frie rammer innenfor lokale 3238 

læreplaner. Imidlertid ble dokumentasjonskrav, særlig med tanke på rapporter for barn som mottar 3239 

spesialundervisning og journalføring i arkivsystemet, beskrevet som krevende. Her ga de også uttrykk 3240 

for et ønske om å få bedre opplæring. 3241 

Lærerne mente at de møtte større forventninger enn de kunne levere opp mot. I lys av de 3242 

utfordringene disse lærerne ga uttrykk for, så de samtidig elevmedvirkningens plass i at lærerrollen 3243 
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hadde endret seg fra en formidler til å være en mer dialogbasert rolle. Samtidig mente de at elevene 3244 

har større medbestemmelsesrett enn før. Disse lærerne opplever at elevene har fått dette på alle 3245 

områder i livet, og kunne derfor tenke seg at elevene i mindre grad ser verdien av sin deltakelse. 3246 

Lærerne mente selv at de prøver å nevne elevmedvirkning og henvise tilbake til prosesser hvor 3247 

elevene har vært med på å utarbeide noe lærerne skal håndheve.  3248 

Lærerne mente også at medvirkning som tema i hovedsak diskuteres eksplisitt i forbindelse med 3249 

gjennomgang av undersøkelser, men at medvirkning nok mest er noe som skjer i praksis eller er 3250 

implisitt i en del sammenhenger.  3251 

Disse lærerne var også opptatt av om elevene i liten grad har fritidsaktiviteter og samlingssteder 3252 

utover idrett der de kan få erfaringer med å medvirke.  3253 

En konkret praktisk utfordring som ble luftet av disse lærerne mot slutten av intervjuet, er at alle 3254 

skolene og barnehagene har utviklingssamtaler samtidig, og at det også blir gjennomført 3255 

medarbeidersamtaler samtidig.  3256 

Ut fra kjent teori om iverksetting ville vi, med tanke på alle de formelle kravene til medvirkning som 3257 

er i skolen, ventet at det ville være utfordrende for lærerne å følge opp elevmedvirkningen 3258 

tilfredsstillende. Imidlertid beskriver de fire som ble intervjuet ganske utførlig både holdninger og en 3259 

metodikk som i det store og hele må sies å være overraskende godt i overensstemmelse med de 3260 

formelle kravene. At disse lærerne også beskriver noen konkrete utfordringer med tanke på elev- og 3261 

foreldremedvirkning er slik sett som ventet, og det kan være aktuelt å se nærmere på om noen av 3262 

disse utfordringene bør følges opp i det konkrete arbeidet med å videreutvikle medvirkningen i skole. 3263 

4.2.1.2.2 Kulturskolen 3264 

I kulturskolen er det et samarbeidsutvalg som møtes 2 ganger i året. Utvalget ble trolig opprettet i 3265 

skoleåret 2008/09. Modellen er tilsvarende organer for grunnskolen. Utvalget har egne 3266 

retningslinjer, og har følgende sammensetning:  3267 

 Rektor, som kommunens representant og sekretær for utvalget 3268 

 1 representant valgt av kommunestyret 3269 

 1 representant fra lærerne 3270 

 1 representant fra elevene 3271 

 1 representant fra de foresatte 3272 

 1 representant fra musikkrådet 3273 

 1 representant fra skolekorpsene 3274 

 1 representant fra barne- og ungdomsteater 3275 

 1 representant fra strykeorkester 3276 

Det er ikke kjent hvordan representantene oppnevnes.  3277 

Utvalget skal drøfte innholdet i skolen, arbeidsprogram og utviklingsplaner, planer for samarbeid 3278 

med frivillig kulturliv og foreldre, økonomiplan og budsjett og rammen rundt arrangementer. 3279 

Utvalget forventes også å bistå ved gjennomføringen av arrangement.  3280 

Det skal også gjennomføres brukerundersøkelser i kulturskolen, og det er planlagt å gjøre dette 3281 

høsten 2017. Forrige brukerundersøkelse ble gjennomført for mer enn tre år siden.  3282 
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4.2.1.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 3283 

Vi vil her først se på noen resultater fra elevundersøkelsen, og deretter se på hvordan noen 3284 

enkeltelever opplever medvirkning i skolen sett fra sitt ståsted. 3285 

Elevundersøkelsen 2016-17 for 7. og 10. trinn viser i hovedsak en skole som skårer noe bedre enn 3286 

landsgjennomsnittet på de fleste faktorer. Gjennomsnittsskåren for elevmedvirkning er i Øvre Eiker 3287 

på 7. og 10. trinn på henholdsvis 3,9 og 3,4 på en skala fra 1-5, i begge tilfeller 0,1 over 3288 

landsgjennomsnittet. Samtidig er elevmedvirkning den av dimensjonene som i landet skåres lavest. 3289 

For 7. trinn er tallene svakt stigende de siste årene, mens tallene for 10. trinn svinger mellom 3,4 og 3290 

3,0 annethvert år.  3291 

Tabell 4.4 og 4.5 viser delskår for ulike indikatorer på temaet elevdemokrati og –medvirkning i 3292 

undersøkelsen på henholdsvis 7. og 10. trinn:  3293 

Tabell 4.4: Delskår for indikatorer i elevundersøkelsen på 7. trinn, Øvre Eiker kommune. Skala 1-5, 3294 

hvor 5 er best. 3295 

Indikator og nøkkeltall 
2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017   

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? 3,4 3,4 3,5 3,5 
  

Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og 
annet arbeid som tillitsvalgt? 

4,1 4,1 4,2 4,2 
  

Hører skolen på elevenes forslag? 3,8 3,8 3,9 3,8 
  

Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i 
klassen/gruppa? 

4,1 3,9 4,0 4,2 
  

Kilde: Skoleporten, udir.no 3296 

Tabell 4.5: Delskår for indikatorer i elevundersøkelsen på 10. trinn, Øvre Eiker kommune. Skala 1-5, 3297 

hvor 5 er best. 3298 

Indikator og nøkkeltall 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Er dere elever med på å foreslå hvordan 
dere skal arbeide med fagene? 

2,7 2,7 2,7 3,2 

Legger lærerne til rette for at dere elever 
kan delta i elevrådsarbeid og annet 
arbeid som tillitsvalgt? 

3,4 3,8 3,4 3,8 

Hører skolen på elevenes forslag? 3,0 3,3 2,9 3,2 

Er dere elever med på å lage regler for 
hvordan dere skal ha det i 
klassen/gruppa? 

3,0 3,4 3,1 3,5 

Kilde: Skoleporten, udir.no 3299 

For både 7. og 10. trinn ser det ut til at de mest formelle mekanismene – tillitsvalgtarbeid og felles 3300 

regler – er de som flest elever opplever å ta del i. Dette er også der hvor elevmedvirkningen nok er 3301 

mest håndfast. Samtidig er det markante forskjeller mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet på alle 3302 

indikatorene, og i lys av lovverk og kommunens egne styringsdokumenter er det grunn til bekymring 3303 

for om elevene i tilstrekkelig grad opplever å ha innflytelse på arbeidsmetoder i fagene. 3304 

Standardavvikene ligger også jevnt over på 1,0 (0,9-1,1). Det vil som regel si at 2/3 av elevene svarer i 3305 

en rekkevidde på 1,0 opp og ned fra snittet. På 10. trinn, hvor standardavviket er 1,1, betyr dette at 3306 
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2/3 av elevene på en skala fra 1-5 vurderer graden de er med på å foreslå hvordan de skal arbeide 3307 

med fagene mellom 2,1 og 4,3, med flest rundt snittet på 3,2.  3308 

Det ble gjennomført et gruppeintervju med 8 elever i 8. og 9. trinn på Hokksund ungdomsskole i 3309 

februar 2017 som kan utdype og nyansere inntrykket fra elevundersøkelsen. Ingen av elevene satt i 3310 

elevrådet, mens én satt i ungdomsrådet. Elevene var rekruttert av lærerne/skoleledelsen. De samme 3311 

forutsetningene som vi tok for intervjuet med fire lærere må også tas for intervjuet med disse 3312 

elevene. Som nevnt over, var formålet med intervjuet å undersøke om det var praksis eller uformelle 3313 

rammer, kultur og lignende som kunne gi opphav til flere problemstillinger som burde undersøkes. 3314 

Disse åtte elevenes opplevelser må sees på som et supplement til annen informasjon, og kan ikke 3315 

anses som dekkende beskrivelser av praksis i grunnskolen i Øvre Eiker. Gjennomgangen av intervjuet 3316 

med disse elevene må leses ut fra disse forutsetningene.  3317 

Gruppeintervju med åtte elever 3318 

De åtte elevene ble først bedt om å si hva medvirkning er for dem. De tenkte at medvirkning er å 3319 

kunne være med på å påvirke – å komme med forslag og å være med og bestemme. Det handler for 3320 

dem også om at alle har like mye å si.  3321 

De ble deretter bedt om å vurdere om de var med på å medvirke på skolen. De opplevde at de var 3322 

med på å bestemme hva slags prøver de ville ha og kriterier for måloppnåelse, men også at det 3323 

kunne være forskjell fra lærere til lærere. Noen lærere tenkte de har bestemt alt på forhånd, mens 3324 

andre følte de åpner mer opp for ideer. Elevene mente at de sjelden snakker om medvirkning i 3325 

klasserommet annet enn når tema er vurdering. De opplever imidlertid at medvirkning snakkes om 3326 

oftere enn før. Disse elevene syntes at de lærerne som er best på medvirkning er de som både tar 3327 

seg tid til og tør å spørre om elevenes synspunkter. Lærere som oppleves som å ha bestemt seg på 3328 

forhånd oppleves som strengere og mer låst. Elevene hadde ulike opplevelser av hvilke fag de hadde 3329 

mer og mindre medvirkning i.  3330 

Disse elevene opplevde at det hjelper å henvise til hva andre klasser gjør når de føler lærere har 3331 

bestemt seg på forhånd. Elevene opplevde også at kontaktlærerne deres var bedre enn faglærerne til 3332 

å spørre dem ofte om hva de vil.  3333 

Da elevene ble utfordret på om de foretrakk å medvirke framfor å få ting ferdig, så ga de uttrykk for 3334 

at de ønsket en blanding. Ting de trakk fram som greit at lærerne bestemte, var opplegget for timen, 3335 

mens vurdering var noe de så som viktig å kunne påvirke, slik at de kunne vise seg fra sin beste side. 3336 

Elevene kunne ikke huske å ha hørt om opplæringsloven, og kunne heller ikke huske å ha snakket om 3337 

læreplaner. De husket imidlertid å ha snakket om kompetansemål i klassene. De beskrev at de får 3338 

presentert målene når de skal gjøre noe nytt. Målene ble opplevd som noe som ble trukket fram 3339 

fordi læreren måtte si noe om det, og ikke å ha noe annet formål. Elevene så på kompetansemålene 3340 

som mål på hva man skulle kunne på prøver.  3341 

Disse åtte elevene hadde litt ulike erfaringer med å være med på å vurdere seg selv. De mente at det 3342 

hendte en sjelden gang at de var med på å lage vurderingskriterier eller velge mellom 3343 

vurderingskriterier, men at dette ikke skjedde i alle fag. De var ikke kjent med noen kobling mellom 3344 

kompetansemål og vurderingskriterier.  De antok at lærerne ikke hadde tid til å arbeide med 3345 

vurderingskriterier. Disse elevene opplevde at når de har vært med på å legge vurderingskriterier, så 3346 
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har de i ettertid blitt brukt i vurdering, men bare sammen med andre kriterier som lærerne hadde 3347 

utarbeidet.  3348 

Elevene som ble intervjuet mente selv at de måtte be om samtaler om hvordan det går med dem selv 3349 

– at det ikke var noe de opplevde skjedde uoppfordret.  3350 

Disse elevene vurderte elevundersøkelsen som grei, selv om den gir lite rom for å skrive selv hva man 3351 

tenker. De opplevde at det var nyttig å svare på den, men mente også at det kunne være en del 3352 

elever som bare svarer for å svare, og ikke tenker på at den kan brukes til å gjøre noe bedre. De 3353 

intervjuete elevene opplever sjelden eller aldri at undersøkelsen blir brukt til noe. I den grad de har 3354 

opplevd at den blir brukt til noe, så er det avhengig av hva som er svart.  3355 

Hvis elevundersøkelsen snakkes om i ettertid, mener de at det er lærerne som gjør det.  3356 

Elevene vi snakket med tenker at det er fint at de har elevråd, men at det ikke er alltid saker de tar 3357 

opp får gjennomslag. Elevene tenker at elevrådets rolle er å gjøre det bedre for elevene etter deres 3358 

ønsker, å komme med innspill til skolen og prate på vegne av hele klassen, og tror at elevrådet 3359 

oppfyller rollen sin. De mener også at skolen og skoleledelsen stort sett er opptatt av elevrådet.  3360 

Disse elevene hadde ikke hørt om skolemiljøutvalg, men alle kjente til FAU. Foreldrene deres snakker 3361 

lite eller ingenting om FAU som de kunne huske. En eller to hadde imidlertid foreldre som satt i FAU.  3362 

Noen av de åtte elevene hadde hørt om ungdomsrådet, men kjente i liten grad til hva de gjorde.  3363 

Alle de åtte hadde hørt om kommunen, men visste lite om hva kommunen gjør. De foreslo at 3364 

kommunen styrte penger til ulike ting og hadde ansvar for mye, blant annet skole og helsetjenester. 3365 

Ut fra en beskrivelse de fikk om hva kommunen driver med, ble de bedt om å si noe om hva de 3366 

tenker det er viktig å påvirke. De mente da alle sammen at skole var viktig å påvirke. I tillegg nevnte 3367 

de fritidsaktiviteter, og skulle gjerne kunne påvirket fordelingen av tid mellom skole/lekser og andre 3368 

aktiviteter. Flere av elevene ga uttrykk for å ha et politisk engasjement, uten at de nødvendigvis var 3369 

medlem av noen politisk organisasjon. Deres politiske engasjement hadde størst fokus på spørsmål 3370 

av internasjonal eller nasjonal karakter, og i mindre grad lokal karakter. Hvis de skulle forandre noe 3371 

på skolen, så ville de ha skolefrukt. Skulle de forandre noe der de bor, så ville de økt busstilbudet, 3372 

hatt billigere elbiler eller billigere tog- og bussbilletter eller gjort det lettere for enkeltelever å 3373 

påvirke. Der de ikke vil endre på noe, så er det delvis fordi de er fornøyd og delvis fordi de ikke tror 3374 

det lar seg endre.  3375 

Elevene i intervjuet fikk også en problemstilling hvor de ble bedt om å velge mellom å påvirke 3376 

læreren sin, skolen sin eller kommunen, og foretrakk da å påvirke skolen sin. Når de ble bedt om å 3377 

velge mellom å påvirke individuelt, velge noen til å påvirke eller å svare på undersøkelser, så kom det 3378 

opp at de ønsket at lærerne burde bli mer åpne for å få forslag til endringer. Den perfekte lærer 3379 

mente de er en som hadde vært nærmere den enkelte og blitt mer kjent med dem. Elevene vi 3380 

snakket med synes det er vanskelig å spørre om å være med å påvirke, fordi de antar at lærerne ikke 3381 

har rom for påvirkning hvis ikke de etterspør noe fra elevene. Den perfekte elev mente de er en som 3382 

spør og som følger opp sitt ansvar for å delta. Å ta ansvar for å delta betydde for dem å være kritiske. 3383 

De mente at det er for lett å tenke at ting er som de er. Hvis lærerne blir møtt med kritiske 3384 

innvendinger oppfattet disse elevene noen lærere som at de forsøker å begrunne sine valg, framfor å 3385 

innrømme feil. Disse elevene mente derfor at noen lærere ikke tar til seg kritikk. De lærerne som de 3386 
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opplevde håndterer kritikk verst er de som de føler alltid kan begrunne valgene sine og står på sitt og 3387 

kanskje ikke tør innrømme feil. Disse elevene ga uttrykk for at de lærerne som de mener håndterer 3388 

kritikk best er de som elevene føler tør å endre seg og som spør om andre opplever det samme.  3389 

Elevene syntes det var litt uvant å prate om medvirkning på denne måten, men sa at de likte det. 3390 

På samme måte som før intervjuet med lærerne ville vi ventet at intervjuet med elevene avdekket 3391 

avvik mellom formelle krav og praksis, uformell rammer og kultur. Selv om elevene nok har en mer 3392 

kritisk tilnærming enn lærerne til hva som faktisk skjer, så beskriver de også i store trekk en grad av 3393 

samsvar mellom formelle krav og praksis som er større enn ventet. Vi må ta høyde for at det er 3394 

krevende for både voksne og barn å gjenkalle hva som faktisk har foregått når vi stiller åpne og 3395 

kanskje litt abstrakte spørsmål. Vi må også ta høyde for at elever i denne alderen i både språk og 3396 

erindring kanskje har mindre rom for nyanser enn voksne. Likevel peker elevene også, som ventet, på 3397 

noen utfordringer det kan være verdt å se nærmere på, og trekker fram noen betraktninger om hva 3398 

som skal til for at de føler seg tatt på alvor av lærerne som det nok er verdifullt å ta med seg. Det ser 3399 

også ut til å være en del samsvar mellom hvordan lærere og elever på den samme skolen opplever 3400 

situasjonen fra sine respektive perspektiver. Dette styrker troverdigheten til beskrivelsene fra begge 3401 

sider.  3402 

  3403 
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4.2.2 Medvirkning i barnehage 3404 

Barnehagesektoren reguleres av barnehageloven, med tilhørende forskrifter. Kommunen har etter 3405 

lovverket to oppgaver: Å være barnehageeier når kommunen har egne barnehager, og å være 3406 

barnehagemyndighet. Barnehagemyndighetens oppgave er å forvalte tilskudd til private barnehager 3407 

og å føre kontroll med barnehageeierne i kommunen.  3408 

4.2.2.1 Formelle rammer 3409 

Barnehagelovens formålsparagraf (§ 1) slår fast at barnehagens oppgaver skal utøves i samarbeid og 3410 

forståelse med hjemmet. Barna skal etter samme paragraf, andre avsnitt, ha rett til medvirkning 3411 

tilpasset alder og forutsetninger, og etter tredje ledd skal barnehagen fremme demokrati.  3412 

