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Sammendrag 

Bestilling Formål Problemstillinger 

Kontrollutvalget 

vedtok 22. februar 

2022 (sak 18/22) at 

Viken 

kommunerevisjon 

IKS skal gjennomføre 

en forvaltnings-

revisjon av 

nærutvalgsordningen 

Vurdere om 

nærutvalgene bidrar 

sterkere 

lokaldemokratiske 

løsninger gjennom å 

medvirke og påvirke 

politiske beslutninger i 

Drammen kommune. 

1. I hvilken grad har kommunen informert 
innbyggerne om nærutvalgene?  

2. Er nærutvalgenes roller og forventinger tydelig 
avklart? 

3. Får deltakerne tilgang til tilstrekkelig informasjon, 
som skal drøftes i møtene? 

4. Er det en systematisk og formell kobling mellom 
nærutvalgene og sentralt politisk og administrativt 
nivå?  

5. Synligjøres det hvordan nærutvalgenes innspill 
gjør en forskjell når beslutninger tas? 

6. Oppleves nærutvalgene som effektive i forhold til 
ressursene som kreves fra både kommunen og 
innbyggerne? 

 

Om nærutvalgsordningen 

Drammen kommune har i etterkant av kommunesammenslåingen opprettet ti nærutvalg, hvert enkelt 

bestående av fire politikere og åtte innbyggere. Bakgrunn for opprettelsen av nærutvalgene var blant 

annet skepsis mot en ny stor kommune. Behovet for nærutvalg ble derfor solgt inn som et viktig 

element for å motvirke avstand mellom innbyggere og politikere i nye Drammen kommune. 

I konteksten av kommunesammenslåinger er nærdemokratiske ordninger pekt på som et middel for å 

kompensere for den økende avstanden mellom innbyggere og kommunen som beslutningsarena, en 

avstand som oppstår når kommunen øker i geografisk utstrekning og der blir færre valgte politikere 

per innbygger. Nærdemokratiutvalg kan også fungere som et plaster på såret i prosesser hvor ulike 

lokalsamfunn sammenslås, og skal leve innenfor rammene av en felles politisk og administrativ enhet. 

Videre kan nærdemokratiorganer bidra til økt politisk deltakelse på lokalt nivå, og til bedre politiske 

beslutninger fordi de gir kommunen tilgang til lokal kunnskap. Nærdemokratiske ordninger kan være 

et tiltak for å styrke lokaldemokratiet når kommunegrenser endres.  

Metode og praktisk gjennomføring 

Informasjonen i denne forvaltningsrevisjonen er innhentet gjennom: 

• Spørreundersøkelse: utsendt til alle medlemmer i nærutvalgene 

• Dokumentanalyse: hvor revisjonen har gjennomgått interne styringsdokumenter, politiske 
saker, årsrapporter og referater innhentet fra Drammen kommune  

• Intervjuer: hvor revisjonen har intervjuet lokaldemokratikoordinator, lokalkoordinatorene, 
nærutvalgsledere og politikere.  
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Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder, jf. kapittel 3.: 

• Kommuneloven 

• Plan- og bygningsloven 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 

• Reglement for nærutvalg. Vedtatt i kommunestyret 18.2.2020 (sak 26/20) 

• Relevant forskning og beste praksis 

 

REVISJONENS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Revisjonen legger til grunn at nærutvalgene er en nyetablert ordning som kun har vært i drift siden 

januar 2021. Ordningen er igangsatt under en krevende periode med pandemi og er fortsatt under 

utvikling og tidlig utprøving. Det vil alltid være risiko og usikkerhet i oppstartsfasen av en ny ordning, og 

det er viktig at kommunen kontinuerlig lærer og tilpasser seg erfaringene som gjøres.  

Kommunen har i liten grad informert innbyggerne om nærutvalgene 

Det er positivt at kommunen informerer om nærutvalgene på kommunens nettsider, slik at innbyggere 

enkelt kan sette seg inn utvalgenes arbeid, og gi innspill om ønskelig. Det er imidlertid en forutsetning 

at innbyggerne først kjenner til ordningen. At ordningen er lite kjent blant kommunens innbyggere 

understrekes av spørreundersøkelsen og intervjuer samt av nærutvalgenes årsrapport for 2021, og av 

evalueringen av nærutvalgsordningen fra 2021. På bakgrunn av at ordningen er ny mener revisjonen at 

kommunen i for liten grad aktivt har markedsført ordningen overfor innbyggerne i oppstartsfasen, og at 

det fortsatt er et potensial for å gjøre ordningen mer kjent blant kommunens innbyggere.  

Revisjonen mener det er positivt at kommunen selv er klar over svakheten og derfor skal utarbeide en 

kommunikasjonsplan for å bedre synliggjøre nærutvalgsordningen. Denne skal utarbeides i samråd 

med nærutvalgslederne og vil avklare hvem som gjør hva i kommunikasjonsarbeidet. Det er viktig at 

kommunen i dette arbeidet identifiserer målrettede tiltak som kan bidra til å gjøre ordningen kjent 

blant kommunens innbyggere. Konsekvenser av at ordningen ikke er kjent kan være at det blir 

vanskeligere for nærutvalgene å sikre en bred medvirkning ute i kommunedelene. Det kan også hindre 

rekruttering av deltakere til ordningen.  

Rollen og forventningene til nærutvalgene er i liten grad avklart 

Rollen og forventingene til nærutvalgene ble i liten grad tydelig avklart før nærutvalgsordningen 

startet i 2021. Dette kan forklares med at det var et bevisst ønske fra kommunen om å komme tidlig i 

gang og gjøre erfaringer og at nærutvalgene selv skulle være med å forme ordningen. Etter 

revisjonens vurdering kan frie rammer bidra til motivasjon, engasjement og eierforhold i enkelte utvalg, 

men mangel på klare roller og et tydelige forventinger eller mandat kan også gjøre utvalgene 

avhengig av enkeltpersoners innsats og engasjement. Etter revisjonens vurdering er det derfor viktig at 

rollene og forventingene både til nærutvalgene som organ, og til de ulike deltakerrollene (leder, 
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politiker, innbygger) defineres og avklares tydelig. At mindre en av fem medlemmer (18 prosent) 

opplever at rollene og forventningene er tydelig avklart1 tyder på at det er et forbedringspotensial på 

området. For at nærutvalgsordningen skal fungere i tråd med hensikten er det viktig at både politikere, 

ansatte i kommunen, medlemmene i nærutvalgene og innbyggerne vet nøyaktig hva som er 

nærutvalgenes rolle og ansvar, og at rollene og forventingene til nærutvalgsordningen er tydelig 

avklart. 

Kommunen kan blant annet avklare roller og forventninger gjennom å gi deltakerne god opplæring. 

Kommunen har gjennomført en rekke opplæringstiltak i 2021, men et flertall av respondentene 

opplever likevel at kommunen i liten eller svært liten grad har gitt tilstrekkelig opplæring. Revisjonen 

mener dette kan ses i sammenheng med at rollen og forventingene har vært uklare, noe som også kan 

gjøre det vanskelig å gi god nok opplæring. Behovet for mer opplæring er også påpekt i kommunens 

egen evaluering, og det er positivt at kommunen iverksetter tiltak på området. 

Nærutvalgene får i de fleste tilfeller nok saksinformasjon til møtene, men får for lite tid til å sikre en 

bred medvirkning ute i kommunedelene 

Når det gjelder saker av betydning for kommunen er det positivt at flere viktige saker legges fram for 

nærutvalgene, eksempelvis kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner og handlings- og 

økonomiplan. Dette gir nærutvalgene mulighet til å medvirke og påvirke saker av betydning for 

kommunedelen. Det er likevel en svakhet at nærutvalgene ofte ikke får tilstrekkelig med tid til å 

tilrettelegge for gode prosesser ute i kommunedelene. Et flertall av respondentene (59 prosent) 

erfarer at nærutvalgene i liten grad kobles tidlig nok på til å medvirke eller tilrettelegge for en bredere 

medvirkning ut i kommunedelene. Dette fører til at det i praksis ikke alltid er mulig for nærutvalgene å 

både sikre bred medvirkning i kommunedelen og gi en hensiktsmessig tilbakemelding til kommunen 

innen frist. Dette kan føre til at ordningen ikke fungerer som forutsatt og at nærutvalgene reelt sett 

mister muligheten til å påvirke og medvirke i viktige saker. Dette kan også få ringvirkninger for 

deltakernes motivasjon og vilje til å delta i nærutvalgene. Etter revisjonens vurdering bør kommunen 

derfor sikre at nærutvalgene får tidlig nok tilgang til saker av betydning for kommunedelen, slik at de 

kan sørge for en bred medvirkning i kommunedelen. 

