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Utarbeidet av grendeutvalgene og Øvre Eiker kommune i fellesskap.  
Vedtatt av kommunestyret 20. juni 2018 og av grendeutvalgene i juni 2018. 
 
1. Grendeutvalgene (GU) er viktige i Øvre Eiker. GU sikrer godt samarbeid mellom 
innbyggere og kommunen, mobiliserer til dugnad og gjør sitt for livskraftig vekst i hele 
kommunen. Sånn vil vi ha det framover også! Derfor denne erklæringa.  
 
2. Øvre Eiker har 6 GU:  
Vestfossen  
Skotselv 

Røren 
Ormåsen 

Hokksund byutvalg 
Fiskum  

 
3. På åpent årsmøte senest i mars velger innbyggerne styre i GU, behandler årsrapport og 
årsplan. Årsmøtepapirer med mål og visjoner legges fram for kommunestyret. Utvalgene er 
selvstendige organisasjoner, med organisasjonsnummer, vedtekter, leder og kasserer. 
 
4. GU skal være hovedbindeledd mellom kommune og lokalmiljø, bidra til engasjement for 
frivillighet og nærmiljø, bygge toleranse og forståelse mellom mennesker, og bidra til 
inkludering av nye innbyggere. Øvre Eikers verdimanifest gjelder for deres arbeid. 
 
5. Kommunen skal tidlig ta grendeutvalgene med på råd i saker som angår deres område, 
gi råd, hjelp og støtte, og synliggjøre utvalgenes synspunkter i sin saksbehandling. GU skal 
kunne bruke kommunale lokaler gratis, og skal få driftstilskudd fra kommunen. Utvalgene 
skal tilrettelegge i nærmiljøet for viktige diskusjoner som gjelder hele kommunen. 
 
6. Kommunen skal ha en egen koordinator med stedfortreder. Koordinatoren skal sørge 
for at hvert GU har en fast kontaktperson i administrasjonen, at GU kan få opplæring og lære 
av hverandre og at henvendelser fra GU til kommunen blir fulgt opp. Koordinatoren skal 
bidra til at GU blir informert og tatt med på råd tidlig. GU skal sende møteinnkallinger og –
referater til kontaktpersonen og koordinatoren og si fra hva som er viktig for dem. 
 
7. Når det er saker som angår kommunen skal kontaktpersonen delta i GUs møter, eller 
sørge for at noen andre fra kommunen kan delta. Kontaktpersonen skal bringe henvendelser 
videre til rett tjeneste i kommunen. Kontaktpersonen skal gi tidlig beskjed til GU om viktige 
saker, og invitere dem til å være med på å definere utfordringer.  
 
8. Kommunen skal ha en årlig felles samling for GU-medlemmene. Samlingen skal gi gode 
muligheter for læring, utvikling og erfaringsutveksling. Samlingen skal synliggjøre for 
kommunens politiske og administrative ledere hva GU gjør for innbyggerne. 
 
9. GU skal få møte kommunens ledelse i viktige saker. Lokale kommunale ledere skal 
prøve å møte GU minst én gang i året. Kommunen skal bidra til god kontakt mellom GU og 
lokale elevråd, FAU, samarbeidsutvalg og øvrig lokal frivillighet.  
 
10. Denne erklæringen og oppfølgingen av den skal vi evaluere årlig i forbindelse med 
fellessamlingen. Endringer må godkjennes av GU og av kommunestyret. 