Etter lovens § 2 skal departementet fastsette en rammeplan med nærmere regler om barnehagens 3413 

innhold og oppgaver. Denne er fastsatt i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 3414 

oppgaver, hvor ny versjon trådte i kraft 1. august 2017. Det er denne siste versjonen som her blir 3415 

gjennomgått.  3416 

I del 1, Barnehagens verdigrunnlag, beskrives blant annet at det å sikre at barna får ta del i og 3417 

medvirke i fellesskapet er en viktig verdi. Barnehagen beskrives som en forberedelse til aktiv 3418 

deltakelse i samfunnet, og barna skal få oppleve demokratisk deltakelse, uavhengig av 3419 

kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. Barna skal få komme til uttrykk med ulike meninger 3420 

og perspektiver, og barnehagen skal bidra til at barna får forståelse for og slutter opp om 3421 

demokratiske verdier og normer.  3422 

I del 3, Barnehagens formål og innhold, beskrives hvordan barna skal være medskapere av egen 3423 

kultur i en atmosfære preget av humor og glede. Her beskrives også hvordan barna skal få delta i 3424 

beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold, og støttes i å uttrykke synspunkter og skape 3425 

mening i den verden de er en del av. Personalet skal blant annet støtte barnas aktivitet, engasjement 3426 

og deltakelse i fellesskapet, synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i 3427 

fellesskapet og utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler. Barna skal også 3428 

kunne bidra i egen og andres læring, og inviteres til å utforme normer for samhandling i fellesskap.  3429 

Rammeplanens del 4 omhandler i sin helhet barns medvirkning, og henviser til loven, grunnlovens § 3430 

104 og barnekonvensjonens art. 12, nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 3431 

planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet, og skal erfare det å få innflytelse på det 3432 

som skjer i barnehagen. Også de yngste barna har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne 3433 

vilkår. Samtidig skal barna ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.  3434 

Del 5 omhandler samarbeid mellom hjem og barnehage. I tillegg til å understreke lovens 3435 

bestemmelser, uttrykker rammeplanen her at foreldresamarbeid skal foregå både på individ- og 3436 

gruppenivå. På individnivå skal det legges til rette for jevnlig utveksling av observasjoner og 3437 

vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal 3438 

begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter, og 3439 

samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke i individuell tilrettelegging av tilbudet. På 3440 

gruppenivå spesifiseres det at SU skal fastsette barnehagens årsplan, og bør få seg forelagt forslag til 3441 

budsjett eller driftsendringer.  3442 

Rammeplanens del 6 omhandler overganger, og vektlegger samarbeidet med foreldrene i overganger 3443 

ved start i barnehage, overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole. Del 7 omhandler 3444 
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barnehagen som pedagogisk virksomhet, og slår fast at barn og foreldre har rett til medvirkning i 3445 

planlegging og vurdering av virksomheten. Blant annet skal planleggingen baseres på samtaler med 3446 

barn og foreldre. Årsplanen skal fastsettes av SU, og skal synliggjøre hvordan barns og foreldres 3447 

medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet.  3448 

Videre slår rammeplanens del 8 om Barnehagens arbeidsmåter fast at arbeidsmåtene blant annet 3449 

skal gi barn mulighet for medvirkning. Blant annet skal personalet ta utgangspunkt i barnas 3450 

erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og 3451 

gjennomføring av temaer og prosjekter. I del 9, om barnehagens fagområder, beskrives det under 3452 

Nærmiljø og samfunn at barna skal oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikle tillit til 3453 

deltakelse i samfunnet, og erfare at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse.  3454 

Videre i barnehageloven, i lovens kapittel II, omhandles barns og foreldres medvirkning. Her slås det i 3455 

§ 3 fast at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, 3456 

jevnlig skal få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet og at 3457 

deres synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  3458 

Etter § 4 i loven skal det være foreldreråd og samarbeidsutvalg i hver barnehage. På samme måte 3459 

som for skole består foreldrerådet av alle barnas foreldre, og skal fremme barnas fellesinteresser. 3460 

Foreldrerådet skal også bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 3461 

godt foreldremiljø. Foreldrebetaling utover maksimalgrense fastsatt i forskrift kan bare kreves når 3462 

foreldrerådet samtykker. Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og 3463 

samordnende organ. Det skal bestå av like mange foreldre og ansatte, og kan i tillegg ha 3464 

eierrepresentanter – maksimalt like mange som hver av de andre gruppene. Barnehageeier har plikt 3465 

til å sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og SU. Det kan etter lovens § 5 være 3466 

felles SU for barnehage og skole.  3467 

I tilfeller hvor det kan være aktuelt med spesialpedagogisk hjelp etter lovens § 19a, skal det 3468 

samarbeides med barnets foreldre etter § 19b. Før det utarbeides sakkyndig vurdering og før det 3469 

fattes vedtak, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre, og det skal gis mulighet til uttalelse 3470 

til den sakkyndige vurderingen før det fattes vedtak. Tilbudet skal så langt som mulig utformes i 3471 

samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. Foreldrene skal 3472 

få en skriftlig oversikt over hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av utviklingen som årlig skal 3473 

utarbeides. De samme reglene gjelder når det er aktuelt med tegnspråkopplæring etter § 19h.  3474 

Etter forskrift om pedagogisk bemanning, § 3, kan kommunen som barnehagemyndighet innvilge 3475 

midlertidig dispensasjon fra norm for antall pedagogiske ledere i barnehagen når særlige hensyn 3476 

tilsier det. Uttalelse fra barnehagens SU skal legges ved søknaden.  3477 

4.2.2.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 3478 

Det er ikke opprettet andre strukturer eller gitt andre retningslinjer enn det som følger av lovverket. 3479 

Det er dermed heller ikke opprettet noe felles foreldreutvalg for barnehager i kommunen. Det 3480 

gjennomføres årlig foreldreundersøkelse i barnehagen i regi av Utdanningsdirektoratet. Resultatene 3481 

kan sees på barnehagefakta.no for den enkelte barnehage.  3482 

4.2.2.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 3483 

Det er 16 ordinære barnehager i Øvre Eiker kommune. På barnehagefakta.no vises tall for 3484 

gjennomsnittlig foreldretilfredshet for hver barnehage, samt på dimensjonene ute- og innemiljø, 3485 
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barnets utvikling, informasjon og barnets trivsel. Tabell 4.6 viser gjennomsnittlig tilfredshet og 3486 

tilfredshet med informasjon for hver enkelt barnehage i kommunen, unntatt åpen barnehage og 3487 

familiebarnehager. Det er opp til den enkelte barnehageeier å gjennomføre foreldreundersøkelse, og 3488 

det mangler derfor tall fra de fleste av de private barnehagene.  3489 

Tabell 4.6: Gjennomsnittlig foreldretilfredshet og tilfredshet med barnehagens informasjon i 3490 

kommunale og private ordinære barnehager i Øvre Eiker kommune 2017 3491 

Barnehage Kommunal/privat Gjennomsnittlig 
tilfredshet 

Gjennomsnittlig 
tilfredshet med 
informasjon 

Solbakken Kommunal 4,4 3,8 

Røren Kommunal 4,7 4,3 

Ormåsen Kommunal 4,4 3,9 

Lerberg Kommunal 4,5 4,3 

Smellhaugen Kommunal 3,8 3,8 

Stiftelsen Lyngstua Privat 4,7 4,1 

Maurtua Privat 4,5 4,3 

Bingen Privat - - 

Trollstua Privat 4,2 3,6 

Espira Knerten Privat - - 

Møllefossen Privat - - 

Røkeberg Kultur- og 
Naturbarnehage 

Privat - - 

Rørensletta Privat - - 

Harakollen Fus 
Aktivitetsbarnehage 

Privat - - 

Pinsemenigheten Saron 
Saron 

Privat - - 

Barneplaneten 
Barnehagedrift 

Privat - - 

Kilde: barnehagefakta.no. Nasjonalt gjennomsnitt for tilfredshet er 4,5 på en skala fra 1-5, der 5 er 3492 

best. For informasjon er nasjonal gjennomsnittlig tilfredshet 4,2.  3493 

Med unntak av i Smellhaugen barnehage har alle barnehagene lavere gjennomsnittlig tilfredshet med 3494 

informasjon enn med barnehagen generelt. Smellhaugen har kommunens laveste tilfredshet 3495 

generelt. I likhet med det vi ser på elevundersøkelsen, er medvirkning/informasjon det området hvor 3496 

det er størst forbedringspotensial når vi spør brukerne.  3497 

  3498 
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4.2.3 Medvirkning i barneverntjenesten 3499 

4.2.3.1 Formelle rammer 3500 

Barneverntjenestens virksomhet er regulert i barnevernloven. Loven gjelder tiltak overfor barn under 3501 

18 år, samt overfor barn til og med 22 år som samtykker.  3502 

I likhet med i regelverket for helse- og omsorgstjenester (se nedenfor), så skal barneverntjenesten 3503 

utarbeide individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester. Slik 3504 

plan forutsetter samtykke.  3505 

Barns medvirkning er regulert i lovens kapittel 4, som omhandler særlige tiltak (i motsetning til 3506 

barneverntjenestens forebyggende virksomhet). I § 4-1 slås det fast at ved anvendelse av særlige 3507 

tiltak skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet, og at barnet skal gis 3508 

mulighet til medvirkning. Det skal tilrettelegges for samtaler med barnet, og barn som barnevernet 3509 

har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Det 3510 

kan gis nærmere forskrifter om medvirkning og tillitsperson, og dette er gjort.  3511 

Forskrift om medvirkning og tillitsperson har som formål (§ 1) å styrke barn og unges medvirkning og 3512 

innflytelse i barnevernet. Medvirkningen skal få frem barnets perspektiv og bidra til at avgjørelser er 3513 

til barnets beste, styrke barnets posisjon og gi bedre rettssikkerhet for barnet. Forskriftens § 3 3514 

definerer medvirkning som at barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og gis mulighet til 3515 

fritt å gi uttrykk for sine synspunkter, at barnet skal bli lyttet til og at synspunktene det har skal 3516 

tillegges vekt. Medvirkning kan skje ved å uttrykke forståelse, valg og preferanser gjennom både 3517 

verbal og ikke-verbal kommunikasjon, og barnets bakgrunn skal hensyntas.  3518 

Videre detaljerer forskriften hvilken informasjon barnet skal få (§ 4), og at barnet skal gis mulighet til 3519 

å medvirke i hele prosessen (§ 5) – uten å presses til å medvirke. Det er barnevernet som etter § 6 3520 

skal legge til rette for barnets medvirkning, og barnevernets ansvarlige for å høre barnet må snakke 3521 

med barnet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i vurderingen av hva som er barnets beste, og 3522 

barnet skal informeres om de avgjørelser som er truffet og vurderingene til grunn for disse. Etter § 7 3523 

skal barnets medvirkning dokumenteres.  3524 

Loven har under visse omstendigheter åpning for bruk av tvangstiltak uten barnets samtykke. Disse 3525 

går vi ikke nærmere inn på her.  3526 

Saksbehandlingsregler omtales i lovens kapittel 6, og barns rettigheter under saksbehandlingen er 3527 

regulert i § 6-3. Når et barn er fylt 7 år, og når yngre barn er i stand til å danne seg egne synspunkter, 3528 

skal de informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse. Hvis barnet har fylt 15 år, 3529 

kan det opptre som part og gjøre partsrettigheter gjeldende. Barn under 15 kan innvilges 3530 

partsrettigheter i særskilte tilfeller, og er alltid part i saker som gjelder atferdsvansker eller 3531 

menneskehandel. Når det innhentes opplysninger, skal det etter § 6-4 gjøres i samarbeid med den 3532 

saken gjelder eller slik at vedkommende har kjennskap til innhentingen, så langt som mulig.  3533 

4.2.3.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 3534 

Det gjennomføres ikke brukerundersøkelser i barneverntjenesten, og er heller ikke opprettet noen 3535 

form for brukerutvalg eller liknende organer. Barneverntjenesten er inne i en omstillingsprosess med 3536 

økt vekt på brukermedvirkning. Et av de tiltakene som vurderes brukt i større grad er bruk av 3537 

familieråd, som er en metode som setter bruker og dennes nettverk i sentrum for utforming av tiltak. 3538 
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Det arbeidet som gjøres med omlegging forutsetter imidlertid en større omlegging av arbeidsformer, 3539 

og stiller store krav til holdninger og kultur i tjenesten, slik dette beskrives av involverte ledere. 3540 

4.2.3.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 3541 

Vi har ingen særskilt informasjon om hvordan barneverntjenestens medvirkningsarbeid oppfattes i 3542 

dag.  3543 

  3544 
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4.2.4 Lovkrav til medvirkning i helse- og omsorgstjenester 3545 

Helse- og omsorgslovgivningen for kommunal sektor finnes primært i pasient- og 3546 

brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Den førstnevnte loven er i stor grad en 3547 

prosessregulerende lov, mens den sistnevnte i større grad gir materielle rettigheter. Pasient- og 3548 

brukerrettighetsloven er den som i størst grad definerer den enkeltes rett til medvirkning. Lovens 3549 

formål etter § 1-1 er blant annet å “bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og 3550 

helse- og omsorgstjenesten”. Loven skiller mellom pasient og bruker ut fra hva slags type tjeneste 3551 

man mottar (jfr lovens § 1-3). Pasient er en som mottar det som defineres som helsehjelp, mens 3552 

bruker er en som mottar alle andre typer tjenester (for eksempel praktisk bistand). For publikum er 3553 

skillet neppe svært tydelig, og vi vil her derfor snakke om brukere generelt, selv om det strengt tatt 3554 

ikke er korrekt i lovens forstand.  3555 

Etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1a har man rett til et verdig tjenestetilbud fra 3556 

kommunens helse- og omsorgstjenester og til å få de helse- og behandlingsmessige opplysninger 3557 

man trenger for å ivareta sin rett. Etter § 2-5 har man rett til å få utarbeidet en individuell plan når 3558 

man har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og dette er fulgt opp i 3559 

forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Denne forskriften skal 3560 

blant annet sikre at tjenester tilbys ut fra et pasient- og brukerperspektiv når det ytes tjenester til 3561 

personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering (§ 1). 3562 

Individuell plan skal blant annet gi en oversikt over brukerens mål, ressurser og behov og hva 3563 

brukeren og eventuelt pårørende kan bidra med. Forskriftens § 4 understreker bestemmelsene i 3564 

pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 om brukermedvirkning (se nedenfor), og § 16 slår fast at 3565 

brukeren har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan og ved oppnevning av koordinator, 3566 

samt at pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den grad brukeren og pårørende ønsker det. For noen 3567 

tjenester av kortere varighet gjelder ikke forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak (jfr 3568 

pasient- og brukerrettighetslovens § 2-7).  3569 

§ 3-1 i pasient- og brukerrettighetsloven lyder:  3570 

 “§ 3-1 Pasientens og brukerens rett til medvirkning 3571 

Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. 3572 

Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige 3573 

undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes 3574 

evne til å gi og motta informasjon.  3575 

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det 3576 

skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud 3577 

etter helse- og omsorgstjenestelovens §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. Barn under 18 år 3578 

skal tas med på råd når barnets utvikling og modning og sakens art tilsier det.  3579 

Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett 3580 

til å medvirke sammen med pasienten.  3581 

Ønsker pasient eller bruker at andre personer skal være til stede når helse- og 3582 

omsorgstjenester gis, skal dette som hovedregel imøtekommes.” 3583 
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Loven stiller dermed i utgangspunktet strenge krav til den enkeltes medvirkning med den tjenesten 3584 

som leveres. Dette er også understreket i verdighetsgarantiforskriften, som i § 3 slår fast at 3585 

tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for blant annet den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd 3586 

og livsførsel. Den samme formuleringen går igjen i kvalitetsforskriftens § 1. Sistnevnte forskrifts § 3 3587 

pålegger kommunen å etablere et system av prosedyrer som sikrer at brukere av pleie- og 3588 

omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring 3589 

av tjenestetilbudet, og at den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige 3590 

utførelse av tjenestene. En del av dette skal være å utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer. For at 3591 

medvirkningen skal være reell, må pasienten også ha god informasjon, og dette er regulert i pasient- 3592 

og brukerrettighetslovens § 3-2, og igjen understreket i helse- og omsorgstjenestelovens § 4-2a og 3593 

helsepersonellovens § 10. Hvis pasienten samtykker eller forholdene tilsier det, skal pasientens 3594 

nærmeste pårørende også ha informasjon etter § 3-3. Det er egne regler for informasjon når 3595 

pasienten er mindreårig i § 3-4. Pasienter mellom 12 og 16 år kan velge om foreldre skal informeres, 3596 

om de har grunner til sitt valg som bør respekteres. Når de blir 16, skal foreldrene bare ha 3597 

informasjon om det er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret. I alle tilfeller, også for voksne, skal 3598 

informasjonen etter § 3-5 ha en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, og 3599 

personellet som yter tjenesten skal sikre seg at mottakeren har forstått innholdet.  3600 

For helsehjelp er det også vesentlig at hjelpen bare kan gis med pasientens samtykke – som 3601 

hovedregel (jfr § 4-1). Unntaket er når det foreligger hjemmel for noe annet, eller når pasienten ikke 3602 

har samtykkekompetanse etter lovens § 4-3. Barn under 16 år anses ikke å ha samtykkekompetanse, 3603 

men barn som er fylt 12 år skal få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse, og det skal 3604 

legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet (§ 4-4).  3605 

Den enkelte har etter reglene i lovens kapittel 5 rett til innsyn i egen journal.  3606 

Barn har særlige rettigheter, som er regulert i lovens kapittel 6. De har blant annet rett til 3607 

helsekontroll i kommunen etter § 6-1, og foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i 3608 

helsekontroll. Barnet har etter § 6-5 partsrettigheter fra fylte 12 hvis det forstår hva saken gjelder 3609 

eller er rusmiddelavhengig. Helsepersonell skal også etter helsepersonellovens § 10a ivareta 3610 

mindreårige barn som er pårørende.  3611 

Sammenlignet med forvaltningsloven er det egne, forenklede klagerettigheter i lovens kapittel 7, og 3612 

etter lovens kapittel 8 er det opprettet egne pasient- og brukerombud, som skal gi informasjon, råd 3613 

og veiledning, og som kan uttale seg om forhold innenfor sitt arbeidsområde og foreslå tiltak til 3614 

forbedringer.  3615 

Helse- og omsorgstjenesteloven har som formål blant annet å “sikre samhandling og at 3616 

tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes 3617 

behov” og å “sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og 3618 

verdighet” (§ 1-1, pkt. 5 og 6). Etter lovens § 3-10 skal kommunen sørge for at representanter for 3619 

pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste, og sørge 3620 

for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etablerer systemer for innhenting av 3621 

pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. Dette er fulgt opp i forskrift om ledelse og 3622 

kvalitetsforbedring, § 6, pkt. g), som pålegger virksomheten å ha oversikt over brukererfaringer og 3623 

klager, med mere, og § 7, pkt. e), som pålegger virksomheten å sørge for å gjøre bruk av erfaringer 3624 

fra pasienter, brukere og pårørende. Etter samme forskrifts § 8, pkt d), skal virksomheten også 3625 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