Når det gjelder informasjonsmengden mener revisjonen at nærutvalgene i all hovedsak får tilgang til 

tilstrekkelig saksinformasjon i betydningsfulle saker. Deltakerne er fornøyd med arbeidet og innsatsen 

til lokalkoordinatorene, og etter revisjonens vurdering har kommunen bidratt med tilstrekkelig 

administrativ støtte til gjennomføringen av nærutvalgsmøtene. Halvparten av respondentene mener 

også de i stor eller svært stor grad får tilgang til nok saksinformasjon, og respondentene svarer mer 

positivt på dette spørsmålet sammenlignet med mange andre spørsmål i undersøkelsen. Det at i 

underkant av halvparten (47 prosent) svarer i liten eller i noen grad på spørsmålet kan likevel tyde på at 

det finnes et forbedringspotensial på området, og at informasjonen i noen tilfeller kan bli bedre. Mulige 

forbedringspunkter kan være å oftere koble på relevante fagpersoner fra fagavdelingene når det er 

aktuelt for å belyse saken, samt å vurdere å utarbeide et sammendrag ved komplekse saker hvor 

sentrale problemstillinger som utvalgene skal ta stilling til tydeliggjøres og konkretiseres. 

 

1 Svarer i stor eller svært stor grad på spørsmålet 
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Kommunen har i liten grad et system på plass for å håndtere innspill fra nærutvalgene 

Kommunen har i liten grad etablert et hensiktsmessig system for å håndtere innspill fra nærutvalgene 

som går utenfor de formelle planprosessene. Det er i for stor grad opp til politikerrepresentantene å 

følge opp disse innspillene videre i kommunen. Konsekvensen av dette er at kvaliteten på 

oppfølgingen blant annet avhenger av enkeltpolitikeres posisjon, engasjement og gjennomslagskraft 

og i stor grad vil variere fra sak til sak. Politikere med en sentral posisjon i kommunen vil i større grad 

kunne følge opp innspill, sammenlignet med politikere som ikke har det. Dette er en sårbar 

organisering, og medfører risiko for at viktige innspill ikke blir godt nok ivaretatt og fulgt opp av 

kommunen. Etter revisjonens vurdering er det derfor et behov at nærutvalgenes innspill blir gitt en mer 

systematisk oppfølging av kommunens administrasjon.  

Det er et potensial for å styrke oppfølgingen av innspill fra nærutvalgene ved at rådmannen 

(administrasjonen) i større grad tar et faglig ansvar for prosessene og sørger for at innspill fra 

nærutvalgene behandles på riktig nivå i kommunen (administrativt eller politisk). Rådmannen har et 

ansvar for at alle saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet med hensyn til 

faglighet og tilstrekkelig faktagrunnlag. Det er derfor viktig at rådmannen tar et faglig ansvar for 

prosessene og sikrer forsvarlig utredning og oppfølging av innspill fra nærutvalgene. Revisjonen mener 

også at det er essensielt at nærutvalgene får en tilbakemelding på alle innspill som gis uavhengig av 

type sak og utfall.  

Konsekvenser av manglende systemer og svak oppfølging av innspill fra nærutvalg kan være at viktige 

innspill går tapt, at de behandles på feil nivå i kommunen, og at nærutvalgsordningen ikke har ønsket 

effekt. Mangel på tilbakemelding på innspill kan også føre til at medlemmene får en opplevelse av at 

nærutvalgene ikke har noe effekt, selv om innspillene i realiteten blir hensyntatt.  

Kommunen synliggjør i liten grad hvordan nærutvalgenes innspill gjør en forskjell 

Nærutvalgene erfarer at kommunen i liten grad synliggjør hvordan nærutvalgenes innspill gjør en 

forskjell når beslutninger tas. De fleste (71 prosent) svarer at kommunen i liten grad synliggjør hvordan 

innspillene gjør en forskjell, og i intervjuer kommer det fram at kommunen sjelden tydeliggjør hvilken 

rolle nærutvalgene har hatt i saker. Et flertall av respondentene (64 prosent) erfarer også i liten grad at 

nærutvalgene har reell innflytelse på politikken og beslutningene som tas på kommunalt nivå. 

Revisjonen mener både liten reel innflytelse og lite synliggjøring av nærutvalgenes betydning når 

beslutninger tas må ses i sammenheng med mangel på system for oppfølging av saker og for å gi 

tilbakemelding på innspill. For at nærutvalgene best mulig skal kunne påvirke og medvirke 

beslutningsprosesser bør kommunen synliggjøre hvordan innspill brukes i kommunale prosesser. 

Dette gjelder både når innspillene helt eller delvis innarbeides i planer og vedtak og når de ikke 

hensyntas. I sistnevnte tilfeller bør nærutvalgene uansett få en tilbakemelding på utfallet av saken, 

med en begrunnelse eller forklaring.  
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Nærutvalgsordningen har et potensial for å bli mer effektiv 

Forvaltningsrevisjonen har ikke som mål å måle effekter av nærutvalgsordningen, men innhenter 

synspunkter på om nærutvalgene oppleves som effektive i forhold til ressursene som både 

kommunen og innbyggerne bruker på ordningen. For kommunen gjelder dette i hovedsak midler til 

årsverk og møtevirksomhet. For innbyggerne og politikerne er det i all hovedsak egen fritid som 

benyttes som ressursinnsats. Revisjonen legger til grunn at nærutvalgene skal medvirke og påvirke slik 

at det det blir en bedre samfunnsutvikling i kommunedelene enn det hadde blitt dersom ordningen 

ikke eksisterte. Nærutvalgsordningen er dermed ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for 

kommunen for å oppnå en god samfunnsutvikling i kommunedelene.  

Mange medlemmer opplever at nærutvalgsordningen er effektiv, fordi kommunen får mye 

medvirkning ut av begrensede ressurser. Medlemmene benytter av sin fritid på nærutvalgsordningen. 

Kommunen benytter kun 2.5 årsverk til lokalkoordinatorer til å drifte ordningen, mens det opprinnelig 

var avsatt 6 årsverk. Dette fører til at ressursene til nærutvalgene er presset og at arbeidsbelastningen 

på lokalkoordinatorene er betydelig. Nærutvalgene er imidlertid svært fornøyd med 

lokalkoordinatorene, og nærutvalgsordningen er helt avhengig av lokalkoordinatorenes innsats for å 

fungere.  

For å kunne oppnå ønskede effekter er det det imidlertid viktig at både ressursinnsatsen og 

aktivitetene/arbeidsprosessene er hensiktsmessige. Revisjonen mener at det særlig er et potensial for 

å gjøre ordningen bedre på sistnevnte område, ved at mandatet og oppgavene til nærutvalgene 

tydeliggjøres, gjennom at nærutvalgene får tilstrekkelig med tid til å sikre en bred medvirkning i viktig 

saker, ved at kommunen etablerer et system for å behandle innspill fra nærutvalgene, og ved at 

rådmannen (administrasjonen) tar et større faglig ansvar for behandling av innspill når dette er 

nødvendig.  

Konklusjon 

Revisjonen ser det som positivt at Drammen kommune har hatt en smidig tilnærming til etableringen 

av nærutvalgene med fokus på komme tidlig i gang for å teste ut og lære av feil. Det er også positivt at 

kommunen har klart å etablere nærutvalgsordningen midt i en krevende pandemi. Vi mener også det 

er positivt at kommunen gjennom egen evaluering har avdekket vesentlige forbedringspunkter, og har 

iverksatt tiltak rettet inn mot disse.  