109 
 

vurdere seg selv på bakgrunn av pasienters, brukeres og pårørendes erfaringer. Tjenesten skal også 3626 

legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner. 3627 

Helsepersonelloven understreker informasjonsplikten til brukerne i § 4-2a.  3628 

Beboere i institusjon skal selv kunne bestemme i personlige spørsmål og ha samkvem med andre 3629 

etter eget ønske, så langt det er mulig, etter helsepersonellovens § 12-4.  3630 

Ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skal tilbudet så langt 3631 

som mulig tilrettelegges og gjennomføres i samarbeid med brukeren (§ 9-3), og brukeren skal høres. 3632 

  3633 
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4.2.5 Medvirkning i helsetjenester for barn (Familiesenteret) 3634 

Familiesenteret består av helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste, har et familieteam som jobber 3635 

med psykisk helse blant barn og unge og tilbyr opplærings- og gruppetilbud for foreldre og 3636 

barn/unge. Familiesenteret samarbeider også tett med andre enheter i kommunen og med 3637 

frivillighet om ulike tilbud.  3638 

4.2.5.1 Formelle rammer 3639 

Se over om krav som følger av helselovgivningen.   3640 

Familiesenteret har egen virksomhetsplan. Denne har som delmål 2 at flere barn og unge skal 3641 

oppleve egen psykisk helse som god, og et undermål til dette er at brukere skal oppleve god kvalitet 3642 

på tjenestene. Som resultatindikatorer er valgt om brukere evaluerer gruppetilbudene de deltar på, 3643 

om man deltar i KS-nettverk og om man har opplæring i og innføring av klientorientert resultatstyring 3644 

(KOR) i skolehelsetjenesten og i familieteamet. Som tiltak for dette er definert å invitere Mental helse 3645 

ungdom og bruke et brukerråd aktivt i utformingen av tjenestene. Brukerrådet ble opprettet for 3646 

ungdomshelsetjenesten og 15-24 ressursteam våren 2017. Disse tjenestene møter brukerrådet 3 3647 

ganger i året. Rådet består av 9 ungdommer som er eller har vært bruker av de kommunale 3648 

tjenestene, samt 4 ansatte i tjenestene.  3649 

Helsestasjonen har opprettet et møtepunkt med en familie som har benyttet tjenestene på 3650 

helsestasjonen gjennom flere år. Familien kommer til å delta inn i arbeidet med implementering av 3651 

ny veileder i tjenesten og som ressurs i tjenesteutforming av helsestasjonstjenesten. 3652 

I tillegg skal Familiesenteret jobbe aktivt med ulike mål i regi av KS-prosjektet God samhandling barn 3653 

og unge og gjennomføre opplæring i KOR våren 2017. Det ble gjennomført brukerundersøkelse i 3654 

2016, og planlegges ny i 2018.  3655 

4.2.5.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 3656 

Familieteamet innfører brukermedvirkningsverktøyet FIT (feedback-instruert tjeneste) høsten 2017. 3657 

Dette verktøyet er godkjent av Norsk psykologforening. KOR-opplæring er gjennomført i 3658 

skolehelsetjenesten og i familieteam. Oppstart for bruk av KOR er høsten 2017, og utstyr og lisenser 3659 

er kjøpt inn. Veilederutdanning i KOR gjennomføres i januar 2018.  3660 

4.2.5.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 3661 

Brukerundersøkelsen 2016 er gjennomført med Bedre kommune og Netigate. Det ble stilt 28 3662 

spørsmål for å måle 8 dimensjoner, med svaralternativer på en skala fra 1-6, hvor 6 er best. På hver 3663 

dimensjon ble det benchmarket mot de kommunene som hadde tilsvarende undersøkelse i samme 3664 

Kostragruppe og i Norge. Denne benchmarkingen viste for Helsestasjonen jevnt over resultater i øvre 3665 

sjikt – mellom 4,8 og 5,5 – på alle dimensjoner. Samtidig var Øvre Eiker kommune noe lavere vurdert 3666 

enn Kostragruppe og landet på alle dimensjoner unntatt Brukermedvirkning og Samordning. På 3667 

Brukermedvirkning var scoren bedre enn for de andre – 0,1 poeng over landet.  3668 

Familieteamet scorer også jevnt over i øverste sjikt, med en helhetsvurdering på 4,7 poeng. Det 3669 

scores her høyest på dimensjonen Respektfull behandling, mens Brukermedvirkning også scorer 3670 

høyt.  3671 

Undersøkelsen ble gjennomført fra 1. mars til 1. mai 2016. Svarprosenten var henholdsvis 27% i 3672 

Familieteamet og 30% på Helsestasjonen, med 36 og 45 svar. Utvalget av brukere var de som brukte 3673 
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Helsestasjonen innenfor et tidsrom på 3 uker og de som hadde aktive saker ved Familieteamet. 3674 

Svarprosent og antallet svar er såpass lavt at undersøkelsen ikke kan brukes til å generalisere til alle 3675 

brukere av tjenestene. Tjenestens erfaring med brukerundersøkelse fra bedrekommune.no, er at 3676 

konseptet er lite egnet for tjenestens målgruppe. Ved å sette opp egen undersøkelse i netigate med 3677 

SMS-tjeneste fikk tjenesten til at brukerne svarte raskt. I bedrekommune.no sendes det personlig 3678 

brev og kode hjem i posten til brukere, og det har da vært mye vanskeligere å få inn svar.  3679 

Resultatene brukes i en kvalitetsmodell for brukeropplevd kvalitet som skiller mellom resultatet, 3680 

prosessen og strukturen for tjenesten.  3681 

  3682 
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4.2.6 Medvirkning i eldreomsorgen 3683 

Eldreomsorgen omfatter en rekke ulike tjenester. Mest omfattende er hjemmesykepleie og 3684 

sykehjem, og det er derfor de som vil være i fokus i vår framstilling.  3685 

4.2.6.1 Formelle rammer 3686 

For regler som følger av helselovgivningen vises til framstillingen over under 4.2.4.  3687 

Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester ble vedtatt av kommunestyret i PS 113/16 21. 3688 

september 2016. Denne revideres nå i 2017, blant annet med mer fokus på brukermedvirkning for 3689 

barn. Veilederen inneholder rutiner, retningslinjer og kriterier. Retningslinjenes innledning presiserer 3690 

at brukermedvirkning er av stor verdi og forventes ivaretatt gjennom kontakt med søker både 3691 

muntlig og skriftlig. Videre heter det at prinsippet om brukermedvirkning må ivaretas når behov og 3692 

tjenester vurderes, og at god samhandling med pårørende er viktig. Det skilles videre tydelig mellom 3693 

krav på hjelp og den form og omfang som hjelpen gis i. Kommunen skal gjennom brukermedvirkning 3694 

finne form og omfang for hjelpen i samarbeid med søker. 3695 

I veilederens beskrivelse av saksbehandlingsprosessen understrekes det igjen at det er særlig viktig at 3696 

pasienten/brukeren gis mulighet for medvirkning og blir spurt om hva som er viktig for ham/henne. 3697 

Dette konkretiseres til at pasienten/brukeren, eventuelt sammen med en representant eller 3698 

pårørende skal involveres i en dialog om hvordan tjenestetilbudet bør utformes. Retten til 3699 

medvirkning gjentas igjen i avsnittet som omhandler pasientens/brukerens rett til nødvendige 3700 

tjenester, og i avsnittet som omhandler utredning av behovet for tjenester. I sistnevnte presiseres 3701 

lovens bestemmelser om stor vekt på pasientens/brukerens synspunkter. I utredning av 3702 

partsbegrepet spesifiseres at pasienten/brukeren selv skal kunne medvirke også når vedkommende 3703 

er representert av noen annen.  3704 

Kriterier for tildeling av den enkelte tjeneste har vi bare overflatisk gjennomgått for vårt formål, men 3705 

det første kriteriet lyder som følger: “Innbyggernes ressurser, mål og evne til egen mestring er 3706 

grunnleggende, individuell vurdering og bruker-/ pårørendemedvirkning er en forutsetning”.  3707 

I rutiner for saksbehandlingen framkommer det at det ikke er anledning til å fatte vedtak uten at 3708 

samhandling med bruker/pårørende er dokumentert i saksutredning. Ved behov skal tjenester 3709 

revurderes, og da skal det involveres bruker. Dokumentasjon av dette er per i dag ikke beskrevet 3710 

nærmere, men vurderes i revisjon av retningslinjene. I tillegg beskrives varsling med mulighet for 3711 

uttalelse fra bruker ved reduksjon eller avslutning av tjenester.  3712 

I rutiner for saksbehandling og dokumentasjon i Profil for fysio- og ergoterapitjenester er 3713 

brukermedvirkning ikke nærmere omtalt.  3714 

Enheten Tjenestetildeling og samordning arbeider etter en kvalitets- og tiltaksplan 2015-2017.  3715 

Denne inneholder følgende tiltak:  3716 

 Innbyggere og organisasjoner er representert i samarbeidsmøter knyttet til 3717 

tjenestetilpasning eller vurdere om opprettelse av fast brukerråd er riktig tiltak.  3718 

For tjenester til hjemmeboende er det i handlingsplan etter brukerundersøkelse 2015 og 3719 

virksomhetsplan for 2017 fastsatt følgende målsetninger, med tilhørende tiltak:  3720 
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 Jeg vet hva som står i vedtaket mitt 3721 

 Gjennomgå vedtaket med bruker – primærkontaktens oppgave.  3722 

 Skrive ut vedtaket og ha i egen mappe sammen med medisinliste og avtale om 3723 

medikamenthåndtering. 3724 

 3725 

 Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på 3726 

 Det settes av tid til opplæring for ansatte i personalmøter/gruppemøter.  3727 

 Ansvaret legges til primærkontaktens oppgave om gjennomgang av vedtaket. 3728 

 3729 

 Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg (som for eksempel tiltaksplaner, 3730 

individuell plan) 3731 

 Ved gjennomgang av vedtaket samme med bruker: “Hvordan gjør vi dette?” 3732 

Informere om at vi lager tiltaksplan 3733 

 Ansatt tar forslaget til tiltaksplan med til bruker og leser det sammen med bruker.  3734 

4.2.6.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 3735 

Fra Eikertun helsehus og Grevlingstien (institusjonstjenester) beskriver virksomhetsleder det 3736 

følgende:  3737 

Sentrale punkter. For Eikertun har vi følgende som omhandler medvirkning for 3738 

pasienter/pårørende: 3739 

 Innen 14 dager etter ankomst til avdeling gjennomføres pårørendesamtale – pasienten er 3740 
med dersom det ikke av helsemessige årsaker gjør det umulig. 3741 

 Det utarbeides et dokument som heter “Min historie” i samarbeid med 3742 
pasient/pårørende.  Dette går på interesser, familie, tidligere arbeidsliv etc.  Dette er særlig 3743 
verdifullt å bruke på pasienter med demens. 3744 

 Den enkelte pasients tiltaksplan omhandler brukermedvirkning – f.eks hva klarer pasienten 3745 
selv, hvordan vil han/hun ha sin døgnrytme. 3746 

 Det utarbeides ernæringsplan ved behov. Her kan et tiltak være ønskekost 3747 

 Vi har gjennomført brukerundersøkelse i 2016 3748 

 Vi har gjennomført pårørendeundersøkelse i 2016 3749 

 På bakgrunn av resultater i disse undersøkelsene har vi for 2017 bl.a. et mål om at alle våre 3750 
pasienter skal få tilbud om en aktivitet pr uke som er individuelt tilpasset den enkeltes 3751 
interesser og behov. 3752 

 Vårt ernæringsutvalg utarbeider i disse dager en brukerundersøkelse som går på matomsorg. 3753 
Denne listen er ikke uttømmende 3754 

Alle punktene over gjennomføres i utgangspunktet, men enkelte ganger er det ikke mulig av 3755 

helsemessige årsaker hos pasienten.  3756 

Vi har pr i dag ikke eget brukerutvalg. Dette er noe vi har diskutert, men ikke gått inn for nå. 3757 

Årsaken til dette er at de fleste av våre pasienter har demens og øvrige pasienter er her 3758 

relativt kort tid. Vi mener at våre pasienter og pårørende får innflytelse gjennom punktene 3759 

over. Vi har dessuten tett dialog med pårørende og oppfordrer dem til å si i fra ved behov – 3760 

dette gjelder selvsagt også pasientene. 3761 

Alle våre pasienter får stå opp og legge seg når de vil. De får spise hva de vil, får delta på hva 3762 

de vil, ha på seg hva de vil, etc.  3763 
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Vi vektlegger så langt som mulig individuelle ønsker og hensyn.  3764 

Praksis er ikke beskrevet ytterligere for tjenestetildeling og samordning eller tjenester til 3765 

hjemmeboende, men vi har gjennomført intervjuer med 5 ansatte i helse- og omsorgstjenestene i 3766 

januar 2017. 4 var ansatt i tjenester for hjemmeboende – både i hjemmesykepleie, praktisk bistand 3767 

og på korttidsavdeling – og 1 i institusjonstjenestene. 2 var sykepleiere og 3 var 3768 

helsefagarbeidere/hjelpepleiere. De ansatte var rekruttert gjennom sine ledere, og hadde fartstid 3769 

mellom noen få år og over 20 år i tjenestene. Noen hadde jobbet mange år i andre kommuner eller i 3770 

spesialisthelsetjenesten før de kom til Øvre Eiker kommune.  3771 

Som nevnt i innledningen til dette delkapitlet (4.2), var formålet med intervjuene å undersøke om 3772 

det var praksis eller uformelle rammer, kultur eller lignende som kunne gi opphav til flere 3773 

problemstillinger som burde undersøkes. Disse fem ansattes opplevelser må sees på som et 3774 

supplement til annen informasjon, og kan ikke anses som dekkende beskrivelser av praksis i 3775 

eldreomsorgen i Øvre Eiker. Gjennomgangen av intervjuene med disse medarbeiderne må leses ut 3776 

fra disse forutsetningene.  3777 

Fra intervjuer med fem medarbeidere i eldreomsorgen i Øvre Eiker kommune 3778 

De to sykepleierne vi snakket med oppfattet brukermedvirkning som å bety at de skal ta 3779 

utgangspunkt i det brukeren selv er i stand til å gjøre og pasientens ønsker og behov, at pasientene 3780 

skal få ta del i sin egen pleie, og at de ansatte skal få si sin mening om hvordan ting styres i 3781 

kommunen. Disse sykepleierne anså brukermedvirkning for å være god faglig praksis, men også som 3782 

noe som må gjøres i tråd med de rammene man ellers har faglig og praktisk. De hadde ikke noen 3783 

opplevelse av at Systemer eller organisasjon hindrer brukermedvirkning. De beskrev at deres 3784 

kollegaer og ledere har et sterkt faglig fokus, noe de mente medfører at god faglig praksis er et 3785 

prioritert område. Dermed mente de også at det er lav terskel for å ordne pårørendemøte med 3786 

tjenestetildelingskontoret. Brukermedvirkning, også under andre navn, mente de ofte er et tema 3787 

som diskuteres på avdelingen.  3788 

De tre helsefagarbeiderne vi snakket med oppfattet brukermedvirkning som å bety at pasient/bruker 3789 

skal gjøre ting selv, eller at pasienten kan være med å bestemme over sitt eget liv og sin egen 3790 

hverdag, og være med på å beskrive hva de ønsker med hjemmetjenesten. 3791 

De fem ansatte beskrev en hverdag som de følte er faglig utfordrende, og at de faglige utfordringene 3792 

har blitt større etter samhandlingsreformen. Særlig ga sykepleierne uttrykk for dette. De ansatte vi 3793 

snakket med beskrev at pasientene er ganske syke når de kommer ut fra sykehus. Fordi omfang av 3794 

arbeidsoppgaver og brukermedvirkning kan henge sammen, ble de intervjuete spurt hvor mange 3795 

pasienter de har ansvaret for. De mente at en sykepleier på en vakt kan stå ansvarlig for flere titalls 3796 

pasienter med sterkt varierende behov for oppfølging, og at sykepleiere/helsefagarbeidere i 3797 

hjemmetjenesten kan besøke 10-15 pasienter/brukere i løpet av dagen. Helsefagarbeidere på 3798 

institusjon mente de to og to har ansvar for ca 8 brukere på en gang, og er gjerne primærkontakter 3799 

for brukere. Relasjonen til pasientene på institusjon kan bli så tett at de intervjuete mente det er bra 3800 

med jevnlig rotasjon.  3801 

Ut fra hva de fire som jobber i hjemmetjenesten beskrev, blir hovedtyngden av brukerne i 3802 

hjemmetjenesten besøkt første halvdel av arbeidsdagen. Besøkene mente de varierer fra 5 minutter 3803 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

115 
 

for medisinutlevering til 70-75 minutter for personlig stell og sårstell. Det typiske besøket var for dem 3804 

kanskje 20-30 minutter med mat, medisiner og personlig stell. Helsefagarbeiderne sa at de har 3805 

primærbrukere som de følger opp, men at de bytter på hvilke brukere de har når brukerne krever 3806 

tunge løft. Sykepleierne sa at de prioriterer rekkefølge på besøk etter behovene til brukerne.  3807 

De to sykepleierne beskrev at dialogen med pasientene preges av samtale om pasientens identitet, 3808 

begrunnet i å se pasienten som person – i stedet for å fokusere på pasientens diagnose. Dette gjelder 3809 

særlig de som kommer fra sykehusopphold. Sykepleierne sa at de bruker dette til å velge tilnærming 3810 

til pasienten, for eksempel i en kartleggingsfase. Pasientene kunne også bli spurt om hva de selv 3811 

mener er en fornuftig måte å bli hjulpet på, og sykepleierne mente dette må gjøres uavhengig av hva 3812 

sykehuset har beskrevet som nødvendig hjelp. Dette framsto i intervjuene som en viktig del av 3813 

arbeidet med hverdagsmestring, hvor pasienten engasjeres i å finne ut hva han/hun kan gjøre selv. 3814 