Revisjonen mener imidlertid at nærutvalgene har et uforløst potensial med hensyn til å bidra til 

sterkere lokaldemokratiske løsninger gjennom å medvirke og påvirke politiske beslutninger i Drammen 

kommune. Selv om mange medlemmer peker på vesentlige svakheter i spørreundersøkelsen mener 

også et klart flertall (74 prosent) at ordningen bør videreutvikles. Mange av svakhetene som er påpekt i 

undersøkelsen kan også forklares med at ordningen er ny og ikke helt har funnet sin form enda. 

Revisjonen mener at ordningen har stort potensiale, men at det forutsetter at kommunen prioriterer 

nærutvalgene og iverksetter hensiktsmessige tiltak som kan bidra til å gjøre ordningen mer effektiv og 

treffsikker.  
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Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunen å gjennomføre følgende: 

1. Kommunen bør gjennomføre målrettede tiltak som kan gjøre nærutvalgene mer kjent blant 

innbyggerne i kommunedelene 

2. Kommunen bør tydeliggjøre rollen og forventningene til både nærutvalgene som organ og til 

de ulike deltakerne (ledere, politikere og innbyggere) 

3. Kommunen bør sørge for at deltakerne får tilstrekkelig opplæring til å fylle sin rolle i 

nærutvalgene 

4. Kommunen bør sikre at nærutvalgene får tidlig nok tilgang til saker av betydning for 

kommunedelen, slik at de kan sørge for en bred medvirkning i kommunedelen  

5. Kommunen bør etablere et system eller rutiner som sikrer god oppfølging og saksbehandling 

av viktige saker som nærutvalgene spiller inn, samt at utfallet meldes tilbake til nærutvalget 

6. Kommunen bør i større grad synliggjøre hvordan innspill fra nærutvalgene brukes i kommunale 

prosesser, og hva som er resultatet av behandlingen. 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

23. august 2022 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Drammen kommune vedtok 22. februar 2022 (sak 18/22) en prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon som skal belyse om nærutvalgene bidrar til sterkere lokaldemokratiske løsninger. 

De tre tidligere kommunestyrene har gjennom dokumentene «Politisk Plattform for ny kommune» og 

«Veivalg Nye Drammen» vedtatt ambisiøse politiske ambisjoner og målsettinger om å bygge sterkere 

lokaldemokratiske løsninger. Konkrete målsettinger er blant annet å etablere en felles 

nærdemokratiordning med nærutvalg i hver kommunedel med administrative og økonomiske 

ressurser, etablere lokale knutepunkt i hver kommunedel og ha gode koblinger til sentralt politisk og 

administrativt nivå2. 

Drammen kommune har i etterkant av kommunesammenslåingen opprettet ti nærutvalg, hvert enkelt 

bestående av fire politikere og åtte innbyggere. Bakgrunn for opprettelsen av nærutvalgene var blant 

annet skepsis mot en ny stor kommune. Behovet for nærutvalg ble derfor solgt inn som et viktig 

element for å motvirke avstand mellom innbyggere og politikere i nye Drammen kommune.3 

I konteksten av kommunesammenslåinger er nærdemokratiske ordninger pekt på som et middel for å 

kompensere for den økende avstanden mellom innbyggere og kommunen som beslutningsarena, en 

avstand som oppstår når kommunen øker i geografisk utstrekning og der blir færre valgte politikere 

per innbygger. Nærdemokratiutvalg kan også fungere som et plaster på såret i prosesser hvor ulike 

lokalsamfunn sammenslås, og skal leve innenfor rammene av en felles politisk og administrativ enhet. 

Videre kan nærdemokratiorganer bidra til økt politisk deltakelse på lokalt nivå, og til bedre politiske 

beslutninger fordi de gir kommunen tilgang til lokal kunnskap. 4 Nærdemokratiske ordninger kan være 

et tiltak for å styrke lokaldemokratiet når kommunegrenser endres. 5 

 

 

 

 

 

 

 

2 Veivalg Nye Drammen 
3 Drammen kommune (2020) Rapport arbeidsgruppe nærutvalg. Behandlet i kommunestyret 18.2.2020 (sak 26/20) 
4 NIBR (2014) Nærdemokratiske ordninger 
5 Distrikssenteret (2014) Nærdemokrati, s 7. 
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1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er å vurdere om nærutvalgene bidrar sterkere lokaldemokratiske løsninger gjennom 

å medvirke og påvirke politiske beslutninger i Drammen kommune. 

Prosjektet har følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad har kommunen informert innbyggerne om nærutvalgene? 

2. Er nærutvalgenes roller og forventinger tydelig avklart? 

3. Får deltakerne tilgang til tilstrekkelig informasjon, som skal drøftes i møtene? 

4. Er det en systematisk og formell kobling mellom nærutvalgene og sentralt politisk og 
administrativt nivå?  

5. Synligjøres det hvordan nærutvalgenes innspill gjør en forskjell når beslutninger tas? 

6. Oppleves nærutvalgene som effektive i forhold til ressursene som kreves fra både kommunen 
og innbyggerne? 

Problemstilling 1 om kommunen har informert innbyggerne om nærutvalgsordningen er lagt til på 

bakgrunn av innspill fra kontrollutvalget i møtet 22. februar 2022 (sak 18/22). Kontrollutvalget er 

opptatt av å belyse i hvilken grad kommunen informerer om og markedsfører ordningen. 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt konkrete 

problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun vil ta for seg de områder og 

temaer som faller inn under problemstillingene slik de fremkommer av kapittel 1.2. Vurderinger og 

konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  
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2. Metode 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon"6 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen i denne rapporten er innhentet gjennom: 

• Dokumentanalyse: hvor revisjonen har gjennomgått interne styringsdokumenter, politiske 
saker, årsrapporter og referater innhentet fra Drammen kommune  

• Intervjuer: hvor revisjonen har intervjuet lokaldemokratikoordinator, lokalkoordinatorene, 
nærutvalgsledere og politikere. 

• Spørreundersøkelse: utsendt til alle medlemmer i nærutvalgene 

 

Validitet og reliabilitet 

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og 

revisjonskriteriene. Revisjonen har tatt et bredt utgangspunkt og forsøkt å innhente informasjon fra en 

rekke forskjellige aktører. Prosjektet anvender forskjellige metodiske tilnærminger og ulike datakilder 

for å bedre danne et godt grunnlag for å besvare prosjektets problemstillinger.  

I samfunnsvitenskapelig metode omtales gjerne denne tilnærmingsformen som metodetriangulering. 

Ved å anvende triangulering for å trekke på informasjon fra en rekke ulike kilder styrker man 

undersøkelsens funn og troverdighet betraktelig. Samtidig hever denne fremgangsmåten 

undersøkelsens reliabilitet og validitet. 

I det følgende vil det presenteres en kort redegjørelse av fremgangsmåten benyttet, og omfanget av 
de ulike metodene7. 

2.1. Dokumentanalyse 

I forkant av prosjektets oppstartsmøte ble det sendt ut en dokumentbestilling. Her fremkom en 

overordnet oversikt over de dokumenter som revisjonen initialt mente kunne ha relevans for 

prosjektets gjennomføring. I etterkant av gjennomført oppstartsmøte med representanter fra 

kommunens administrasjon ble det besluttet å opprette en felles mappe. Kommunens administrasjon 

ble anmodet til å laste opp etterspurt dokumentasjon. Det ble samtidig gitt en oppfordring til 

administrasjonen om å selv anvende skjønn om der var dokumenter de mente vi burde hatt tilgang til 

som ikke var en del av den opprinnelige dokumentbestillingen. Noe e-postkorrespondanse mellom 

revisjonen og kontaktperson Drammen kommune er også inkludert som del av 

dokumentasjonsgrunnlaget. Eksempler på dokumenter er blant annet: Referater fra de individuelle 

 

6 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

7 Se vedlegg 3 for ytterligere beskrivelse av metode 
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nærutvalgene, planer, budsjett, årsberetninger, saksoversikter, reglementer og andre relevante 

dokumenter. 

2.2. Spørreundersøkelse 

Vi har sendt ut en digital spørreundersøkelse til medlemmer i nærutvalgene. Spørreundersøkelsen ble 

sendt til 114 medlemmer. En av e-postene kom imidlertid ikke fram til deltakeren. Totalt antall mulige 

respondenter er derfor 113. Av disse fullførte 73 av 113 medlemmer. Svarprosenten ble dermed 62 

prosent (se tabell). 

Tabell 1 Svarfordeling 

Svarstatus Antall Prosent 

Fullført 73 62 % 

Ikke besvart 34 33 % 

Ufullført 6 5 % 

Totalt 113 100 % 

 

En frafallsanalyse av undersøkelsen viser at medlemmer som representerer eldre og personer med 

nedsatt funksjonsevne i nærutvalgene har en noe høyere svarprosent enn andre grupper. Blant 

representanter for eldre har 8 av 9 (89 prosent) svart, og blant representanter for personer med 

nedsatt funksjonsevne har 5 av 7 (71 prosent) svart. Blant de øvrige har til sammenligning 57 av 97 (59 

prosent) av deltakerne svart. Innbyggerrepresentanter har også en noe høyere svarprosent (65 

prosent), sammenlignet med politikere (56 prosent).  

Tabellen nedenfor viser svarprosent fordelt på kommunedel. Tabellen viser at i alle kommunedeler har 

halvparten eller flere av deltakerne svart på spørreundersøkelsen, med unntak av kommunedel 2 

(Krokstadelva og Stenseth).  

Tabell 2 Svarprosent fordelt på kommunedel8. 

Kommunedel Sendt ut Svart Svarprosent 

10 Svelvik, Ebbestad og Berger 11 9 82 % 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 11 9 82 % 

8 Bragernes og Øren 10 7 70 % 

5 Konnerud og Skoger vest 13 9 69 % 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen 12 8 67 % 

4 Rødskog og Gulskogen 11 7 64 % 

3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 13 8 62 % 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 10 6 60 % 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 12 6 50 % 

2 Krokstadelva og Stenseth 10 4 40 % 

 

8 Undersøkelsen er sendt ut til ulikt antall respondenter med bakgrunn i antallet aktive medlemmer i de forskjellige utvalgene. 
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Behandling og analyse av intervjudata er gjort i verktøyene R og PowerBi. 

2.3. Intervjuer 

I etterkant av spørreundersøkelsen gjennomførte revisjonen intervjuer med aktuelle respondenter med 

tilknytning til nærutvalgene. I all hovedsak ble intervjuene gjennomført via Microsoft Teams og som 

gruppeintervjuer. Dette gjorde det lettere for revisjonen å rekruttere respondenter, samtidig som 

tidsbruken ble mer effektiv og man kunne nå over flere respondenter.  

Intervjuene ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer. En intervjuguide ble laget i forkant av 

hvert intervju, denne ble brukt for å sette retning og rekkefølge på samtalen. Semistrukturerte 

intervjuer fremstod som et metodisk trygt alternativ, det tillot at intervjuene kunne fremstå som en 

naturlig samtale, samtidig som strukturen styrket progresjonen og gjennomføringsevnen i hvert enkelt 

intervju.  

Spørsmålene tok i all hovedsak utgangspunkt i problemstillingene, spørsmålene og betraktningene 

som deltakerne allerede hadde møtt i spørreundersøkelsen. I intervjuet ble deltakerne invitert til å 

oppgi en karakterer for hvor enige de var til sentrale spørsmål for undersøkelsen. Etter dette var 

gjennomført ble deltakerne oppfordret til å muntlig grunngi og reflektere rundt hvorfor de ga de 

karakterene de gjorde.  

I tråd med retningslinjene fra RSK 0019 har hver deltaker fått anledning til å bekrefte revisjonens 

intervjureferat. Dette ble gjennomført ved at samtlige deltakere fikk gjennomlese og komme med 

tilbakemeldinger på intervjureferatene. Referat ble sendt ut og det ble satt en tilbakemeldingsfrist på 

cirka to uker. Dersom de ikke gav tilbakemelding innen fristen anså revisjonen innholdet i 

intervjureferatene som godkjente og en ferdigstilt versjon ble sendt tilbake til alle som deltok i 

intervjuet.  

Tabell 3 Oversikt over intervjudeltakere 

Rolle Antall 
intervjuobjekter 

Lokalkoordinatorer  410 

Nærutvalgsledere 4 

Politikere i nærutvalgene 3 

Lokaldemokratikoordinator 1 

Totalt 12 

 

  

 

9 Pkt. 18 
10 Tre nåværende og en tidligere lokaldemokratikoordinator 
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Kvalitetssikring 

Kvalitetssikringen av prosjektet er ivaretatt gjennom diskusjoner internt i Viken kommunerevisjon 

vedrørende revisjonskriterier, metode, vurderinger og betydningen av funn underveis. Kvalitetssikring 

av revisjonsrapporten er utført ved at oppdragsansvarlig revisor har gjennomgått og gitt innspill på den 

endelige rapportens utforming og innhold.  

Kontradiksjon 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

23. august 2022 er vedlagt rapporten. 

Vi har også sendt et utkast til rapport til kontradiksjon til kommunens administrasjon før den ordinære 

høringsuttalelsen til rådmannen (faktahøring). Alle tilbakemeldinger på fakta er vurdert og om mulig 

hensyntatt i rapport.  
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3. Revisjonskriterier 

Følgende kilder benyttes til å utlede revisjonskriterier11 for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

• Kommuneloven 

• Plan- og bygningsloven 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 

• Reglement for nærutvalg. Vedtatt i kommunestyret 18.2.2020 (sak 26/20) 

• Relevant forskning og beste praksis 

I kommunelovens formålsparagraf framgår det at loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og 

et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. 

Kommunedelsutvalg er forankret i kommuneloven § 5-7. Lovbestemmelsen innebærer at 

kommunestyret kan opprette utvalg for deler av kommunen. Kommunestyret fastsetter selv 

kommunedelsutvalgenes oppgaver og kan tildele utvalget avgjørelsesmyndighet med mindre annet 

følger ved lov. 12 Ifølge Kommunal- og distriktdepartementet er det stor spennvidde når det gjelder 

arbeidsoppgavene til kommunedelsutvalg. Det vanligste er å bruke kommunedelsutvalg som 

høringsorgan for saker som angår det aktuelle området.13  

Kommunedelsutvalg er folkevalgte organer, jf. kommuneloven § 5-1. Departementet mener at et organ 

som er opprettet som del av den politiske og folkevalgte saksbehandlingen i kommunen må defineres 

som et folkevalgt organ. Hvis kommunestyret oppretter et organ som del av sin styring av kommunen 

eller for sin egen saksforberedelse, må dette gjøres som et folkevalgt organ. Organene må følge 

kommunelovens bestemmelser om valg av medlemmer i kapittel 7 og saksbehandling i kapittel 11. 14 

Kommuneloven er også klar på hvem som er folkevalgte i lovens forstand. Etter kommuneloven § 5-1 

tredje ledd regnes, med enkelte unntak, alle personer som er valgt inn i et folkevalgt organ som 

folkevalgte. De som velges som medlemmer i et utvalg regnes dermed som folkevalgte i lovens 

forstand. Dette gjelder uavhengig av om de er valgt inn på grunnlag av tilhørighet til et politisk parti, 

tilhørighet til en forening eller hvilket som helst annet grunnlag. 15 

  

 