De fleste pasienter opplevdes av de intervjuete å være fornøyd med dette, men de ansatte hadde 3815 

opplevd at pasienter har gitt uttrykk for at de ikke mottar hjelp på en konsistent måte ved flere 3816 

tjenesteytere, og det er i så fall ikke uventet at ulike ansatte yter hjelp på ulike måter. Tiltaksplan sa 3817 

de ansatte vi snakket med at de bruker som hjelpemiddel for å sikre bedre kontinuitet. De to 3818 

sykepleierne refererte også til informasjonskravene i pasient- og brukerrettighetsloven – de mente 3819 

det er nødvendig å gi informasjon om det som gjøres hver gang, for å sikre at pasienten blir trygg og 3820 

at man bygger tillit. Da er det i følge dem lettere og raskere å gjøre oppgaven neste gang.  3821 

Helsefagarbeiderne beskrev at samtalene med pasientene kan begynne med været eller annen 3822 

småprat, og at de deretter ofte spør pasient/bruker om hvordan de har det. En av de ansatte 3823 

framhevet hvordan “hvorfor”-spørsmål unngås bevisst, for å få en god dialog. De ansattes opplevelse 3824 

var at brukerne åpner seg for dem og forteller ting de kanskje ikke forteller familien og som de har 3825 

tenkt på. Videre opplevde de at brukerne gjerne med råd til de ansatte basert på et langt livs 3826 

erfaringer. Dialog, løpende kontakt og informasjon oppfattes av de ansatte som helt nødvendig, 3827 

særlig fordi det å arbeide i noens private hjem krever en balanse mellom brukerens private sfære og 3828 

tjenestens krav og rammer.  3829 

Sykepleierne var opptatt av å prøve å tilpasse aktivitet til pasientens behov, og sa at de avdekker 3830 

disse behovene gjennom observasjon, kjennskap til pasienten og ved å stille spørsmål til pasienten. 3831 

De opplevde videre at en del pasienter ikke ber om nødvendig hjelp selv, og at de da mågå i dialog 3832 

med pasienten for å motivere til å motta hjelp når det kan forebygge senere problemer. 3833 

Aktivitetene som gjennomføres sammen med pasienter rett etter utskriving fra sykehus dreide seg i 3834 

følge de ansatte mye om opptrening i samarbeid med pasienten. I en del tilfeller mente de at dette 3835 

krever tålmodighet og bruk av tid for å motivere pasientene, mens andre pasienter oppleves som å 3836 

være høyt motiverte. Selv om samarbeidet med pasientene kunne oppleves krevende av og til, 3837 

opplevde de ansatte vi snakket med som regel et godt samarbeid. Dette tilskrev de at pasienter (og 3838 

pårørende) slik de ser det nok føler seg sett og møtt på sine premisser av medmennesker, at de 3839 

mener at de ansatte bruker god tid med pasientene, og at de ser seg selv eller sine kollegaer som 3840 

ydmyke. Denne tilnærmingen beskrev de ansatte som å henge tett sammen med brukermedvirkning. 3841 

Det som skjer, mente de må være noe pasienten er med på, og ikke noe som skjer over hodet på 3842 

pasienten.  3843 

Noen pasienter/brukere mente de ansatte vi snakket med nok kunne ha en forventning om at 3844 

hjemmetjenesten skal gjøre ting de kunne gjort selv, eller etter kommunens retningslinjer skal gjøre 3845 
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selv. De tenkte at dette kunne handle om ensomhet, eller om noe brukerne følte de hadde krav på. 3846 

De ansatte problematiserte at de opplevde at det er sjelden brukerne har overskudd til å gå ut av 3847 

huset, og at brukerne dermed står i fare for å få fokus på det som er galt og det de ikke orker. 3848 

Opplevd tidspress mente noen av de vi snakket med noen ganger kunne gjøre at hjemmetjenesten 3849 

gjør tjenesten, selv om det strengt tatt er brukeren som skulle gjort det selv. De mente imidlertid ikke 3850 

at det dermed ville være slik at mer tid til rådighet hadde gjort det lettere å si nei. Denne opplevelsen 3851 

av tidspress mente de bidro til å skape stress og å være årsak til sykefravær. Samlokalisering av 3852 

tjenesten i Hokksund ble også problematisert i intervju.  3853 

En annen utfordring som noen av de ansatte mente var skremmende og krevende, er rus, psykiatri og 3854 

vold. Her er det etablert rutiner som oppleves som tryggende for de som tok det opp.  3855 

Medarbeiderne fra hjemmetjenesten beskrev at de yter hjelp på en rekke områder, som å hjelpe 3856 

brukere med å stå opp, personlig hygiene, ordne mat og kaffe, gi medisiner, strømpepåtrekking og 3857 

sårstell. Helsefagarbeiderne sa at de beskriver hva som gjøres og skjer for brukeren, så sant ikke 3858 

prosessen er godt kjent. I intervjuene beskrev de ansatte at de opplevde at mange brukere uttrykker 3859 

størst behov knyttet til å sitte og prate sammen, uten at tjenesten er i stand til å møte det behovet. 3860 

Ansatte i hjemmetjenesten mente at de i liten grad har tid til å “se” brukeren/pasienten.  3861 

Til en viss grad mente de ansatte at brukere av praktisk bistand har valgfrihet på hvilken gang 3862 

bestemte periodiske oppgaver skal gjennomføres. Vedtakene om hjemmesykepleie opplevdes av de 3863 

ansatte i hjemmetjenesten som veldig konkrete, men oppfatningen deres var også at dette er 3864 

nødvendig for å kunne avgrense oppgaver til det som er overkommelig. Det medfører også at det i 3865 

liten grad er slik at de ansatte opplevde å bli spurt om oppgaver brukerne vet de får nei til. At 3866 

vedtakene er veldig konkrete kan imidlertid gjøre dem lite fleksible, mente de ansatte. Dette sa noen 3867 

kan medføre at de selv gjør vurderinger om tjenesten som skal ytes etter som behov hyppig skifter. 3868 

De forsøker å melde fra til tjenestetildelingskontoret, men rekker ikke alltid dette. De mener at 3869 

behovene som regel utvikler seg i dårligere retning, noe som igjen kan gi opphav til avvik mellom 3870 

vedtak og det som utføres. Tidspress tenker de da gjør at den formelle informasjonen til brukerne 3871 

kan bli dårligere. Her har det også for noen av dem oppstått grensetilfeller mellom sykepleie og 3872 

praktisk bistand. Når behovet for hjelp med praktiske oppgaver kan være stort, kunne noen av de vi 3873 

snakket med av og til løse dette med å gi det en av dem kaller “sniktjenester”.  3874 

Pasienter på institusjon opplevde den ansatte der har varierende botid – fra noen måneder til flere 3875 

år. Terskelen for å komme inn opplevde vedkommende var høy, og beskrev pasientene som svært 3876 

syke når de kommer inn. Vedkommende forklarte at pasienter mottar et morgenstell på om lag en 3877 

halvtime hver, og ellers har samtaler med personalet i løpet av dagen. Den ansatte mener at de fleste 3878 

ønsker å være så lite alene som mulig. Videre sa vedkommende at ikke alle pasienter har språk. Det 3879 

kan i de situasjonene oppleves som krevende å få til god brukermedvirkning, men personalet 3880 

forsøker. Pasientene sa vedkommende da blir invitert til å medvirke i valg av aktiviteter, påkledning 3881 

og hvor de ønsker å være. For pasienter med lite språk beskriver vedkommende kroppsspråket viktig 3882 

for å tolke hva pasienten ønsker. Pårørende er for denne ansatte en viktig kilde til informasjon om 3883 

pasientene, og denne informasjonen brukes til å bli bedre kjent med pasientene og deres behov. 3884 

Mange pårørende tror vedkommende kan være preget av dårlig samvittighet, noe som kan oppleves 3885 

å komplisere dialogen. Empati med pårørendes situasjon oppleves av den intervjuete som nøkkel til å 3886 

opprette en god dialog. 3887 
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De ansatte beskriver at det gjennomføres pårørendemøter både med og uten pasient på institusjon 3888 

og for pasienter i hjemmetjenester, hvor tilliggende tjenester og lege kan delta. På institusjon og i 3889 

hjemmetjenesten beskriver de også at det gjennomføres refleksjonsprosesser blant de ansatte 3890 

omkring etikk og samtykke, herunder også involvering av pårørende når samtykkekompetanse kan 3891 

være problematisk. Familiekonflikter kan også skape et krevende etisk landskap, slik de ser det.  3892 

Også på institusjon opplevde den ansatte tidspress som et hinder for å gjøre flere trivselsfremmende 3893 

aktiviteter med pasientene og å bruke mer tid sammen med dem, samt for å gjennomføre nødvendig 3894 

stell i et tempo tilpasset pasienten. Pasientene gir i følge denne ansatte også uttrykk for at de savner 3895 

mer tid med personalet, også gjennom uro og roping.  3896 

Oppfatningen hos ansatt som ble spurt om det, er at det er svært få – nesten ingen – brukere som 3897 

bruker data/internett. Dette ble problematisert av en annen ansatt, fordi vedkommende mente 3898 

brukerne bør bli kjent med den teknologien som nå er tilgjengelig. I forbindelse med dette pekte de 3899 

på de pårørende som en generell ressurs i brukermedvirkningen.  3900 

Det sykepleierne beskrev som mest krevende i samhandling med brukere, er å ivareta pasienter og 3901 

pårørende i situasjoner hvor de ikke anser at de kan ta vare på seg selv eller sine familiemedlemmer 3902 

hjemme, men det ikke er plass til dem på institusjon. De ansatte opplevde at de da må legge 3903 

følelsene sine til side for å forklare situasjonen og det vedtaket som andre har fattet. I en slik 3904 

situasjon mente de at det kan oppfattes som å være få valgmuligheter og vanskelig med 3905 

medvirkning, men de ansatte var opptatt av å forsøke å opprette/opprettholde et godt samarbeid 3906 

likevel. 3907 

De ansatte mente også at det kan være vanskeligst å få til god medvirkning for pårørende og 3908 

pasienter/brukere som kan oppleves som lite samarbeidsvillige og lite forståelsesfulle, og særlig hvis 3909 

pårørende og pasient uttrykker motstridende ønsker. De ansatte understreket at misfornøyde 3910 

pårørende oppfordres til å sende inn klage, fordi det er måten misnøyen kan håndteres på hvis 3911 

dialogen ikke fører fram.  3912 

Som vi beskrev tidligere under grunnskole, så vil vi ut fra standard iverksettingsteori vente at det er 3913 

store utfordringer med å omsette vedtatte krav til faktisk praksis. Imidlertid beskriver de ansatte vi 3914 

snakket med en hverdag som i store trekk er preget av en opptatthet av brukermedvirkning som 3915 

harmonerer godt med forutsetningene i lovverket. Det ser også ut til at det er en viss grad av 3916 

systematikk i brukermedvirkningen i tjenestene. De utfordringer de løfter fram er i liten grad 3917 

uventede – de gjenspeiler nok opplevelser, tanker eller følelser som mange ansatte i eldreomsorgen 3918 

de fleste steder i landet har. Det er imidlertid interessant å observere at det er noen ulikheter i 3919 

tilnærming mellom hjelpepleierne og sykepleierne vi intervjuet. Det kan være verdt å undersøke 3920 

nærmere hvor systematisk det forekommer slike ulikheter, og å ta stilling til i hvor stor grad denne 3921 

typen ulikheter mellom profesjonsgrupper er ønskelig i samme tjeneste.  3922 

4.2.6.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 3923 

Det ble gjennomført brukerundersøkelser i hjemmetjeneste og institusjon i 2015 og 2016. 3924 

Resultatene ble presentert i kommunestyrets fagkomité 4, men har ikke blitt forelagt til 3925 

kartleggingsarbeidet. 3926 
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Som ledd i kartleggingsarbeidet har vi også gjennomført intervjuer med 4 hjemmetjenestebrukere i 3927 

februar 2017. For disse intervjuene gjør det samme seg gjeldende som for de andre intervjuene vi 3928 

har gjennomført. Formålet med intervjuene var å undersøke om det var praksis eller uformelle 3929 

rammer, kultur eller lignende som kunne gi opphav til flere problemstillinger som burde undersøkes. 3930 

Disse fire brukernes opplevelser må sees på som et supplement til annen informasjon, og kan ikke 3931 

anses som dekkende beskrivelser av praksis i eldreomsorgen i Øvre Eiker. Gjennomgangen av 3932 

intervjuene med disse brukerne må leses ut fra disse forutsetningene. 3933 

Gjennomgang av intervjuer med fire hjemmetjenestebrukere 3934 

De fire brukerne vi snakket med sa de hadde hatt hjemmetjenester i både kortere og lengre tid, og at 3935 

antall besøk varierte fra 2 til 5 ganger om dagen. Lengden på besøkene mente de var fra 15 minutter 3936 

og oppover. Brukerne mente at når på dagen hjemmetjenesten kommer varierer fra dag til dag, og at 3937 

det er flere ulike medarbeidere som bytter på å komme.  3938 

Tre av brukerne vi snakket med var i 80- og 90-årene, mens én var yngre. Brukerne ble rekruttert av 3939 

hjemmetjenesten. Brukerne hadde ut fra egne utsagn vært fysisk og mentalt aktive i mange år, og 3940 

virket alle å være opptatt på sitt vis av det de mestret – de ga uttrykk for at de helst ville greie ting 3941 

selv, og flere var takknemlige for å komme seg ut av senga. Samtidig ga de uttrykk for at det er 3942 

vanskelig å oppleve at de ikke lenger mestrer alt de har mestret før, og noen følte seg begrenset av 3943 

vinteren. 3944 

Brukerne fortalte om hvordan de hadde startet med hjemmetjenester. Én sa at dette skjedde når 3945 

kroniske lidelser over tid endte med å bli vanskelige for brukeren å håndtere alene, og da på initiativ 3946 

fra lege. To stykker sa det hadde vært viktig å få hjelp med ting som var blitt praktisk vanskelig etter 3947 

hvert, mens én hadde en alvorlig sykdom og et sterkt ønske om å få være hjemme under 3948 

sykdommen.  3949 

Hjemmetjenesten ble beskrevet av de intervjuete med ord som “greie”, “snille”, “gode”, “koselige”, 3950 

“flinke”, “positive” og “nøye”, og de sa at det var “ålreit” å få besøk av dem eller at brukeren var glad 3951 

for å få besøk av dem. De opplevde det som trygt å få medisiner fra dem.  3952 

Samtidig ga brukerne vi snakket med også uttrykk for konkrete ønsker om endringer. Én bruker skulle 3953 

ønske de kunne sette seg ned og bli en times tid. En annen bruker opplevde imidlertid å måtte stå 3954 

opp tidligere enn egentlig ønsket, for å ta hensyn til at tjenesten kan komme tidlig. En annen bruker 3955 

opplevde på den annen side å sitte oppe og vente om kvelden til hjemmesykepleien kommer. Én 3956 

bruker beskrev det som utfordrende å få besøk av en del nytt personell, mens en annen følte seg 3957 

veldig trygg når de “gamle, gode” kom på besøk. Selv om de ga uttrykk for ønsker om endringer, så 3958 

fant de seg også i hvordan tjenesten ble drevet.  Én sa for eksempel på spørsmål om hva 3959 

vedkommende syntes om at ting ble gjort på en annen måte enn ønsket at “man bare må godta det”, 3960 

fordi tjenesten skal betjene mange.  3961 

Den gode, ærlige klemmen var viktig for en bruker. Når personalet er kjent i huset og med brukeren 3962 

mente brukeren at de sparer tid. Samtidig var samme bruker opptatt av at det skal være en viss 3963 

fleksibilitet og utskifting av medarbeidere vedkommende møter, for å slippe at noen brukere alltid 3964 

får den svakeste medarbeideren.  3965 
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Det kan også være en god del variasjon i kvaliteten på relasjon til de som kommer på besøk, mente 3966 

brukerne, og da var brukerne opptatt av at personalet ikke skal merke hvem de foretrekker.  3967 

Én bruker hadde hatt flere opphold på Eikertun, og hadde hatt en blanding av gode og dårlige 3968 

opplevelser på ulike enheter der. De dårlige opplevelsene oppsto når brukeren følte seg overkjørt, 3969 

fordi personalet ble opplevd å ta styringa og ikke å ta seg tid til vedkommende.  3970 

Pårørende ble beskrevet som viktige hjelpere av alle de som ble intervjuet.  3971 

Én av brukerne beskrev å ha fått beskjed av fastlegen sin om at det er legen som bestemmer hvor 3972 

lenge en tjeneste skal vare, ikke kommunen, etter at brukeren fikk vedtaksbrev. Denne brukeren 3973 

virket å forholde seg primært til fastlegen ved behov for tjenester.   3974 

En annen bruker beskrev at det var sykehuset som fant ut hva slags tilbud vedkommende skulle få, 3975 

og opplevde ikke å bli tatt med på råd. Samtidig oppleves tilbudet som greit, og brukeren mente ikke 3976 

å ha særlig behov for endring.  3977 

Én bruker mente at “en må stå på litt sjøl”, men var samtidig litt redd for å mase når det var noe med 3978 

tjenestetilbudet som ikke opplevdes godt nok. Vedkommende mente i og for seg at vedkommende 3979 

sa fra hvis hjemmehjelp slurver, men at det skal mye til før frykten for å mase overvinnes. Samme 3980 

bruker hadde hatt en dårlig opplevelse med en medarbeider ved et institusjonsopphold som 3981 

vedkommende ikke hadde ønsket å prate med noen om før. Denne brukeren understreket samtidig 3982 

kommunen/eldreomsorgen generelt som “alle tiders”.  3983 

En annen bruker fortalte om glede når vedkommende klarte å få til hverdagslige ting – det ble 3984 

beskrevet som “en prestasjon”. Vedkommende hadde funnet seg teknikker for å få til dette, og viste 3985 

det fram til hjemmetjenesten. Vedkommende opplevde da – i positiv forstand – å få lov til å gjøre 3986 

det, fordi det er moro å se.  3987 

Når de ble spurt om hjemmetjenesten spør dem om råd om hvordan de vil ha ting eller hva som er 3988 

viktig for dem, svarte to at det hadde de aldri opplevd å bli spurt om. Den ene av disse ga imidlertid 3989 

uttrykk for at dette ikke var viktig – at vedkommende godtok det han/hun fikk beskjed om. Den 3990 

andre brukeren sa at vedkommende opplevde å få ønskede tjenester, og hadde få ønsker om 3991 

endringer.  3992 

En tredje bruker ga uttrykk for å kunne velge når hjemmetjenesten kommer på besøk og til en viss 3993 

grad hva de skal gjøre når de kommer, men mente at vedkommende ikke spør så mye selv. 3994 