11 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger 
som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Se vedlegg 1 for 
mer utfyllende informasjon. 
12 Aarsæther, Ringholm og Røiseland (2015) Kommunedelsutvalg 
13 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/politisk-
organisering-og-politikernes-rolle/kommunedelsutvalg/id2424165/ (online 3.5.2022) 
14 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-5-1-sporsmal-om-ny-kommunelov-og-oppgaveutvalg/id2678276/ (online 2. mai 2022) 
15 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-5-1-sporsmal-om-ny-kommunelov-og-oppgaveutvalg/id2678276/ (online 2. mai 2022) 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/politisk-organisering-og-politikernes-rolle/kommunedelsutvalg/id2424165/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/politisk-organisering-og-politikernes-rolle/kommunedelsutvalg/id2424165/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-5-1-sporsmal-om-ny-kommunelov-og-oppgaveutvalg/id2678276/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-5-1-sporsmal-om-ny-kommunelov-og-oppgaveutvalg/id2678276/
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3.1. Plan- og bygningsloven og kommuneloven 

I kommunelovens formålsparagraf framgår det at loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og 

et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. Viktige lovpålagte 

styringsverktøy for å planlegge, prioritere og styre kommunens virksomhet er økonomiplanen, 

årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen.16  

Et annet sentralt plan- og styringsverktøy er kommuneplanen. Alle kommuner skal ha en 

kommuneplan, som består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal 

ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og 

kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes 

planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og 

strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer 

og private. Arealdelen skal vise hvor utbyggingen skal skje, og hvilke arealer som skal brukes til andre 

formål. Kommunen kan også utarbeide kommunedelplaner for begrensede områder eller temaer. 17  

Nærutvalgene omtales i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040, som ble vedtatt av 

kommunestyret 13 desember 2021. Ifølge samfunnsdelen er nærutvalgene et viktig virkemiddel for å 

lykkes med innbyggerdialogen og sikre god medvirkning. Et levende lokaldemokrati kjennetegnes ved 

at innbyggerne har gode muligheter til å bli hørt og har reell påvirkningsmulighet.18  

Nærutvalgene nevnes også i Handlings- og økonomiplan 2022–2025. Her fremgår det at nærutvalgene 

skal videreutvikles som en gjensidig informasjons- og dialogarena mellom folkevalgte og lokalmiljøene 

i tråd med vedtatt reglement. Det framgår også at nærutvalgene skal motivere og stimulere til lokalt 

engasjement. Dette innebærer å ta med saker folk er opptatt av inn i nærutvalgene, dele informasjon 

fra utvalget med andre, samt tilrettelegge for og gjennomføre aktiviteter for delegering. 19 

Formålsparagrafen til plan- og bygningsloven fordrer at planlegging og vedtak gjort av offentlige 

myndigheter skal sikre grunnleggende demokratiske rettigheter som åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter20. I plan og bygningsloven forstås medvirkning 

som: «enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og 

beslutningsprosesser21».  

Kapittel 5, § 5-1 fordrer at enhver som fremmer planforslag skal tilrettelegge for medvirkning. Det 

foreligger er særlig ansvar på kommunene til å sikre aktiv medvirkning fra grupper som trenger 

spesiell tilrettelegging, slik som barn, unge og eldre. De som ikke er i stand til å delta direkte skal sikres 

muligheter til medvirkning på andre måter.  

 

16 Lov om kommuner og fylkeskommuner, § 14-2 
17 Plan- og bygningsloven §§ 11-1, 11-14 og 11-15 
18 Drammen kommune (2021) Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 
19 Drammen kommune. Handlings- og økonomiplan 2022–2025, s. 45 
20 Plan- og bygningsloven, § 1-1. 
21 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Medvirkning i planlegging (2014) 
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I departementets veileder om medvirkning i planlegging fra 2014 gis følgende råd for å sikre god 

medvirkning: 

1. Samarbeid med interne berørte fagavdelinger: Kommunens rolle som offentlig 

myndighetsutøver, samfunnsutvikler og tjenesteyter må ses i sammenheng. Mange temaer har 

i praksis tilknytning til hverandre. Kommunen bør derfor sikre en tverrfaglig diskusjon og 

forankring internt i starten av planprosessen. 

2. Sikre politikerdeltakelse: Deltakelse og involvering av politikere og beslutningstakere er viktig 

for å sikre bred forankring.  

3. Sørge for den rette sammensetningen av berørte deltakere fra starten av: All tilrettelegging må 

være slik at den tar hensyn til alle berørte uavhengig av bakgrunn. Dette kan for eksempel 

gjelde barn, unge, personer med nedsatt funksjonsevne og etniske minoritetsgrupper. 

4. Begynn med befolkningens perspektiv og sørg for aktive tilretteleggingstiltak ved behov 

5. Gi klare rammer for å sikre en meningsfull prosess 

6. Sikre god oppstart – start tidlig med medvirkningsaktiviteter 

7. Legg inn fleksibilitet i bruk av metoder 

8. Gi rom for kreativitet og muligheter i prosessen 

På bakgrunn av ovennevnte legger revisjonen til grunn at kommunen bør involvere nærutvalgene i 

saker av stor betydning for kommunen. På samme tid bør også nærutvalgene være en arena for å sikre 

lokal medvirkning for grupper som trenger særlig tilrettelegging. Videre er det en forutsetning at 

kommunen arbeider aktivt for å spre informasjon om nærutvalgene i egnede kanaler.  

3.2. Krav om forsvarlig utredning 

Rådmannen skal påse at alle saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. 

Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak, jf. kommuneloven § 13-1. Siste 

setning understreker administrasjonens rolle med hensyn til faglighet og faktagrunnlag. Det er viktig at 

rådmannen har et faglig ansvar og en faglig integritet i prosessen. Rådmannen skal ikke gå inn i 

politiske vurderinger, men legge til rett for at de folkevalgte skal kunne fatte sine beslutninger på et 

best mulig grunnlag. 22  

I kommuner praktiseres gjerne såkalt «fullført saksbehandling» ved at rådmannen skal påse at sakene 

som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet på en slik måte som gir en faktisk og 

rettslig grunnlag for å treffe avgjørelse i saken. 23  

Prinsippet om fullført saksbehandling innebærer at en sak skal presenteres med forslag til løsning i så 

fullført from at det det politiske organet kan godta eller forkaste forslaget, eventuelt velge mellom 

alternativer. Det vil si at saksbehandlingen skal inneholde all relevant informasjon. 24 Dette innebærer 

normalt at rådmannen må sørge for at saken er forsvarlig belyst før behandling i et politisk organ. 

 

22 NOU 2016: 4, Ny kommunelov s 90. 
23 NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, s. 99. 
24 Østfold revisjon (2019) Investeringsprosjekters tidligfase Sarpsborg kommune 
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Hva som regnes som forsvarlig utredning vil imidlertid variere fra sak til sak. Utredningsinstruksen, som 

gjelder statlig virksomheter, har etablert minimumskrav til utredninger i form av følgende seks 

spørsmål som skal besvares i alle utredninger: 25  

1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? 

2. Hvilke tiltak er relevante? 

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene? 

4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt? 

5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor? 

6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 

Generelt legger revisjonen til grunn at en saksutredning bør inneholde relevant informasjon om 

faktiske forhold, relevante regler og rettslig handlingsrom, risiko, økonomiske konsekvenser og ev, 

forslag til vedtak. 26 Denne informasjonen må være tilstrekkelig til å danne et beslutningsgrunnlag. 

3.3. Mål for nærutvalgene 

I reglement for nærutvalg har kommunestyret i Drammen vedtatt tre mål for nærutvalgene, som alle 

skal bidra til et styrket lokaldemokrati:27 

• Påvirkning: Alle skal ha reell mulighet til å påvirke beslutningsprosesser som angår dem selv 
• Medvirkning: Det skal være både ønsket og reelt å medvirke i utviklingen av den nye 

kommunen, særlig der man bor 
• Vitalisering. Det skal være motiverende å delta i partipolitisk arbeid, det som representerer 

bærebjelken i folkestyret.  

I henhold til reglementet skal nærutvalgene være en arena og et bindeledd for gjensidig informasjon 
og dialog mellom lokalmiljøet og de folkevalgte. Nærutvalgene skal være en lyttepost for lokale ideer 
og problemstillinger. Befolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag til tiltak av betydning for 
kommunedelen overfor utvalget. Videre skal nærutvalgene sørge for en bred involvering av 
innbyggerne i kommunedelen. Det skal være enkelt for innbyggerne å påvirke og interessant å delta.  