Vedkommende hadde heller ikke opplevd å ha blitt spurt om eller hatt samtaler om hva som er viktig 3995 

for vedkommende, men syntes heller ikke det var nødvendig – vedkommende var i store trekk 3996 

fornøyd, og så i liten grad behov for endringer. Vedkommende hadde etter kontakt med 3997 

hjemmetjenesten fått innvilget de tjenestene vedkommende ønsket, og hadde opplevd å bli godt 3998 

opplyst om sine rettigheter og å bli tilbudt tjenester. Pårørende hadde hatt dialog med 3999 

hjelpemiddelsentral, og skulle ha vært veldig fornøyd med kontakten dit.  4000 

En fjerde bruker opplevde “å få bestemme nesten hva jeg vil”, og var veldig fornøyd. Vedkommende 4001 

opplevde ikke at hjemmetjenesten tar seg til rette, men opplevde å bli oppfordret til å gjøre ting i sitt 4002 

tempo, og å bli spurt om hva vedkommende orker. Vedkommende opplevde personalet som veldig 4003 

omsorgsfulle, og at så å si alle har tatt vedkommende med på råd. Samme person sa at det bare er 4004 
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noen veldig få som mener at de bestemmer og vet best. Slike medarbeidere beskriver vedkommende 4005 

som ikke så passende i stillingen sin. Vedkommende mente samtidig ikke å ha blitt spurt om hva som 4006 

var viktig for seg, men syntes det virker som de ansatte forstår at vedkommende ikke vil “gi seg 4007 

over”. “Nesten alle er pedagoger, som forstår mine behov”, er også noe vedkommende sa. Denne 4008 

brukeren var også aktiv i dialog med legene sine om medisinering. Samtidig var vedkommende 4009 

usikker på om tjenestetildeling “likte” vedkommende, etter å ha fått beskjed om at kommunen 4010 

hadde bestemt at det ikke var aktuelt med institusjonsplass etter en alvorlig hendelse – og så etter 4011 

en måned likevel innvilget avlastningsopphold. Denne brukeren hadde stor beundring for den 4012 

verdighet personalet på Eikertun viste pasientene, særlig de som virket demente.  Vedkommende var 4013 

etter dette oppholdet fornøyd med å komme hjem, siden vedkommende anså at det neppe hadde 4014 

vært utviklende å være i samme miljø videre.  4015 

Spurt om hva som er viktig i årene som kommer, så svarte en bruker “helsa” og det å komme ut. 4016 

Denne brukeren beskrev det som stusselig å være inne hele dagen. En annen ønsket å bli litt bedre, 4017 

og så fram til at det skulle bli mindre glatt enn om vinteren i løpet av våren, og syntes det var viktig å 4018 

komme seg ut.  Vedkommende minnet om at det er viktig å leve et godt liv, fordi når man blir 4019 

gammel og alene, så kommer tankene. Det er krevende for en del som sitter alene, understreket 4020 

vedkommende.  4021 

For brukerne vi snakket med var det viktig at hjemmetjenesten kommer på besøk, og at de har tid til 4022 

å prate litt. Slik sett ble samtalene vi gjennomførte opplevd som positive, og intervjuer ble noen 4023 

ganger spurt om å komme tilbake.  4024 

Brukerne vi snakket med var altså i store trekk fornøyde med tjenestene de mottar. Det er imidlertid 4025 

interessant at de i liten grad gir uttrykk for å ha oppfattet å ha blitt trukket aktivt med i like stor grad 4026 

som vi kan få inntrykk av at de blir når vi snakker med de ansatte i tjenestene. Nå kan dette, som for 4027 

skoleelever, være et uttrykk for at personalet i tjenesten i en del sammenhenger driver med 4028 

brukermedvirkning som en del av sin utøvelse av faget, og da ikke alltid tydeliggjør (og kanskje heller 4029 

ikke kan tydeliggjøre) for brukerne at det er det som foregår. Samtidig vil det ikke være overraskende 4030 

at det er forskjeller mellom tjenesteutøver i en del sammenhenger, særlig i en tjeneste hvor 4031 

tjenesteutøverne i så stor grad er alene store deler av dagen som de er i hjemmetjenesten.  4032 

Det er også interessant at vi her ser brukere som kanskje ikke er så opptatt av brukermedvirkning 4033 

som sådan. De er i stor grad takknemlige for tjenesten de mottar, og vil kanskje ikke være til bry. 4034 

Likevel har de klare, konkrete ønsker for utvikling av tjenesten de mottar, og de ser ut til å være 4035 

veldig fornøyde når de beskriver situasjoner preget av at de har fått bestemme eller vært med å 4036 

mestre – eller rett og slett blitt “møtt” og “sett” på det menneskelige planet.  4037 

Disse poengene kan det være verdt å utforske nærmere i arbeidet med å videreutvikle tjenestene og 4038 

brukermedvirkningen i dem.  4039 

  4040 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

121 
 

4.2.7 Medvirkning i tjenester til funksjonshemmede 4041 

4.2.7.1 Formelle rammer 4042 

Rammene i lovverket er beskrevet over for alle helse- og omsorgstjenestene. For tjenestetildeling 4043 

gjelder samme veileder som er gjennomgått under eldreomsorgen over.  4044 

Tjenester til funksjonshemmede beskriver at de nylig har utarbeidet flere rutiner som ivaretar 4045 

medvirkning i møte med bruker og pårørende. Tjenesteleder omtaler følgende eksempler:  4046 

o Tilrettelagt informasjon til bruker ut fra funksjonsnivå i forbindelse med legebesøk, 4047 

tannlegebesøk, spesialisthelsetjeneste  4048 

o Rutiner for samarbeidsmøter, hvor tjenesten skal innkalle en gang i året eller oftere 4049 

hvis behov. Pårørende/verger har samme mulighet. 4050 

o Rutiner for gjennomgang av funksjonsområder skal gjøres i samarbeid med bruker 4051 

der det er hensiktsmessig (for å evt justere tiltak i tiltaksplanen el aktivitetsplanen). 4052 

o Rutiner for dokumentasjon går inn på brukermedvirkning i utarbeidelse av tiltaksplan 4053 

og aktivitetsplan 4054 

4.2.7.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4055 

Tjenesteleder beskriver at det ikke er nedsatt noe eget brukerutvalg i tjenester til 4056 

funksjonshemmede, men at det hver høst inviteres til dialogmøte med pårørende/verger og 4057 

hjemmeboende mennesker med utviklingshemming som får tjenester. Det dessuten blir dessuten 4058 

beskrevet svært tett oppfølging og dialog mellom tjenesten og den enkelte bruker, pårørende og 4059 

verge. For eksempel regnes godt faglig miljøarbeid i tjenesten som svært omfattende 4060 

brukermedvirkning på individnivå i praksis. Det gjennomføres også pårørende-/vergemøter jevnlig i 4061 

kommunens boliger.  4062 

4.2.7.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4063 

Vi har ikke informasjon om hvordan brukere av tjenestene opplever dem.  4064 

  4065 
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4.2.8 Medvirkning i frisklivssentralen 4066 

Frisklivssentralen Aktiv Eiker er et interkommunalt samarbeid mellom Øvre og Nedre Eiker, hvor Øvre 4067 

Eiker kommune er vertskommune.  4068 

4.2.8.1 Formelle rammer 4069 

Frisklivssentralen har sitt grunnlag i helse- og omsorgslovgivning og folkehelselovgivning, nasjonale 4070 

styringsdokumenter og veiledere, og kommunens planverk, samt vertskommuneavtale. Tjenesten 4071 

følger nasjonal veileder for frisklivssentraler. Denne regulerer brukermedvirkning i del 5.6.1, og 4072 

gjentar i hovedsak lovbestemmelser fra helse- og omsorgslovgivningen. Den sier at kommunen skal 4073 

legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og frivillige organisasjoner som 4074 

arbeider med samme oppgaver som tjenesten. Dette gjelder brukere i alle aldre, og det er en fordel å 4075 

formalisere samarbeidet gjennom skriftlige avtaler.  4076 

Frisklivssentralen bør etter veilederen etablere systemer og rutiner som sikrer brukermedvirkning, og 4077 

anbefales å etablere møteplasser med brukere og brukerorganisasjoner. De sistnevnte skal 4078 

representere brukerkompetansen og ivareta brukernes erfaringer utover egen sak.  4079 

4.2.8.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4080 

Tjenesten gjennomfører evaluering med muntlig underveisevaluering fra brukerne og skriftlig skjema 4081 

til slutt. Metoden Motiverende intervju skal brukes som utgangspunkt i alle samtaler med brukere, 4082 

og ved behov skal det brukes tolk. Én gang i måneden er det aktivitetsledermøte, og 4083 

evalueringsmøter med frivillige 1-2 ganger per år. Aktiv Eiker samarbeider med frivillige/lag og 4084 

foreninger om utarbeidelse av nytt materiell, for eksempel møteplasskatalog og diagnosebrosjyrer, 4085 

og samarbeider om nye tilbud som helsekafé og aktivitetsgrupper.  4086 

Tjenesten har akkurat fått innvilget støtte til et prosjekt kalt Brukerakademi – fra tjenestemottaker til 4087 

frivillig, og har i tillegg vært forsket på i en doktorgrad om medvirkning.  4088 

4.2.8.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4089 

Tjenesten har samlet brukerhistorier i intervju og film, artikler6 og andre studier, samt fremlegg på 4090 

helsekafé. Medvirkning i eget liv er sentralt i tjenesten, og brukerhistoriene illustrerer hvordan 4091 

brukerne har blitt utfordret positivt til å ta tak i egen situasjon, og hvordan de har opplevd den 4092 

støtten de har fått i tjenesten.  4093 

  4094 

                                                           
6
 https://www.ovre-eiker.kommune.no/helse-omsorg/folkehelse/Aktiv-Eiker/Aktuelt/Sider/Les-brukernes-

egne-historier.aspx  

https://www.ovre-eiker.kommune.no/helse-omsorg/folkehelse/Aktiv-Eiker/Aktuelt/Sider/Les-brukernes-egne-historier.aspx
https://www.ovre-eiker.kommune.no/helse-omsorg/folkehelse/Aktiv-Eiker/Aktuelt/Sider/Les-brukernes-egne-historier.aspx
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4.2.9 Medvirkning i NAV 4095 

4.2.9.1 Formelle rammer 4096 

NAV utfører både statlige og kommunale oppgaver.  4097 

På statlig side er det formalisert et system med brukerutvalg på ulike nivåer, herunder for NAV-4098 

kontorene. Mandat for disse er å finne på NAVs nettsider7, og er hjemlet i Lov om arbeids- og 4099 

velferdsforvaltningens § 6: “Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for 4100 

brukerne får mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av 4101 

etatens tjenester.” Utvalgene skal være rådgivende organer for forbedring og kvalitetsutvikling. De 4102 

skal sikre at brukernes erfaringer blir tatt hensyn til i utvikling av virksomheten. De skal konkret blant 4103 

annet bidra i NAV-kontorets mål- og strategiarbeid, budsjett og omstillingsprosesser og utvikling og 4104 

evaluering av brukerundersøkelser.  4105 

 4106 

Utvalget skal i hovedsak bestå av representanter for paraplyorganisasjoner eller landsdekkende 4107 

brukerorganisasjoner. Medlemmer foreslås av organisasjonene, og må ha et mandat og mulighet til 4108 

god forankring. NAV-kontoret oppnevner medlemmer for to år på bakgrunn av deres erfaringer, 4109 

kompetanse, verv og organisasjonstilknytning. Leder skal normalt være fra en av 4110 

brukerorganisasjonene i utvalget, og oppnevnes for ett år av gangen, med mulighet for ett års 4111 

forlengelse. Ingen kan sitte mer enn seks år sammenhengende i brukerutvalget. Leder skal godkjenne 4112 

agenda, foreslått av brukerutvalgets redaksjonsråd/arbeidsutvalg. NAV-kontoret skal stille 4113 

sekretariat. Utvalget bør møtes minst fire ganger per år. Medlemmene i utvalget skal få opplæring 4114 

fra NAV-kontor og sine organisasjoner. Medlemmene skal også få en godtgjørelse.  4115 

NAV Øvre Eiker og NAV Nedre Eiker har felles brukerutvalg.  4116 

Vi har ellers ikke informasjon om brukermedvirkning i sosiale tjenester i NAV.  4117 

4.2.9.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4118 

Det kan være utfordringer med å rekruttere til brukerutvalget, særlig fra arbeidsgiversiden og 4119 

organisasjoner som ikke har lokallag.   4120 

4.2.9.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4121 

Disse utvalgene er ikke i utgangspunktet ledd i undersøkelsene her, og har derfor ikke blitt spurt om 4122 

hvordan arbeidet oppleves for dem. NAV-leder rapporterer at rekrutteringsvanskene fører til en viss 4123 

profesjonalisering av det lokale brukerutvalget, med representanter som i mange tilfeller sitter i 4124 

andre styrer eller er aktive politikere. Dette kan gi utfordringer knyttet til faktisk representativitet og 4125 

medvirkning.  4126 

  4127 

                                                           
7
 https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/nye-mandater-for-

brukerutvalgene-i-nav--357845 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/nye-mandater-for-brukerutvalgene-i-nav--357845
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/nye-mandater-for-brukerutvalgene-i-nav--357845
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4.2.10 Medvirkning i psykisk helse 4128 

4.2.10.1 Formelle rammer 4129 

Lovverkets krav er gjennomgått over for alle helse- og omsorgstjenestene. Brukermedvirkning 4130 

rapporteres fra tjenesteleder å være eget tema i Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner. 4131 

4.2.10.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4132 

Det er ikke etablert noe eget brukerutvalg i tjenesten, men det ble gjennomført faste møter med 4133 

Mental Helses lokallag så lenge det fantes. Dette er nå nedlagt. Mental Helse Ungdom har vært med i 4134 

utarbeidelsen av Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner, men har ingen faste 4135 

møtepunkter utover det. Det er ingen egen skrevet rutine for medvirkning i tjenesten, men brukerne 4136 

får et evalueringsskjema hvor de kan evaluere tilbudet de har fått. I tillegg har tjenesten tatt i bruk et 4137 

tilbakemeldingsverktøy kalt FIT (Feedback-informerte tjenester), hvor brukerne selv gir 4138 

tilbakemelding på hvordan de har det ved hjelp av et enkelt skåringsark, og tjenesten kan følge 4139 

hvordan de opplever kontakten med dem.  4140 

Det ble i 2016 ved hjelp av Bedre kommune gjennomført en bruker- og pårørendeundersøkelse.  4141 

4.2.10.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4142 

Bruker- og pårørendeundersøkelsen fra 2016 måler brukernes opplevelse på dimensjonene 4143 

tilgjengelighet, informasjon, personalets kompetanse, brukermedvirkning og respektfull behandling, 4144 

og gir også en helhetsvurdering. Svaralternativer er på en skala fra 1-4, hvor 1 er Helt uenig i en 4145 

påstand og 4 er Helt enig. Det er også mulig å svare Vet ikke.  4146 

Resultatene benchmarkes mot Buskerud og landet (det vil si de kommunene som har gjennomført 4147 

undersøkelsen).  Øvre Eiker kommune skårer likt eller litt bedre enn Buskerud på alle dimensjonene, 4148 

og ligger mellom 3,1 og 3,7 på alle. Tjenesten skårer imidlertid jevnt over likt eller litt svakere enn 4149 

landet på alle dimensjoner. Svakest skår er det på Informasjon og Brukermedvirkning, med 4150 

henholdsvis 3,1 og 3,3. Tjenesten skårer imidlertid høyt på respektfull behandling (3,7) og 4151 

helhetsvurdering (3,7).  4152 

  4153 
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4.2.11 Medvirkning i byggesaker 4154 

4.2.11.1 Formelle rammer 4155 

Se over i kapittel 4.1 om plan- og byggesakslovgivningen.  4156 

4.2.11.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4157 

Tjenesten gjennomfører medvirkning gjennom kommuneplanlegging og annen overordnet 4158 

planlegging. Ved behov benyttes by- og grendeutvalgene som allmenn kontakt mot innbyggere og 4159 

næringsliv på stedene. Tjenesten har en viss dialog/opplæring overfor næringslivet, og har rutiner for 4160 

utvidet veiledning av privatpersoner som planlegger tiltak. De kan få tilbud om “byggesakstime”. 4161 

Generelt er det en utvikling mot økt innsyn og bedre elektroniske løsninger i tjenesten. 4162 

Barnerepresentanten har muligheter til å ta opp barn og unges interesser i byggesaksbehandlingen, 4163 

spesielt hva angår universell utforming. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i tjenesten. 4164 

4.2.11.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4165 

Med unntak av noen enkeltpersoner som ble intervjuet på gata om sine opplevelser med kommunen, 4166 

og som nevnte byggesaksbehandling spesielt, har vi ikke informasjon om hvordan tjenesten 4167 

oppleves. For omtale av intervjuene, se over i kapittel 2. I intervjuer med råd og utvalg er det kun 4168 

teaterrådet som spesifikt har nevnt byggesaker. De mener de burde vært bedre involvert. Dette 4169 

belyser at det er viktig hvordan hvem som er berørt eller interessert defineres med tanke på større 4170 

byggeprosjekter av stor betydning i lokalsamfunnet.   4171 

 4172 

 4173 

  4174 
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4.2.12 Medvirkning i noen tekniske tjenester 4175 

I dette avsnittet omtales følgende tekniske tjenester: Geodata, vei og park, vann og avløp og 4176 

forvaltning, drift og vedlikehold. Vei og park og vann og avløp er i Øvre Eiker kommune organisert inn 4177 

under Seksjon Samfunnsutvikling, mens Forvaltning, drift og vedlikehold er midlertidig organisert 4178 

sammen med Seksjon Fellestjenester. 4179 

4.2.12.1 Formelle rammer 4180 

Utover kravene som følger av plan- og bygningslovgivningen til tiltakshavere, er det ikke egne 4181 

lovreguleringer som berører medvirkning i disse tekniske tjenestene. Imidlertid skal det være etablert 4182 

egne rutiner for brukermedvirkning i Forvaltning, drift og vedlikehold ved nybygg og større 4183 

ombygninger. Disse rutinene har ikke blitt gjennomgått i kartleggingsarbeidet.  4184 

I tillegg har forvaltning, drift og vedlikehold ansvar for driften av svømmehaller og idrettsanlegg. 4185 

Brukermedvirkningen er her begrenset til fordeling av treningstider, som behandles etter et eget sett 4186 

med retningslinjer utarbeidet i dialog med idrettsrådet.  4187 

Vei og park er ikke en lovpålagt tjeneste, men driver forvaltning knyttet opp mot vei og 4188 

veitrafikklovgivning, med dertil hørende forskrifter og lokale retningslinjer og instrukser.  4189 

4.2.12.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4190 

Det skal være utstrakt brukermedvirkning fra særlig funksjonshemmete og grendeutvalg ved nybygg 4191 

innen forvaltning, drift og vedlikehold sitt område.  4192 

Vann og avløp har et lovpålagt kommunalt ansvar for tjenester, og har medvirkning i overordnet 4193 

planlegging og i definerte utbyggingsprosjekter. Ved behov brukes by- og grendeutvalgene som 4194 

allmenn kontakt mot innbyggere på stedene. Tjenesten gir generell veiledning og service til 4195 

innbyggerne, og gir informasjon gjennom automatisk varsling på SMS. Tjenesten har ikke 4196 

gjennomført egne brukerundersøkelser.  4197 

Geodata har et lovpålagt kommunalt ansvar for tjenester, og har medvirkning i overordnet 4198 

planlegging. De bruker ved behov by- og grendeutvalgene som allmenn kontakt mot innbyggere på 4199 

stedene. De har også møter med parter/interessenter i innledende faser og ved eiendomsdanning, i 4200 

tillegg til å gi generell veiledning og service til innbyggerne. Geodata har systemansvaret for 4201 

informasjons- og karttjenester som er publisert og allment tilgjengelige. I navnesaker har de rutiner 4202 

for innhenting av forslag og høring. Tjenesten har ikke gjennomført egne brukerundersøkelser.  4203 

Vei og park gjennomfører medvirkning gjennom kommuneplanlegging og annen overordnet 4204 

planlegging. Tjenesten benytter by- og grendeutvalgene i stor grad når det gjelder tiltak og saker som 4205 

berører deres områder. I planlegging og prosjektering av anlegg og utvikling som berører innbyggere, 4206 

naboer, grunneiere, gårdeiere, næringsdrivende og brukere involveres disse i prosessene. Planer gås 4207 

også gjennom med Kommunalt råd for funksjonshemmede når det vurderes som naturlig. Tjenesten 4208 

gir informasjon og driver oppfølging rettet mot næringslivet og entreprenører. Tjenesten har kontakt 4209 

og samhandling med Blomsterparlamentet, Nøstetangen museum og Sundhaugen Vel i forbindelse 4210 

med drift/vedlikehold/bruk av anlegg og områder. Tjenesten driver også generell veiledning og 4211 

service overfor innbyggerne, og alle ansatte møter innbyggere ute på sitt arbeidssted. Det er utstrakt 4212 

publikumskontakt på telefon og e-post. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i tjenesten. 4213 
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4.2.12.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4214 

Vi har ikke informasjon om hvordan disse tjenestene oppleves.   4215 
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4.2.13 Medvirkning i næringsutvikling 4216 

4.2.13.1 Formelle rammer 4217 

De næringsrettede tjenestene i kommunen styres i henhold til kommunens strategiske næringsplan, 4218 

som gir føringer for engasjement og intern og ekstern samhandling i næringspolitikken. Se om denne 4219 

i kapittel 2.   4220 

4.2.13.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4221 

Tjenesten samarbeider tett med Øvre Eiker Næringsråd om oppfølging av næringsplanen og i andre 4222 

større saker av strategisk betydning for verdiskaping og vekst i Øvre Eiker og i regionen for øvrig. 4223 

Tjenesten samarbeider også med Næringsforeningen i Drammensregionen, som ivaretar 4224 

fellesinteresser og er sekretariat for regionens næringsforeninger. 4225 

De lokale næringsforeningene (Øvre Eiker Bondelag, Eiker Bonde- og småbrukarlag, Eiker Skogeierlag, 4226 

Hokksund Gårdeierforening, Hokksund Handelsstandsforening, Håndverks- og industriforeningen, 4227 

med flere) er viktige samarbeidspartnere for tjenesten. Kommunen gjennomfører også 4228 

bedriftsbesøk, gir råd og veiledning til etablerere og etablerte virksomheter, og er tilstede ved en 4229 

rekke lokale og regionale næringslivsarrangementer.  4230 

Siste brukerundersøkelse rettet mot bedrifter var felles for kommunene i Drammensregionen, og ble 4231 

gjennomført i forkant av prosessen med strategisk næringsplan 2011-2015.  4232 

Samarbeidet mellom kommune og næringsliv har tradisjoner i Øvre Eiker, men ble videreutviklet og 4233 

satt mer i system ved en prosjekt- og nettverksbasert gjennomføring av Strategisk Næringsplan 2011-4234 

2015. Denne arbeidsformen er videreført for Strategisk Næringsplan 2016-2019. 4235 

Med unntak av Næringsforeningen i Drammensregionen er næringslivets lokale organisasjoner 4236 

frivillige organisasjoner, drevet på lik linje med frivilligheten for øvrig. For kommunen og 4237 

lokalsamfunnet er tilgangen til næringslivets kunnskaper og synspunkter av stor interesse i spørsmål 4238 

som gjelder by- og tettstedsutvikling – som grunnlag for en bærekraftig vekst og verdiskaping. Ved å 4239 

tilrettelegge også for denne type frivillighet, skape dialog, gi anerkjennelse og skape forutsigbare 4240 

rammer for næringslivets organisasjoner blir det i neste omgang også enklere for kommunen å 4241 

invitere til medvirkning og samskaping. På denne måten kan også næringslivet bidra til en omforent 4242 

utvikling av lokalsamfunnet, der kommune og private aktører trekker sammen og i samme retning. 4243 

Dette kommer ikke istedenfor, men i tillegg til de direkte og indirekte næringsrettede kommunale 4244 

aktivitetene og tjenestene som retter seg mot bransjer og enkeltbedrifter, som blant annet utlysning 4245 

av offentlige anskaffelser, behandling av planforslag, gravemeldinger og byggesaker. Eksempler på 4246 

medvirkningsaktiviteter er blant annet tilrettelegging slik at næringsorganisasjoner som ønsker det 4247 

kan engasjere seg i lokale plansaker. Eksempler på samskapingsaktiviteter er Yrkes- og 4248 

utdanningsmessa på Eiker, utviklingen av en felles merkevare for lokale matprodusenter – Ekte Eiker 4249 

– og utviklingen av en felles merkevare for Hokksund – Opplev Hokksund, samt etableringen av 4250 

Hokksund Gårdeierforening. I disse utviklingsoppgavene har kommunen vært fasilitator.  4251 

4.2.13.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4252 

I prosesser som de omtalt over under 4.2.13.2 vet vi at næringslivet er opptatt av god tilgjengelighet 4253 

til kommunens kontaktpersoner, høy grad av forutsigbarhet når det gjelder framdrift, og god 4254 

koordinering mellom ulike fagmiljøer i kommunen. Hovedinntrykket er at næringslivet er tilfreds med 4255 
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utviklingen, men det finnes også enkeltsaker hvor kommunen ikke har innfridd næringslivets 4256 

forventninger.   4257 
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4.2.14 Medvirkning i landbrukstjenesten 4258 

4.2.14.1 Formelle rammer 4259 

Landbrukstjenesten er et lovpålagt kommunalt ansvar, og omfatter både jordbruk, vilt, fisk og 4260 

skogbruk.  4261 

4.2.14.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4262 

Landbruksorganisasjonene og skogeierlag (faglag) er kontaktpunkter for dialog og medvirkning med 4263 

tanke på næringen. Den enkelte bonde og skogeier inviteres også til medvirkning gjennom møter, og 4264 

landbrukskontoret opplever å ha god kontakt med næringen gjennom foreningen Ekte Eiker, Eiker 4265 

Matfestival og faglagene. Tjenesten gir generell veiledning og service overfor innbyggere og 4266 

næringsdrivende, og gir informasjon gjennom e-post og egne infoskriv til næringa. Det er ikke 4267 

gjennomført brukerundersøkelser i tjenesten.  4268 

4.2.14.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4269 

Vi har ikke informasjon om hvordan prosessene oppleves. 4270 

  4271 
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4.2.15 Medvirkning hos kommuneoverlegen/miljørettet helsevern 4272 

4.2.15.1 Formelle rammer 4273 

Tjenesten er lovpålagt, og regulert gjennom nasjonale styringsdokumenter, avtaleverk, 4274 

interkommunal avtale og kommunens planverk. 4275 

Etter Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i 4276 

kommunene skal alle leger være medlemmer av et allmennlegeutvalg, og disse skal velge 4277 

representanter til et samarbeidsutvalg. Disse organene skal være viktige arenaer for samarbeid og 4278 

dialog mellom kommunen og fastlegene om fastlegeordningen.  4279 

4.2.15.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4280 

Tjenesten har et utstrakt samarbeid med mange aktører, inkludert frivillige organisasjoner og 4281 

interessegrupper, i tillegg til fastleger og kommunale leger.  4282 

4.2.15.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4283 

Det er ikke gjennomført egne brukerundersøkelser på denne tjenestens område. Brukerne er både 4284 

interne i kommuneorganisasjonen, fastleger, barnehager og skoler og det generelle publikum.  4285 

  4286 
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4.2.16 Medvirkning hos arkiv, servicesenter og skatteoppkrever 4287 

Innunder fellestjenester i kommunen hører arkiv, servicesenter og skatteoppkrever, som behandles 4288 

her.   4289 

4.2.16.1 Formelle rammer 4290 

Arkivet er fellesarkiv for kommunen. Arkivet arbeider etter en arkivplan som er planlagt revidert, 4291 

samt et hundretalls arkivrutiner. Arkivplanen er ikke datert. Arkivets virksomhet er strengt 4292 

lovregulert gjennom arkivloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og personregisterloven. 4293 

Forvaltningsloven stiller krav om partsoffentlighet og om saksbehandlingstid, mens 4294 

offentlighetsloven stiller krav om dokumentinnsyn og tilgang på postjournal og lignende registre. Det 4295 

er laget egne rutiner for innsynsforespørsler, som er å finne i arkivet under saksnummer 2012/8963. 4296 

Innsyn i offentlige dokumenter behandles av arkivet, mens innsyn i dokumenter unntatt offentlighet 4297 

behandles av den enkelte saksbehandler, med støtte fra arkivet.  4298 

Skatteoppkreveren har sterkt regelbundet virksomhet med lite rom for variasjon. 4299 

Servicesenteret har ingen egne krav på seg med tanke på brukermedvirkning. 4300 

4.2.16.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4301 

Vi har ikke systematisk kartlagt omfanget av innsynsforespørsler og praktiseringen av rutiner i 4302 

arkivet. Det er ikke opprettet noen form for brukerutvalg eller brukerundersøkelser for arkivet. 4303 

Det arbeides ikke med brukermedvirkning hos skatteoppkreveren.  4304 

Servicesenteret er fysisk førstelinje for alle som besøker Rådhuset i Hokksund eller ringer 4305 

kommunens sentralbord. De har derfor utstrakt kontakt med brukere, og ser seg som brobygger 4306 

mellom innbygger og fag.  4307 

Servicesenteret stiller sekretær til Kommunalt råd for funksjonshemmede og gir grendeutvalg hjelp 4308 

til kopiering, men har ingen form for brukerutvalg.  4309 

Senterets leder opplyser at tjenesten er opptatt av å møte alle brukere med et åpent sinn og 4310 

praktisere likebehandling, samt å være løsningsorienterte. Senteret arbeider med å øke sin 4311 

kompetanse på veiledning i digitale skjema og å skape en trygghet ute blant innbyggere om at det er 4312 

trygt å henvende seg til senteret. Senteret erfarer at medarbeiderne har blitt mer bevisst på å foreslå 4313 

overfor bruker å ta i bruk digitale løsninger. Servicesenteret har også gjennomført kurs i å takle 4314 

personer i utfordrende sinnsstemninger, fordi Rådhuset rommer tjenester som har en viss risiko for 4315 

konfliktsituasjoner (eksempelvis barneverntjenesten, rus og psykisk helse, skatteoppkrever og PP-4316 

tjeneste).  4317 

4.2.16.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4318 

Vi har ingen systematisk feedback på hvordan publikum opplever å bli møtt av arkivet, 4319 

servicesenteret eller skatteoppkrever.  4320 

  4321 
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4.2.17 Oppsummering den berørte innbygger 4322 

Et fellestrekk for de undersøkte tjenestene er at det ser ut til å være kunnskap og bevissthet om de 4323 

fleste/viktigste lovkrav til tjenestene med tanke på brukermedvirkning. Der hvor vi har fått undersøkt 4324 

dokumenter som brukes aktivt i styringen av tjenestene, er brukermedvirkning ofte nevnt og 4325 

beskrevet.  4326 

Så sant det ikke er pålegg om egne brukerorganer, slik som det for eksempel er i barnehager og 4327 

skoler, er det bare få tjenester som har dette. En del tjenester, men ikke alle, gjennomfører 4328 

(u)regelmessige brukerundersøkelser, men det er kun i få tilfeller det ser ut til å være et system for å 4329 

følge opp brukerundersøkelser aktivt.  4330 

Det er grunn til å tro at innbyggere som kommer i kontakt med kommunens tjenester i mange 4331 

sammenhenger vil oppleve seg ivaretatt og møtt på egne premisser. Imidlertid ser det i liten grad ut 4332 

til å være noe system i tjenestene for løpende tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan de har 4333 

opplevd møtet med tjenesten, eller for å systematisere og aggregere lærdom fra tjenesteyternes 4334 

møter med brukere.  4335 

Det ser altså generelt ut som det er få tjenester som har en systematisk bruk av brukererfaringer til å 4336 

utvikle tjenester, og metodetilfanget ser ut til å være begrenset til undersøkelser, brukerorganer og 4337 

noe bruk av evalueringsskjemaer eller brevmetode i skolen. Det er også usikkert om lovpålagte 4338 

medvirkningsmekanismer benyttes primært fordi lovverket krever det, eller om brukermedvirkning 4339 

sees som en integrert del av styringen av tjenestene.  4340 

Manglende anvendelse av brukererfaringer i utvikling av tjenestene kan bidra til avmaktsfølelse hos 4341 

både brukere og ansatte. Dette kan være en trussel mot demokratiet, særlig dersom en oppfatning 4342 

får feste seg om at det ikke nytter å engasjere seg. I tillegg kan det føre til at det brukes ressurser på 4343 

tjenester som oppleves som mindre viktige for brukerne enn andre tjenester som de ikke får, eller at 4344 

det ikke letes etter løsninger som kan imøtekomme behovet til brukerne uten stor belastning på 4345 

offentlig tjeneste.  4346 

 4347 

 4348 

 4349 
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4.3 Samskapingsaktiviteter 4351 

Vi har av kapasitetshensyn ikke gjennomført en full kartlegging av alle samskapingsaktiviteter i 4352 

kommunen. Det som beskrives i dette kapitlet er derfor det vi per i dag har oversikt over. Vi er sikre 4353 

på at det er flere aktiviteter enn dette. Vi fokuserer også på samskaping med frivillighet og 4354 

næringsliv.  4355 

4.3.1 Kommunens frivilligpolitikk 4356 

4.3.1.1 Formelle rammer 4357 

Kommunens frivilligstrategi er beskrevet ovenfor i kapittel 2. I tillegg har kommunen en kulturstrategi 4358 

for 2010-2022. Denne angir noen strategiske fokusområder, hvor de mest relevante er disse.  4359 

 Øvre Eiker kommune skal se på barn og unge som en ressurs. De skal gis mulighet til å utvikle 4360 

seg selv og sine kreative evner. Barn og unge skal spille en viktig rolle i utviklingen av 4361 

kommunens kulturliv. Egenstyrt aktivitet etter demokratiske spilleregler skal oppmuntres.  4362 

 Samarbeidspotensialet mellom det frivillige kulturlivet og kommunen skal utnyttes best 4363 

mulig, og det skal sørges for gode rammer og utviklingsvilkår for frivilligheten.  4364 

 Alle som ønsker det, skal ha tilbud om å delta i frivillige aktiviteter. 4365 

 Gjennom stor aktivitet på frivillighetsområdet økes befolkningens kompetanse, både 4366 

samfunnsmessig og kunnskapsmessig. 4367 

 Frivilligheten skal være en arena for forståelse og samspill mellom mennesker med ulik 4368 

kulturbakgrunn. 4369 

 Det skal være optimal tilgang på hus og rom til å drive frivillig arbeid.  4370 

 Det er et mål for Øvre Eiker kommune at representanter med kunst-/kulturkompetanse og 4371 

næringsaktører møter hverandre i en atmosfære av gjensidig tillit, slik at det kan utvikles 4372 

innovasjon og variasjonsrikdom i kontaktfeltet mellom dem. 4373 

 Kompetanseutvikling og –deling skal være i hovedfokus innenfor kunst-, kultur- og 4374 

næringsfeltet. Gjennom tilrettelegging og samarbeid med aktører på feltet, skal kommunen 4375 

være med på å skape gode modeller ved å koble kunst, kultur og næringsliv.  4376 

 Det er et mål at kunst- og kulturformidling skal knyttes nærmere til arbeidslivets arenaer som 4377 

en verdiskapende aktivitet.  4378 

Kommunestyret vedtok 14. desember 2016 i sak PS 166/16 dette som ett av prinsippene for salg av 4379 

kommunale eiendommer:  4380 

Ved salg av bygg hvor hovedformålet har vært bruk for ideelle organisasjoner, velforeninger 4381 

eller grendeutvalg, skal det alltid vurderes om aktuelle aktører skal få overta bygningsmassen 4382 

for redusert eller symbolsk pris. Avtalen må inneholde bestemmelser om at kommunen har 4383 

forkjøpsrett ved senere salg eller endret bruk. Kommunen må da få kjøpe eiendommen 4384 

tilbake til en verdi som reflekterer summen ved kommunens salg med tillegg av verdiøkning 4385 

ved gjennomførte oppgraderinger. Forkjøpsretten skal tinglyses som en heftelse på 4386 

eiendommen. I noen tilfeller har privatpersoner vederlagsfritt stilt grunn til disposisjon for 4387 

bygging av skole el.l. Dette gjelder i hovedsak bygningsmasse som de siste årene er benyttet 4388 

til grendehus o.l. I slike tilfeller kan grunneiers overtakelse bli vurdert på samme måte som 4389 

ovenfor. 4390 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

135 
 

I samme møte ble økonomiplan og budsjett vedtatt, samt gebyr- og betalingssatser 2017 for Øvre 4391 