I henhold til reglementet er de viktigste arbeidsoppgavene og rollene for utvalgene å være en 
gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. Dette innebærer å 
representere kommunen når fakta og beslutninger/vedtak skal formidles, herunder svare på spørsmål 
knyttet til fakta (oppgave 1).  

Videre skal utvalgene være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Befolkningen skal kunne 
ta initiativ og fremme forslag til tiltak av betydning for kommunedelen overfor nærutvalget. Dette 
innebærer blant annet å ta med innspill og informasjon fra nærutvalgene (Oppgave 2).  

Nærutvalgene skal også sørge for bred involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det skal være 
enkelt å påvirke og interessant å delta. Dette innebærer blant annet tilrettelegging og gjennomføring 
av ulike aktiviteter for involvering (Oppgave 3). 28 

 

25 Finansdepartementet (2015) Utredningsinstruksen (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-
tiltak-utredningsinstruksen/id2476518/) 
26 Vestfold og Telemark revisjon (2021) Ny ferge i Porsgrunn  
27 Drammen kommune (2020) Reglement for Nærutvalg. Vedtatt i kommunestyret 18.2.2020 (sak 26/20) 
28 Drammen kommune (2020) Reglement for Nærutvalg. Vedtatt i kommunestyret 18.2.2020 (sak 26/20) 
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Kommunestyret har også fastsatt gjennom reglementet at nærutvalgene skal lage årlige planer og 
driftsbudsjett med definerte mål for nærutvalgets arbeid, evaluere erfaringer/resultater og utarbeide 
årsrapport (Oppgave 4). 29 

Videre skal nærutvalgene ifølge reglementet involveres i saker som angår kommunedelen – tidlig i 
prosessen. Nærutvalget selv kan fungere som høringsinstans i saker som angår kommunedelen, men i 
høringsprosesser knyttet til for eksempel budsjett, kommuneplaner og temaplaner er det nødvendig 
med bredere deltakelse fra kommunedelens innbyggere (Oppgave 5). 30 

I tilbakemelding på revisjonskriteriene presiserer kommunen at politikernes rolle ikke bør 

sammenblandes med innbyggernes rolle. Reglementets punkt fire gjelder kun politikerne, ikke 

innbyggerne. Det er for eksempel politikernes rolle å representere kommunen når fakta og 

beslutninger/vedtak skal formidles, herunder svare på spørsmål knyttet til fakta (oppgave 1). Det er 

også en rolle/oppgave for politikerne som representant for kommunen å ta med innspill og informasjon 

fra nærutvalgene (oppgave 2). Innbyggernes rolle er ikke beskrevet i reglementet. Rollen vil imidlertid 

tydeliggjøres i revidering av nærutvalgenes reglement.  

3.4. Kriterier fra forskning om nærdemokratiske ordninger (beste praksis) og 

prosjektmetodikk  

NIBR finner i en undersøkelse om nærdemokratiske ordninger i Norden at nærdemokratiorganer som 

fungerer godt kjennetegnes ved at deltakerne opplever at utvalgene har effekt. For å få til dette må 

kommunen etablere klare koblinger mellom kommunens politikk og lokalrådenes arbeid samtidig som 

kommunen må synliggjøre hvordan innbyggernes input gjør en forskjell. Videre er det viktig at 

forventinger og roller er avklart. Både nærdemokratiorganene, politikerne og innbyggerne må vite 

nøyaktig hva som er de forskjellige organenes myndighet og roller. 31 

Senteret for demokratistudier på Westminster-universitetet i Storbritannia (Smith 2009) har utviklet et 

sett demokratikriterier som kan benyttes til å evaluere demokratiske ordninger.32 Kulepunktene 

nedenfor oppsummerer sentrale demokratikriterier: 

• Grad av inkludering: Kan alle innbyggere delta eller retter det seg mot mindre grupper eller 
spesielle grupper? Hvilke kanaler bruker kommunen for å informere innbyggerne om møtet? 

• Folkelig kontroll: Har utvalget beslutningsmyndighet eller er det kun opprettet for å innhente 
eller gi informasjon? 

• Velfundert deltakelse? Får deltakerne tilgang til tilstrekkelig informasjon som skal drøftes i 
møtene?  

• Innsikt og innsyn: Forstår deltakerne sin egen rolle og gis det innsyn i arbeidet?  
• Effektivitet: Utvalgsarbeidet kan være mer eller mindre effektivt, og utvalgene vil kreve 

ressurser fra både innbyggere og kommunen 
• Kobling: Er det en god kobling mot kommunestyret. Utvalget kobles for eksempel til 

kommunestyret ved at folkevalgte selv er deltakende parter i utvalgene 
 

 

29 Drammen kommune (2020) Reglement for Nærutvalg. Vedtatt i kommunestyret 18.2.2020 (sak 26/20) 
30 Drammen kommune (2020) Reglement for Nærutvalg. Vedtatt i kommunestyret 18.2.2020 (sak 26/20) 
31 NIBR (2013) Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden 
32 Smith, Graham. 2009. Democratic innovations: designing institutions for citizen; NIBR (2020) Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i 
kommuner med vedtak om sammenslåing 
participation. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Distriktssenteret har sammenfattet tre suksesskriterier som må oppfylles for at 

nærdemokratiordninger skal fungere godt33: 

1. Mandat og reel innflytelse: Kommunene må definere et klart og tydelig ansvarsområde for 

nærdemokratiutvalgene. Ansvarsområdet må være sammenfallende med den myndighet 

utvalgene tilkjennegis. Deltakerne i utvalgene må føle at arbeidet som legges ned gir 

resultater, og at de har reell innflytelse på politikken og beslutningene som tas på kommunalt 

nivå. 

2. Strukturere for god informasjonsflyt: God informasjon mellom kommunen og utvalgene er 

essensielt for at ordningen skal fungere. Det er særlig viktig at kommunen gir rask 

tilbakemelding til utvalgene på forslag og innspill de kommer med. Dette gjelder uavhengig av 

om de tas til følge eller ikke. Videre må kommunen respondere raskt på henvendelser og 

forespørsler fra utvalgene. Kommunen må også synliggjøre hvordan innspill tas hensyn til og 

brukes i kommunale prosesser, også i de tilfeller utvalgenes ønsker og forslag ikke 

imøtekommes. 

3. Tilrettelegging og administrativ støtte: Kommunene må bidra med koordinerende og 

administrativ støtte for at utvalgene skal få gjort jobben sin effektivt. Dette gjelder blant annet 

administrativ støtte i forbindelse med møter og sakspapirer, videreformidle informasjon inn i 

kommuneorganisasjonen, «oversette»/forklare krevende saker, samt økonomisk støtte til leie 

av møtelokaler.  

Kunnskap- og erfaringsbasert læring  

I den internasjonalt anerkjente prosjektledelsesmodellen PRINCE2 samt i annen 

prosjektledelsesmetodikk, er evnen til å lære av erfaring en av de grunnleggende prinsippene for god 

prosjektledelse. Alle prosjekter vil være unike, og det vil alltid være risiko og usikkerheter knyttet til alle 

former for prosjekter. 34 Mange prosjektledelsesmodeller legger vekt på at prosjekter bør være smidige 

og at kunnskap skal bygges gjennom erfaringer man opparbeider seg i løpet av prosjektet.35 Selv om 

nærutvalgsordningen ikke er organisert som et prosjekt er fortsatt ordningen ny, og det vil være både 

risiko og usikkerhet knyttet til den første perioden. Revisjonen legger derfor til grunn at kommunen 

kontinuerlig bør lære og tilpasse seg til de erfaringer som gjøres i prosjektets oppstartsperiode.  