Eiker kommune. Dette fastslår i del 4 det følgende:  4392 

Leie av lokaler i Øvre Eiker rådhus 4393 

Festsal – møtepris kr 1 580 4394 

Festsal – festpris kr 3 690 4395 

Leietillegg kl. 01.00-02.00 kr 320 4396 

Kjøkken kr 630 4397 

Kantine kr 630 4398 

Datarom Lempääle kr 630 4399 

Kerteminde - møterom kr 630 4400 

Ulricehamn – møterom kr 630 4401 

Kommunestyresal kr 630 4402 

Formannskapssal kr 630 4403 

 4404 

Priser på utleie av idrettshaller i Øvre Eiker Kommune 4405 

Priser for lag og foreninger i Øvre Eiker Kommune: 4406 

Hel sal 345 kr/time 4407 

1/3 sal 125 kr/time 4408 

Trening for barn og unge under 19 år er gratis. 4409 

Priser for lag og foreninger utenfor Øvre Eiker Kommune: 4410 

Hel sal 475 kr/time 4411 

1/3 sal 180 kr/time 4412 

Andre leietakere eller arrangementer: priser etter avtale. 4413 

Priser på leie av kultursal 4414 

Utleie priser Skotselv kultursal: 

 Innbyggere 
Skotselv 

Lag/foreninger i 
Øvre Eiker 

Lag/foreninger 
utenfor Øvre 
Eiker 

Kommersielle 
aktører 

Øvelser uke/helg Kr. 100 pr. time Kr. 200 pr. time Kr. 350 pr. time Kr. 650 pr. time 

Arrangementer 
ukedager (kveld) 

Kr. 750 Kr. 1500 Kr. 2.100 Kr. 4.100 

Arrangement 
helg – 1 dag 

Kr. 1.500 Kr. 3.000 Kr. 3.600 Kr. 6.200 

Pakkepris 
lørdag-søndag 

Kr. 2.000 Kr. 4.000 Kr. 5.100 Kr. 10.300 

Pakkepris fredag 
(fra kl. 16.30), 
lørdag og 
søndag 

Kr. 3.000 Kr. 6.000 Kr. 7.200 Kr. 15.400 

 4415 

 4416 

 4417 

 4418 
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Utleie priser Hokksund kultursal: 

 Lag/foreninger i Øvre 
Eiker 

Lag/foreninger 
utenfor Øvre Eiker 

Kommersielle aktører 

Øvelser uke/helg Kr. 300 pr. time Kr. 500 pr. time Kr. 950 pr. time 

Arrangementer 
ukedager (kveld) 

Kr. 2.000 Kr. 3.100 Kr. 6.200 

Arrangement helg – 1 
dag 

Kr. 3.000 Kr. 4.600 Kr. 9.200 

Pakkepris lørdag-
søndag 

Kr. 4.500 Kr. 6.200 Kr. 15.400 

Pakkepris fredag (fra 
kl. 16.30), lørdag og 
søndag 

Kr. 5.200 Kr. 8.200 Kr. 20.500 

 4419 

Pris på leie av lokaler Eikertun Helsehus 4420 

Priser gjelder leie av møtelokaler i ukedager mellom 08-16. Arrangementer ut over ordinær 4421 

åpningstid avtales nærmere.  4422 

Festsalen Eikertun til møte – kr 2 000. 4423 

Verdensrommet – møterom kr 650. 4424 

Små møterom – kr 630. 4425 

Det er ikke vedtatt andre satser eller regler for andre kommunale lokaler enn de som er nevnt her. 4426 

Satsene inkluderer imidlertid også satser for leie av kirkerom til konserter og andre arrangement, 4427 

men disse ser ut til å være fastsatt av Øvre Eiker kirkelige fellesråd, og inkludert til informasjon.  4428 

Øvre Eiker kommune har også ulike samarbeidsavtaler og styrerepresentasjon i ulike stiftelser og 4429 

legater.  4430 

3. juli 2006 inngikk Øvre Eiker kommune og Foreningen Folkets Hus Vestfossen en avtale om drift av 4431 

Folkets Hus Vestfossen. Foreningen Folkets Hus Vestfossen overtok etter dette ansvaret for 4432 

administrasjon av utleie, herunder beslutninger knyttet til utleiepriser og andre inntektsgivende 4433 

tiltak, ivaretagelse av vaktmesterfunksjon, renhold og daglig vedlikehold, tilsyn og oppfølging av 4434 

brukernes sikkerhet og skjøtsel av utomhusarealer. Øvre Eiker kommune eier fortsatt bygningen, og 4435 

kan vurdere bidrag til større vedlikeholdsarbeider etter søknad. Foreningen skal ha en 4436 

kontaktperson, og kommunen skal ha en kontaktperson fra kulturkontoret og teknisk etat. Det skal 4437 

være et årlig møte for å drøfte spørsmål knyttet til driften og evaluere avtalen. Øvre Eiker kommune 4438 

inngikk videre en leieavtale med Foreningen Folkets Hus Vestfossen 16. november 2006 om å leie 4439 

lokaler til Vestfossen Ungdomsklubb. Leien er for tiden 180.000,- per år.  4440 

Øvre Eiker kommune har overlatt driften av og utlån av Arbeideren/Frivillighetens hus til Øvre Eiker 4441 

Frivillig Sentral. Vi har ikke klart å gjenfinne avtalegrunnlaget for dette.  4442 

Husstyret for Skotselv kultursal, under Skotselv grendeutvalg, skal ha en muntlig avtale med 4443 

kommunen om drift/utleie av kultursalen, inkludert provisjon av utleie.  4444 
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Etter vedtekter for Sorenskrivergården SA og Stiftelsen Nøstetangen Norsk Glassmuseum har 4445 

kommunen representant i styrene for disse. Representant er for tiden seksjonsleder Kultur og 4446 

livskraft.  4447 

Etter vedtekter for Stiftelsen Fossesholm har Øvre Eiker kommune en representant i styret, som for 4448 

tiden er seksjonsleder Kultur og livskraft.  4449 

Etter vedtekter for Kristine og Rolf Melquists legat til fordel for Eiker historielags eiendom 4450 

Fossesholm skal Kultursjefen i Øvre Eiker eller en han bemyndiger være representant i styret for 4451 

legatet. Seksjonsleder Kultur og livskraft møter selv i styret her.  4452 

Formannskapet vedtok 13. februar 2008 en samarbeidsavtale mellom Øvre Eiker kommune og 4453 

Motorhistorisk Klubb Drammen om etablering av Norsk Motorhistorisk senter. Avtalen ble forlenget 4454 

av kommunestyret 3. februar 2010, og gjelder nå fram til 20. april 2019. Avtalen medfører at Øvre 4455 

Eiker kommune stiller anlegg på Burud til disposisjon for formålet, mens klubben tar ansvar for 4456 

utvikling og drift av anlegget, herunder utleie. Inntekter skal komme anlegget til gode, og klubben gis 4457 

rett til å disponere 25 % av inntektene i anlegget. Bruk av inntekter utover dette skal avtales med 4458 

kommunen. Prosjektet har en styringsgruppe med 2 representanter fra klubben og 2 fra kommunen. 4459 

P.t. er dette tidligere teknisk sjef Frode Bolstad og seksjonsleder Kultur og livskraft.  4460 

Kommunen har ikke vedtatt noen enhetlig tilskuddspolitikk.  4461 

4.3.1.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4462 

Øvre Eiker kommune har anslagsvis 300-400 frivillige lag og foreninger. Kommunens frivilligregister 4463 

og frivillige organisasjoner i Øvre Eiker registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund overlapper, men 4464 

ikke fullstendig. Det kan derfor ikke gis et nøyaktig antall per i dag.  4465 

Det foregår i dag et arbeid med å avdekke omfanget av ulike avtaler og praksis for bruk av 4466 

kommunale lokaler til frivillig aktivitet, særlig med tanke på gratis utlån som ikke er hjemlet i dagens 4467 

gebyrsatser. Vi er kjent med at det følgende har forekommet de senere år: 4468 

 Utleie av ungdomsklubber til bursdager. Leieinntektene har blitt benyttet til drift av 4469 

klubbene, men på kontoer utenfor kommunalt system.  4470 

 Utlån av skole til overnatting i forbindelse med Vestfossen-cupen 4471 

 Det har vært noe utlån eller utleie av skoler/barnehager til ansatte og/eller foreldre, 4472 

hovedsakelig til barnebursdager. Omfanget av dette er redusert senere år, og er under 4473 

kartlegging. 4474 

 Grendeutvalgene har i varierende grad hatt gratis bruk av bibliotekfilialer, skolelokaler og 4475 

kultursaler til møtevirksomhet.  4476 

 Øvre Eiker Frivillig Sentral og Norske veteraners interesseorganisasjon (NVIO) har hatt fri 4477 

bruk av Arbeideren. 4478 

 Skriverparken stilles til rådighet for Hokksund by- og laksefestival. 4479 

 Kommunen stiller mannskaper til dugnad på Nøstetangen Norsk Glassmuseum.  4480 

 Øvre Eiker kommune stiller anlegget på Burud til disposisjon vederlagsfritt for Norsk 4481 

Motorhistorisk Senter. 4482 

 Hotellets Venner og Øvre Eiker kommune har siden september 1993 hatt en 4483 

samarbeidsavtale om skjøtsel og drift av Hoensvannshotellets friområde med tilhørende 4484 
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bygninger, sist revidert i september 2013. Avtalen gjelder for 10 år, og kommunen står for 4485 

bortkjøring av søppel til en årlig kostnad godt under 10.000,-. Kommunen yter i tillegg et årlig 4486 

tilskudd for å dekke noen av kostnadene foreningen har til driften.  4487 

Kommunen bruker årlig om lag 15 millioner kroner på direkte tilskudd til Den norske kirke, tros- og 4488 

livssynssamfunn og frivillighet. I tillegg stilles betydelige ressurser til disposisjon i form av lokaler, 4489 

arealer og arbeidskraft. Dette vil være tema for kartlegging i forbindelse med utarbeidelsen av en 4490 

helhetlig tilskuddspolitikk for kommunen, og vil derfor ikke bli gjennomgått i detalj her. Imidlertid bør 4491 

det nevnes at det i liten grad er etablert rutiner og retningslinjer for den støtte som gis, og at denne i 4492 

liten grad er sett i sammenheng på tvers av støttemottakere og –formål. I tillegg er det slik at tilskudd 4493 

til idrett, musikk og teater i stor grad fordeles via paraplyene Idrettsrådet, Musikkrådet og 4494 

Teaterrådet. 4495 

4.3.1.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4496 

Det ser ut til å være god oppslutning om modellen for fordeling av tilskudd for idrett, 4497 

musikkinteresse og teaterinteresse. 4498 

Spørsmål omkring tildeling av tilskudd til nye formål og bruk av lokaler ser ut til å skape en del 4499 

frustrasjon blant frivillige lag og foreninger, og kommunen har heller ikke god nok informasjon om 4500 

mulige ordninger på sine nettsider. Dette bidrar til å distrahere fra god samhandling for øvrig.  4501 

Flere av samskapingstiltakene kommunen deltar i forløser vesentlig frivillig innsats og er med på å 4502 

generere inntekter til frivillig arbeid. Noen eksempler: 4503 

 Bruk av anlegget på Burud til Norsk Motorhistorisk Senter koster kommunen mellom 80 og 4504 

100.000,- per år. Det frigir i følge senterets årsrapport for 2016 om lag 3900 dugnadstimer, 4505 

verdsatt til en verdi på 585.000,-.  4506 

 Når kommunen vederlagsfritt stiller Skriverparken til disposisjon i samarbeid med 4507 

Nøstetangen Norsk Glassmuseum for Hokksund by- og laksefestival genererer dette en stor 4508 

dugnadsinnsats fra om lag 110 medlemmer i Hokksund IL, inntekter til Hokksund IL på 4509 

mellom 40.000,- og 110.000,- og et overskudd i festivalen på om lag 75.000,- (2016). 4510 

Overskuddet i festivalen føres tilbake til arrangementet og lokal frivillighet, og bidrar til at 4511 

mellom 4.000 og 6.000 besøkende hvert år får gode opplevelser.   4512 

  4513 
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4.3.2 Kommunens samhandling med andre 4514 

Vi vil her se kort på kommunens samhandling med privat næringsliv og andre offentlige aktører. 4515 

4.3.2.1 Formelle rammer 4516 

Strategisk næringsplan er omtalt under kapittel 2. Kommunen er for øvrig bundet av nasjonalt og 4517 

europeisk anskaffelsesregelverk og regelverk om statstilskudd, og må passe på at samhandlingen er 4518 

formelt riktig.  4519 

Kommunen har et utstrakt samarbeid med andre kommuner, både gjennom avtaler om 4520 

interkommunale samarbeid, nettverk med og uten avtalebasis og gjennom medlemskap i ulike 4521 

organisasjoner. Kommunen har også et internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom medlemskap i 4522 

Ring of European Cities of Iron Works.  4523 

4.3.2.2 Hva vet vi om det som faktisk foregår? 4524 

Kommunen har et utstrakt samarbeid med privat næringsliv, som også er beskrevet i omtalen av 4525 

næringsrådet tidligere. Privat næringsliv går i mange sammenhenger også inn og finansierer 4526 

aktiviteter og utsmykning som kommunen ikke har finansiering til, og er en viktig samarbeidspartner 4527 

for lokal frivillighet.  4528 

Kommunen benytter til en viss grad private underleverandører for å utføre oppgaver, særlig innen 4529 

IKT. Kommunen har nylig utredet konkurranseutsetting av IKT-, renholds- og bofellesskapstjenester, 4530 

og har konkludert med at dette ikke ville lønne seg. Kommunen vil vurdere bruk av private 4531 

leverandører innen rammen av fritt brukervalg i hjemmetjenestene.  4532 

4.3.2.3 Hvordan ser det ut til at prosessene oppleves? 4533 

Vi har ikke samlet systematisk kunnskap om dette.  4534 

  4535 
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4.3.3 Oppsummering samskaping 4536 

Kommunen har et utstrakt og veletablert samarbeid med mange aktører, både frivillige, private og 4537 

offentlige.  4538 

Kommunen tilrettelegger for frivillig aktivitet gjennom tilskudd, tilgang til lokaler og gjennom å stille 4539 

kompetanse og nettverk til rådighet. Samtidig er kommunen neppe i tilstrekkelig grad forutsigbar, 4540 

åpen og rettferdig i alle sammenhenger hvor frivilligheten tilrettelegges for, og det er ikke alltid en 4541 

indre sammenheng i hvordan tilskuddspotter er fordelt mellom ulike typer formål.  4542 

Kommunen kan trolig utvikle mer av en helhetlig og systematisk tilnærming til når kommunen 4543 

henholdsvis opptrer som myndighetsutøver, tjenesteleverandør og inngår i samskaping for å sikre 4544 

tydelighet og enklere forventningsavklaringer.  4545 

  4546 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

141 
 

4.4 Oppsummering – hovedfunn 4547 

Øvre Eiker kommune har en lang rekke mekanismer, organer og tiltak for medvirkning og 4548 

samskaping, både på systemnivå og i tjenester. Imidlertid varierer det sterkt hvordan mekanismer, 4549 

tiltak og organer brukes og av hvem. Det krever en del av kommunens folkevalgte og ansatte å følge 4550 

opp det man har i dag, både med tanke på tidsbruk, kommunikasjon, å møte forventninger som 4551 

skapes, og å koordinere seg internt. Det må derfor vurderes hvorvidt det er behov for det enkelte 4552 

tiltak, og om det er andre tiltak som kan treffe behovet bedre. Dersom det er ønskelig å bruke et 4553 

tiltak, så vil de fleste tiltak forutsette forpliktelser fra kommunens folkevalgte og ansatte, både med 4554 

tanke på holdninger og kultur og med tanke på ressursinnsats. Effektiv medvirkning forutsetter 4555 

prioritering, og da må man tåle at noe nedprioriteres.  4556 

Totalbildet for råd og utvalg er at de fleste strukturene bidrar til å mobilisere ressurser og 4557 

synspunkter som ellers ikke ville blitt systematisk mobilisert i kommunen. Samtidig er det behov for 4558 

avklaringer av rolle/mandat og organisatorisk status for flere, og noen opplever en viss 4559 

medvirkningstrøtthet og labert engasjement.  4560 

Utover lovpålagte brukerorganer og en viss bruk av brukerundersøkelser og evalueringsskjemaer 4561 

eller lignende er det begrenset med systematisk bruk av brukererfaringer for tjenesteutvikling. Det er 4562 

ikke grunn til å tro at innbyggerne ikke føler seg møtt av kommunalt ansatte på gode måter i mange 4563 

sammenhenger, men innbyggernes erfaringer brukes nok i for liten grad som en ressurs for å skape 4564 

bedre og mer effektive tjenester. Metodetilfanget kan nok med fordel utvides.  4565 

Kommunen er antakeligvis vanskelig å forholde seg til for frivillige og andre som ikke har veldig tett 4566 

kontakt med den i det daglige, og kan være uklar i sine roller. Tilskuddsordninger og ordninger for 4567 

utlån/utleie av lokaler tilgodeser i hovedsak de som har fått fra før, er lite informert om utad og har 4568 

ikke en indre sammenheng.  4569 

Tabell 4.8 nedenfor oppsummerer de mekanismene, organene og tiltakene som er identifisert i 4570 

kapitlet, og den status som politikere, ansatte og medlemmer av råd og utvalg ser ut til å beskrive: 4571 