I sin tilbakemelding på foreløpige revisjonskriterier opplyser også kommunen at nærutvalgene er 

nyetablert og kun har vært i drift siden januar 2021. Dette er en tidlig revisjon av en nyskapende 

løsning, som er under utprøving/tidlig utvikling. Det er viktig at dette legges til grunn i kriterier og 

vurderinger i forbindelse med revisjonen.36 

 

 

 

33 Distrikssenteret (2014) Nærdemokrati 
34 https://prince2agile.wiki/principles/learn-from-experience/ 
35 Prince2 Agile 
36 E-post 26. april. 2022. 
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3.5. Utledede revisjonskriterier 

På bakgrunn av ovennevnte delkapitler har vi samlet sett utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør kontinuerlig informere innbyggerne om nærutvalgene i egnede kanaler 

• Nærutvalgenes roller og forventninger bør være tydelig avklart, både for deltakerne i nærutvalgene, 

og også overfor kommunens beslutningstakere 

• Deltakerne bør få tilgang til informasjon, som skal drøftes i møtene. Denne informasjonen må være 

tilstrekkelig til å danne et beslutningsgrunnlag 

• Nærutvalgene skal involveres tidlig i prosessen i saker som angår kommunedelen (samfunnsdelen) i 

kommuneplanen. Kommunen bør også involvere nærutvalgene i andre saker som er av betydning for 

kommunen  

• Kommunen bør respondere raskt på innspill, henvendelser og forespørsler fra utvalgene 

• Det bør være en systematisk og formell kobling mellom nærutvalgene og sentralt politisk og 

administrativt nivå 

• Kommunen bør sørge for at alle saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet 

med hensyn til faglighet og tilstrekkelig faktagrunnlag. 

• Kommunen bør synligjøre hvordan nærutvalgenes innspill gjør en forskjell når beslutninger tas 

• Kommunen bør synliggjøre og informere nærutvalgene i de tilfeller der forslag og ønsker ikke 

imøtekommes 

• Kommunen bør bidra med koordinerende og administrativ støtte til nærutvalgene 

• Kommunen bør kontinuerlig lære av erfaringer som gjøres i oppstartsperioden.  
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4. Nærmere om valg av representanter til 

nærutvalgene 

De politiske representantene i nærutvalgene velges for en periode på 2 år, og velges primært blant 
kommunestyrets faste medlemmer. Det skal tas hensyn til bredde knyttet til politisk tilhørighet, bosted, 
hovedutvalgstilknytning og kjønn m.m. De ulike partiene representeres i utvalgene i forhold til 
partienes representasjon i kommunestyret. De mindre partiene skal ivaretas slik at alle partier er 
representert i minst ett nærutvalg.37 Politikerne i nærutvalgene sitter for kommunedelen de har lokal 
tilhørighet til.  

Innbyggerrepresentantene fordeles slik at barnefamilier, ungdom, eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne skal representeres med en person hver. Disse velges av henholdsvis, kommunedelens 
FAU, ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Videre skal fire innbyggerplasser representere særegenheter i den enkelte kommunedel. Dette kan for 
eksempel være: demografi, etnisitet/kulturbakgrunn, lag/foreninger, geografisk spredning eller 
næring. Det er ikke spesifisert i reglementet hvordan disse deltakerne skal velges38, 

Kommunen har ikke fastsatt i reglementet at etniske minoritetsgrupper skal representeres i 
nærutvalgene. I søknadsskjemaene er det imidlertid mulig å krysse av i kategorien: ‘Jeg har selv 
flerkulturell bakgrunn, og/eller har erfaring fra flerkulturelt arbeid’. I Drammen kommune er om lag 
hver tredje innbygger (29,18 prosent) enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. 39 

  

 

37 Drammen kommune (2020) Reglement for Nærutvalg. Vedtatt i kommunestyret 18.2.2020 (sak 26/20) 
38 Drammen kommune (2020) Reglement for Nærutvalg. Vedtatt i kommunestyret 18.2.2020 (sak 26/20) 
39 https://www.ssb.no/statbank/table/09817/tableViewLayout1/ 
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5. Informasjon om nærutvalgene til innbyggerne 

Drammen kommune publiserer informasjon om nærutvalgene på sine nettsider. Her kan innbyggerne 

blant annet klikke seg inn på egne sider for de ulike nærutvalgene. Der vil innbyggerne finne tilgang til 

koordinatorenes e-postadresser, framtidige møtedatoer, samt referater og/eller videopptak fra 

tidligere møter. Her er det også beskrevet hvordan innbyggere kan melde inn saker til nærutvalget og 

innbyggere gis mulighet til å melde seg på nyhetsbrev.  

For at innbyggere skal søke opp nærutvalgenes nettsider er det imidlertid en forutsetning at de først er 

kjent med arbeidet. Vi har både kartlagt om deltakerne i nærutvalgene mener at kommunen har 

informert innbyggerne og om de tror innbyggerne er kjent med ordningen (se figur 1 og 2).  

Figur 1 viser at kun 10 prosent av respondentene mener at kommunen i stor eller svært stor grad har 

informert innbyggerne i kommunedelen om nærutvalgene, mens 45 prosent (33 av 73) svarer i noen 

grad på spørsmålet. Videre svarer 42 prosent (31 av 73) i liten eller svært liten grad.40 

 

40 Spørsmål 2 i spørreundersøkelsen 

https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/narutvalgene/
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Når det gjelder spørsmål om innbyggerne er kjent med ordningen er tendensen forholdsvis lik, men 

det er kun 5 respondenter som svarer i stor grad. Om lag halvparten (37 av 73) svarer i noen grad, mens 

41 prosent svarer i liten eller svært liten grad. 41 

 

 

Figur 1 I hvilken grad har kommunen informert innbyggerne i din kommunedel om nærutvalgene? (n = 73) 

 

41 Spørsmål 1 i spørreundersøkelsen 
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Figur 2 I hvilken grad er innbyggerne i din kommunedel kjent med nærutvalget? (n = 73) 

På fritekstspørsmål i spørreundersøkelsen om hva deltakerne i nærutvalgene mente kunne vært gjort 

annerledes i kommunens informasjonsarbeid, kom det frem en rekke forslag. Hele 58 respondenter 

kom med innspill til dette og eksemplene var mange.  

Innspillene kan grovt sett deles opp i to ulike grupper; Den ene, og største delen av respondentene 

vektlegger kommunens ansvar for å reklamere for nærutvalgenes roller og funksjon. Her finner man 

forslag som aktiv bruk og kjøp av spalte- og annonseplass i aviser og sosiale medier, samt bruken av 

mer tradisjonelle kommunikasjonsformer som flyveblad og direkte post til husstandene. Fra 

tilbakemeldingene virker det til at respondentene opplever kommunens egne nettsider for 

nærutvalgene som for lite synlige og for sjeldent oppsøkt av innbyggerne til at de fungerer som en 

informasjonskanal. 

Den andre gruppen tilbakemeldinger vektlegger et større fokus på nærutvalgenes roller og muligheter 

til å bedrive aktiv markedsføring ut mot egne lokalmiljø. Her finner man forslag som muligheten til å 

bedrive oppsøkende informasjonsarbeid ut til lokale frivillige og ideelle organisasjoner og oppmøte på 

arrangementer eller tilstelninger i lokalmiljøet. Slikt oppmøte er ikke bare tenkt for å reklamere for 

nærutvalgenes funksjon, men også for å kunne kommunisere med innbyggerne i kommunedelen. En 

utfordring som trekkes frem av respondenter i den sammenheng er nærutvalgenes mangel på 

informasjon- og markedsføringsmateriell. 
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Det er også ønsker om hjelp fra kommunen til å opprette egne informasjonskanaler som nærutvalgene 

kan benytte i arbeidet med å informere innbyggerne. Konkrete forslagene omhandler blant annet e-

postkontoer som betjenes direkte av nærutvalgenes representanter og kontoer på sosiale medier for 

hvert enkelt nærutvalg. I kontradisjonsrunden (faktahøring) opplyser lokaldemokratikoordinator at det 

er opprettet en egen mailadresse (naerutvalg@drammen.kommune.no), som lokalkoordinatorene har 

tilgang til. 

Det trekkes videre frem at kommunen bør tilrettelegge for at nærutvalgenes mulighet til å reklamere 

for seg selv når de lykkes med å løfte saker. Flere trekker frem kommunikasjonsavdelingens mulige 

rolle i opplæring av nærutvalgene i hvordan selge inn saker, og implementering av maler for å 

tydeliggjøre hvordan man kan kommunisere utad. Tekstboks 1 viser et eksempel på et svar i fritekstfelt. 