  4572 
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Tabell 4.8 Mekanismer, organer og tiltak for medvirkning og samskaping i Øvre Eiker og vurdering 4573 

av status 4574 

Navn Type Med-
virknings-
type 

Nivå i 
deltakelses-
trappa 

Juridisk status Status Opplevde/
mulige 
styrker 

Opplevde/
mulige ut-
fordringer 

Spørretime i 
kommunestyret 

Mekanisme Interessert 
innbygger 

Dagsorden-
setting 

Kommunalt reglement I bruk - Høy terskel 

Deputasjon i 
kommunestyre/ 
formannskap 

Mekanisme Interessert 
innbygger 

Konsultasjon Kommunalt reglement Av og til 
i for-
mannska
pet 

- - 

Høringer i 
kommunestyre 

Mekanisme Interessert 
innbygger 

Konsultasjon Kommunalt reglement Ikke i 
bruk 

- - 

Høringer i 
fagkomiteer 

Mekanisme Interessert 
innbygger 

Konsultasjon Ikke uttrykkelig hjemlet Sist 
brukt i 
2014 

- - 

Temamøter i 
kommunestyret 

Mekanisme Interessert 
innbygger 

Dialog/ 
konsultasjon 

Kommunalt reglement Ikke i 
bruk 

- - 

Innbyggerinitiativ Mekanisme Interessert 
innbygger 

Dagsorden-
setting 

Lovpålagt 
(kommuneloven) 

Ikke i 
bruk 

- - 

Saksordførerrolle Mekanisme Interessert 
innbygger 

Dialog Kommunalt reglement Mer be-
grenset 
rolle når 
høringer 
ikke an-
vendes 

- - 

Lokale 
folkeavstemninger 

Mekanisme Interessert 
innbygger 

Konsultasjon Lovhjemlet Ikke i 
bruk 

- - 

Befaringer med 
fagkomiteer 

Mekanisme Interessert 
innbygger 

Konsultasjon Ikke hjemlet I aktiv 
bruk 

- - 

Bedriftsbesøk med 
fagkomiteer 

Mekanisme Interessert 
innbygger 

Konsultasjon Ikke hjemlet I aktiv 
bruk 

- - 

Dialogmøter med 
fagkomiteer 

Mekanisme Interessert 
innbygger 

Dialog Ikke hjemlet I aktiv 
bruk 

- - 

Eldreråd Organ Interessert 
innbygger 

Konsultasjon Lovpålagt 
(eldrerådsloven) 

I aktiv 
bruk 

Bred 
kontakt 
med 
målgruppe 

Kort saks-
behandlings
-tid, 
manglende 
opplevd 
gjennom-
slag 

Kommunalt råd for 
funksjonshemmede 

Organ Interessert 
innbygger 

Konsultasjon Lovpålagt (lov om råd 
for menneske med 
nedsett funksjonsevne) 

I aktiv 
bruk 

Tar en aktiv 
pådriver-
rolle 

Kort saks-
behandlings
-tid, 
manglende 
opplevd 
gjennom-
slag, 
rekruttering 

Idrettsråd Organ Interessert 
innbygger 

Konsultasjon, 
dialog, 
dagsorden-
setting, 
medstyring 

NIFs lover I aktiv 
bruk 

Bidrar til økt 
mangfold i 
idretten, 
god kontakt 
med 
kommunen 

Ønsker mer 
nytenking, 
ressurser til 
mer 
profesjon-
alisering og 
mer 
samarbeid 
med andre 
aktører 

Næringsråd Organ Interessert 
innbygger 

Dialog, 
konsultasjon 

Egne vedtekter I aktiv 
bruk 

Fungerer 
som 
koblings-
punkt 
mellom 
ulike typer 
næringsliv, 
og gir 
mindre 

Få medlem-
mene til å 
prioritere 
arrange-
menter, og 
at store 
aktører går 
direkte til 
kommunen.  
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virksom-
heter god 
kanal for å 
ta opp ting 
med 
kommunen. 

Musikkrådet Organ Interessert 
innbygger 

Konsultasjon, 
dialog, 
medstyring 

Egne vedtekter I aktiv 
bruk 

Godt system 
for fordeling 
av tilskudd, 
viktig 
hørings-
instans 

Kan bli 
flinkere til å 
uttale seg 
aktivt, 
rekruttering 
til styret.  

Teaterrådet Organ Interessert 
innbygger 

Konsultasjon, 
dialog, 
medstyring 

Egne vedtekter I aktiv 
bruk 

Rådgiver/ 
veileder for 
med-
lemmer, 
godt 
samarbeid 
med 
kommunen 

Opplever 
manglende 
gjennom-
slag, 
rekruttering 
til styret, 
vanskelig å 
hjelpe 
lagene godt 
nok med lite 
tilgang på 
egnete 
“backstage”
-lokaler  

By- og grendeutvalg Organ Interessert 
innbygger 

Konsultasjon, 
dialog, 
dagsorden-
setting, 
medstyring 

Egne vedtekter/ 
kommunestyrevedtak 

I aktiv 
bruk (6 
stk.) 

Viktig 
bindeledd 
mellom 
kommune 
og 
lokalmiljø, 
viktig lokal 
prioriterings
- og ko-
ordinerings-
instans; 
mobiliserer 
dugnad 

Sliter med 
rekruttering
; uklare 
roller; 
varierende 
adminis-
trativ og 
svak politisk 
oppfølging 

Kulturminnerådet Organ Interessert 
innbygger 

Konsultasjon, 
dialog, 
dagsorden-
setting, 
medstyring 

Kommunestyrevedtak I aktiv 
bruk 

God kontakt 
med 
kommunen 

Rekrut-
tering og 
en-
gasjement, 
uklar rolle i 
kommunale 
prosesser 

Innvandrerrådet Organ Interessert 
innbygger 

Konsultasjon, 
dialog 

Egne vedtekter I aktiv 
bruk 

Tett kontakt 
med 
målgruppa, 
god støtte 
fra 
kommunal 
ledelse 

Manglende 
involvering i 
saker som 
angår 
innvandrere 

Ungdomsrådet Organ Interessert 
innbygger 

Konsultasjon, 
dialog 

Administrativt vedtak I aktiv 
bruk 
(prøveor
dning) 

Samstemt 
innad, god 
støtte fra 
kommunen 

For få møter 
og lite 
systematikk. 
Lav 
legitimitet. 

Ski- og 
løypeutvalget 

Organ Interessert 
innbygger 

Konsultasjon, 
dialog 

Kommunestyrevedtak I aktiv 
bruk 

Bidrar til 
mobilisering 
av 
frivillighet 

Tidkrevende 
prosess, lav 
utskiftning i 
utvalget 

Bruker-
undersøkelser 

Tiltak Berørt 
innbygger 

Konsultasjon Lov, forskrift, 
administrative vedtak 

Delvis i 
aktiv 
bruk 

Kan gi 
systematis-
ke, 
kvantitative 
tall som er 
sammen-
lignbare 
med andre 
og over tid. 

Lav 
deltakelse, 
uregel-
messig 
gjennom-
føring, 
varierende 
grad av 
oppfølging, 
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mange 
parallelle 
under-
søkelser i 
skolen 

Valg av målform i 
lærebøker 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Medstyring Lovhjemmel Usikker 
status 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Muntlig forklaring 
ved refsing i skolen 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Konsultasjon Lovhjemmel Usikker 
status 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Involvering i saker 
om 
spesialundervisning 
(opplæringsloven) 
og 
spesialpedagogisk 
hjelp 
(barnehageloven) 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dagsorden-
setting, 
Konsultasjon, 
Dialog, 
Medstyring 

Lovhjemmel Trolig i 
aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Skolens 
handlingsplikt ved 
krav om tiltak om 
skolemiljøet 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dagsorden-
setting, 
Konsultasjon, 
Dialog 

Lovhjemmel Usikker 
status 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Skolemiljø-
representanter fra 
elevrådet 

Organ Berørt 
innbygger 

Dialog Lovhjemmel Usikker 
status 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Involvering av 
brukerorganer i 
skolen i 
skolemiljøarbeidet 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
dialog 

Lovhjemmel Usikker 
status 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Samarbeidsutvalg i 
skoler 

Organ Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting 
Dialog, 
(Medstyring) 

Lovhjemmel I aktiv 
bruk, 
men 
ikke 
med-
styring 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Skolemiljøutvalg Organ Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting, 
Dialog 

Lovhjemmel Ikke 
aktivt 
som 
eget 
organ 

Ikke 
undersøkt 

Ikke et 
område på 
agendaen i 
kommunen 

Elevråd Organ Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
Dialog, 
Dagsorden-
setting 

Lovhjemmel I aktiv 
bruk 

Legitim rep-
resentant 
for elevene, 
kjent blant 
dem 

Usikker 
opplevelse 
av gjennom-
slag 

Foreldreråd og FAU 
i skolen 

Organ Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting, 
Medstyring 

Lovhjemmel I aktiv 
bruk 

Sterk rolle i 
trivsels-
arbeidet; 
ansvar for 
17. mai-
feiring; 
engasjerte 

Ikke 
avdekket 
noe 
bestemt 

Felles 
Foreldreutvalg i 
grunnskolen i 
kommunen 

Organ Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting 

Kommunal beslutning, 
lovhjemmel 

I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Kun ett 
møte i året 

Elevmedvirkning i 
opplæringen og 
vurderingen 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting, 
Medstyring 

Lov-/forskriftshjemmel, 
kommunal strategi 

I delvis 
aktiv 
bruk 

Gir 
motiverte 
elever, 
bedre 
praktiske 
løsninger og 
bedre 
læring 

Krevende 
med 
tidspress, 
variasjon 
mellom 
lærere og 
fag, usikkert 
om elevene 
er bevisste 
på hva de er 
med på 

Foreldremøte Tiltak Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon 

Forskriftshjemmel I aktiv 
bruk 

Skaper og 
vedlikehold
er hjem-
/skole-

Varierende 
oppmøte 



Medvirkningsstrategi Øvre Eiker kommune – Kartleggingsnotat – endelig versjon -  17. august 2017  

 

145 
 

samarbeid 

Foreldresamtale/ 
utviklingssamtale 

Tiltak Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting 

Forskriftshjemmel I aktiv 
bruk 

Skaper og 
vedlikehold
er hjem-
/skole-
samarbeid 

Varierende 
grad av krav 
til foreldre 
og 
oppfølging 
fra 
hjemmene 

Rådgivning i skolen Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dagsorden-
setting, 
Dialog, 
Medstyring 

Forskriftshjemmel I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Halvårlig vurdering 
av lærere/ 
brevmetoden 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Konsultasjon Kommunestyrevedtak I aktiv 
bruk 

Oppleves 
som nyttig 
av lærere 

Ikke 
avdekket 

Mobilskole Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dialog Administrativt vedtak? I aktiv 
bruk 

God og 
løpende 
kommunika
sjon hjem-
skole 

Varierende 
oppfølging 
fra 
foreldre? 

Samarbeidsutvalg i 
kulturskolen 

Organ Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting 

Kommunestyrevedtak 
eller administrativt 
vedtak 

I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Barns medvirkning i 
barnehagene 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting, 
Medstyring 

Lovhjemmel Usikker 
status 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Foreldremed-
virkning i 
barnehagene 
(individnivå) 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting, 
Medstyring 

Lovhjemmel, 
forskriftshjemmel 

Usikker 
status 

Ikke 
undersøkt 

Mulig (for) 
lav 
tilfredshet 
med 
informasjon 

Samarbeidsutvalg i 
barnehage 

Organ Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting, 
Medstyring 

Lovhjemmel/ 
forskriftshjemmel 

I aktiv 
bruk – 
men 
ikke 
under-
søkt om 
de fast-
setter 
årsplan 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Foreldreråd i 
barnehage 

Organ Berørt 
innbygger 

Dagsorden-
setting, 
Dialog, 
Konsultasjon, 
Medstyring 

Lovhjemmel I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Barns medvirkning 
ved særlige tiltak i 
barnevernet 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
Dialog 

Lovhjemmel, 
forskriftshjemmel 

Usikker 
status 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Bruk av familieråd i 
barneverntjenesten 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Medstyring 

Administrativt vedtak Under 
innførin
g 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Individuell plan i 
helse- og 
omsorgstjenestene 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Medstyring 

Lovhjemmel I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Bruker-/pasient-
medvirkning i helse- 
og 
omsorgstjenestene, 
samt pårørende-
medvirkning 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 
Dagsorden-
setting, 
Medstyring 

Lovhjemmel I aktiv 
bruk 

Står helt 
sentralt i 
tjeneste-
utøvelsen; 
pålagt å 
dokumen-
tere 
medvirkning 
ved en del 
tjeneste-
tildeling 

Varierende 
grad av 
systematikk 
i til-
nærmingen 
til bruk av 
informasjon 

Brukerorganer i 
helse- og 

Organ Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 

Ikke pålagt eller 
besluttet 

Ikke i 
bruk 

- - 
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omsorgstjenester, 
barneverntjeneste 
og tekniske 
tjenester 

Dagsorden-
setting, 
Medstyring 

Klientorientert 
resultatstyring i 
skolehelsetjeneste 
og familieteamet 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dagsorden-
setting? 

Administrativt vedtak Under 
innførin
g? 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Brukerråd i 
ungdomshelse-
tjeneste og for 
helsestasjon 

Organ Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
Dialog 

Administrativt vedtak Under 
innførin
g 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Dialogmøte med 
pårørende, verger 
og hjemmeboende i 
tjenester til 
funksjonshemmede 

Tiltak Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon 

Administrativt vedtak I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Brukerhistorier i 
frisklivssentralen 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dagsorden-
setting 

Administrativt vedtak I aktiv 
bruk 

Gir stolthet 
til brukerne 
og lærings-
punkter til 
tjenesten 

Ikke 
avdekket 

Evalueringsmøter 
og aktivitetsleder-
møter i 
frisklivssentralen 

Tiltak Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Konsultasjon, 
Medstyring, 
Dagsorden-
setting 

Administrativt vedtak I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Samarbeid om 
informasjons-
materiell for 
frisklivssentralen 
med frivillige og lag 
og foreninger 

Mekanisme Samskaping Medstyring Administrativt vedtak I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Brukerutvalg i NAV 
(statlig del) 

Organ Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
dialog 

Statlig administrativt 
vedtak 

I aktiv 
bruk 

Gir mulighet 
for 
involvering i 
vurdering av 
driften 

Rekrut-
teringsvans
ker og 
profesjon-
alisering av 
“brukere” 

Involvering av 
Mental Helse 
Ungdom i 
utarbeidelse av plan 
for psykisk helse, 
rus og vold i nære 
relasjoner 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
Dialog 

Administrativt vedtak Brukt 
tidligere 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Bruk av 
tilbakemeldings-
verktøyet FIT i 
psyskisk helse 

Tiltak Berørt 
innbygger 

Dialog Administrativt vedtak I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Byggesakstime Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dialog Administrativt vedtak I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Barnerepresentant i 
plansaker 

Organ Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
Dialog 

Lovhjemmel I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Fordeling av 
treningstider i 
idrettshaller 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dialog Kommunestyrevedtak I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Møter med parter/ 
interessenter ved 
oppstart av saker i 
geodata og plan 

Mekanisme Berørt 
innbygger 

Dialog, 
Dagsorden-
setting 

Lovhjemmel/ 
administrative vedtak 

I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Høring Mekanisme Berørt 
innbygger 

Konsultasjon Lovhjemmel/ 
administrative vedtak 

I aktiv 
bruk 

Ikke 
avdekket 

Ikke 
avdekket 

Faste møtepunkter 
med ulike aktører/ 
organisasjoner i 
ulike tjenester 
(særlig kultur, plan 
og tekniske 
tjenester) 

Mekanisme Berørt 
innbygger/ 
interessert 
innbygger/ 
samskaping 

Konsultasjon, 
Dialog, 
Dagsorden-
setting 

Administrative vedtak I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 
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Kontaktutvalg for 
landbruket 

Organ Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
Dialog 

Administrative vedtak I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Organisert 
samarbeid med 
fastleger 

Organ Berørt 
innbygger 

Konsultasjon, 
Dialog, 
Dagsorden-
setting 

Avtaleverk I aktiv 
bruk 

Ikke 
undersøkt 

Ikke 
undersøkt 

Tilskudd til frivillige  Tiltak Samskaping Medstyring Lovhjemmel/ 
kommunestyrevedtak/
administrative vedtak 

I aktiv 
bruk 

Oppleves 
trolig som 
verdifullt 

Neppe lett å 
forholde seg 
til 
informasjon 
og 
ordninger 

Utlån/utleie av 
lokaler 

Tiltak Samskaping Medstyring Kommunestyrevedtak/
administrative vedtak 

I aktiv 
bruk 

Oppleves 
trolig som 
verdifullt 

Neppe lik 
tilgang 

 4575 

 4576 

 4577 

 4578 

 4579 

  4580 
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4 Problemstillinger for videre arbeid 4581 

Øvre Eiker kommune har arbeidet med medvirkning og samskaping i over 20 år, og har nok kommet 4582 

relativt langt, sammenlignet med mange andre kommuner. Særlig gjelder dette medvirkning for den 4583 

interesserte innbygger og til en viss grad også når det gjelder samskaping. Dette har nok også bidratt 4584 

til en klar aksept av at medvirkning for den berørte innbygger er verdifullt. Det ser ut til å være en 4585 

tydelig og klar oppslutning om at medvirkning og samskaping er bra og nyttig i organisasjonen, helt 4586 

fra førstelinje og opp til politisk nivå.  4587 

Imidlertid er det ikke dermed automatikk i at de organer, mekanismer og tiltak som er tatt i bruk 4588 

virker etter intensjonen, eller at de er de mest hensiktsmessige tiltakene.  4589 

Denne gjennomgangen har avdekket flere behov for avklaringer, som bør gjøres i 4590 

medvirkningsstrategien eller komme som en følge av den:  4591 

 Det er ikke kapasitet til å sikre tilstrekkelig deltakelse i og oppfølging av de formelle organer 4592 

og mekanismer som finnes i kommunen i dag. Hvordan skal denne utfordringen løses? 4593 

 Det varierer sterkt mellom tjenester hvor systematisk brukererfaringer samles inn og brukes i 4594 

tjenesteutvikling, og også i hvilken grad tjenestene har et bredt og hensiktsmessig 4595 

metoderepertoar for dette. Kommuneorganisasjonen som sådan mangler med andre ord en 4596 

helhetlig tilnærming til hvordan innbyggerne som brukere av tjenester kan være med på å 4597 

drive utviklingen av kommunens tjenester framover. Er organisasjonen klar for å prioritere 4598 

dette arbeidet høyt nok?  4599 

 Kommunen har fragmenterte tilskuddsordninger med liten grad av indre sammenheng. De er 4600 

vanskelige å komme inn i for nye folk, og kommunen kan ha en uklar rolle utad med tanke på 4601 

når den er myndighetsutøver, tjenesteutøver og driver med samskaping. Er politikere og 4602 

organisasjon klare for å gjøre de prioriteringer som må til for at dette skal løses?  4603 
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