Tekstboks 1 Kommentar fra spørreundersøkelsen om informasjon til innbyggere 

«For veien fremover vil det å kunne vise Drammenserne at nærutvalgene har hatt en påvirkning på et 

politisk vedtak, endring eller annet viktig. Den beste markedsføringen vil være å vise til resultater og at 

utvalgene har en plass i demokratiet. Ikke minst vil dette være viktig for de som er medlemmer av 

utvalgene og for rekrutteringen av nye medlemmer når det er behov for det» (Respondent). 

 

Ledere for nærutvalg opplyser i intervju at kommunen, med unntak for informasjonen som er gitt på 

nettsidene, har gitt lite informasjon til innbyggerne om hva nærutvalgene gjør, hvordan innbyggere kan 

melde inn saker og hva som skjer i nærutvalgene. Det er derfor mange innbyggere som ikke kjenner til 

ordningen. Eksempler på tiltak som kan gjøre nærutvalgene mer kjent er å sette inn annonser i aviser 

eller lignende og eventuelt informere innbyggerne via e-post eller tekstmeldinger.  

Lederne forklarer også at det også ligger et ansvar på nærutvalgene for å gjøre ordningen kjent i 

lokalområdet. Nærutvalgene kan blant annet ta dette ansvaret ved å arrangere temakvelder, levere 

flyere i postkasser og drifte facebook-sider. Nærutvalget i kommunedel 10 (Svelvik, Ebbestad og 

Berger) har for eksempel etablert en facebook-side med i underkant av 1000 medlemmer. Her legger 

leder for nærutvalget løpende ut relevante saker for kommunedelen. Det er imidlertid ikke alle 

utvalgene som har kapasitet til å administrere egne facebook-sider. Det kommer også fram av 

intervjuet med ledere at ansvaret ikke kun skal ligge på medlemmene i nærutvalgene, men at 

kommunen må ta et overordnet ansvar for informasjonsarbeidet. 

Politikerrepresentantene forklarer også at det informeres løpende på kommunens nettside, men at 

dette er utilstrekkelig. Kommunen bør derfor bli bedre på å informere andre steder enn bare på 

nettsidene. Innbyggerne er ikke alltid så interessert i hva som foregår i nærutvalgene, men når det 

dukker opp saker som påvirker nærområdet er det ofte et enormt engasjement.  

Lokalkoordinatorene forklarer også at det er et forbedringspotensial når det kommer til å informere 

innbyggerne om nærutvalgene. Koordinatorene opplever at kommunen har gitt mye informasjon via 

kommunens nettsider, men lite utover det. Det kan blant annet være et potensial for å bruke media 

(lokalradio eller lokalavisene) mer. Videre har det manglet en overordnet plan for informasjonen og det 

vil være behov for et tettere samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i kommunen.  

mailto:naerutvalg@drammen.kommune.no
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Lokaldemokratikoordinator forklarer i intervju at resultatet fra undersøkelsen (se figur 1 og 2) 

samstemmer ved det som kom fram av evalueringen av nærutvalgsordningen 2021. Dette er også 

bakgrunnen for at kommunestyret i sak 40/22 vedtok at kommunen skal utarbeide en 

kommunikasjonsplan for å synliggjøre nærutvalgsordningen. Denne skal utarbeides i samråd med 

nærutvalgslederne og vil avklare hvem som gjør hva (nærutvalgene og kommunen) i 

kommunikasjonsarbeidet. 

Lokaldemokratikoordinator forklarer også i intervju at kommunen er i gang med å teste en 

lokaldemokratisk ordning som heter Decidim, en digital medvirkningsløsning for innbyggere. 

Plattformen er ny i Norge, og er kun testet av enkelte kommuner i KS’ Smartby-nettverk. KS overtok 

løsningen som en nasjonal plattform for innbyggerinvolvering i 2021. I denne løsningen kan alle 

nærutvalgene som ønsker ha sin egen side hvor de kan legge ut informasjon og blant annet 

gjennomføre egne spørreundersøkelser. Lokaldemokratikoordinator presiserer imidlertid i 

kontradiksjonsrunden (faktahøring) at det er usikkert om Decidim vil bli en felles digital plattform for 

nærutvalgene. Nærutvalgene må først teste ut løsningen før det tas en beslutning om dette.  

Ifølge årsrapporten for nærutvalgene for 2021 er det en utfordring for nærutvalgene at ordningen 

foreløpig er lite kjent ute blant innbyggerne i kommunedelene. Nærutvalgene ønsker mer bistand og 

flere verktøy, både når det gjelder kommunikasjon og medvirkning. Dersom nærutvalgenes kontakt og 

kommunikasjon med innbyggerne styrkes, vil dette kunne bidra til å få fram flere lokale 

problemstillinger og ideer.42 

I Drammen kommunes evaluering kommer det også fram at nærutvalgene ønsker mer bistand og flere 

verktøy, blant annet når det gjelder kommunikasjon. Basert på evaluering av nærutvalgene foreslår 

rådmannen at det utarbeides en kommunikasjonsplan for nærutvalgene for å synliggjøre de 

ytterligere. 43  

  

 

42 Drammen kommune (2021) Årsrapport fra nærutvalgene 2021 
43 Drammen kommune (2022) Evaluering av nærutvalgsordningen 2021 og forslag til videre utvikling 
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6. Avklare roller og forventninger 

Ifølge rapporten fra den tverrpolitisk nedsatte arbeidsgruppen om nærutvalg, som lå til grunn for 

opprettelsen av utvalgene, var det viktig å komme i gang med ordningen for å prøve ut ordningen og 

samle erfaringer. 44 I årsrapporten for nærutvalgene for 2021 kommer det også fram at det var en 

bevisst strategi å ikke gi nærutvalgene tydelige rammer ved etableringen av nærutvalgsordningen. 

Nærutvalgene skulle selv definere hva de ønsket å arbeide med og hvordan. Dette har imidlertid 

nærutvalgene opplevd som krevende, og de har gitt utrykk for at det er ønskelig med tydeligere 

rammer. Dette gjelder spesielt rundt oppgaver, arbeidsform og struktur. 45 

I spørreundersøkelsen har vi kartlagt hvorvidt medlemmene syntes roller og forventninger til 

nærutvalgene har vært tydelig avklart. En stor andel (44 prosent) av respondentene svarer i liten eller 

svært liten grad og mange (37 prosent) svarer i noen grad på spørsmålet. Samlet svarer dermed de 

fleste medlemmene (81 prosent) at rollen og forventningene til nærutvalgene har et potensial for å bli 

bedre avklart (markert med rød eller gul farge i figuren). Et mindretall av respondentene (18 prosent) 

mener at kommunen i stor eller svært stor grad har avklart rollen og forventingene til nærutvalgene. 46 

 

 

44 Drammen kommune (2020) Rapport arbeidsgruppe nærutvalg. Behandlet i kommunestyret 18.2.2020 (sak 26/20) 
45 Drammen kommune (2021) Årsrapport fra nærutvalgene 2021 
46 Spørsmål 4 i spørreundersøkelsen 
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Figur 3 I hvilken grad er rollen og forventingene til nærutvalgene tydelig avklart? (n = 73) 

På spørsmål om rollen og forventninger til nærutvalgene er tydelig avklart svarer nærutvalgene i 

kommunedelene ulikt. I kommunedel 9 (Skoger, Åskollen og Nesbygda) og 10 (Svelvik, Ebbestad og 

Berger) svarer ingen av respondentene at rollen og forventingene i stor eller svært stor grad er tydelig 

avklart (merket med grønn farge i figuren). I disse nærutvalgene svarer henholdsvis 78 prosent (7 av 9) 

og 67 prosent (6 av 9) i liten eller svært liten grad på spørsmålet (merket med rød farge). I kommunedel 

7 (Strømsø nedenfor Vestfoldbanen) svarer også en høy andel (67 prosent) at rollene og 

forventningene i liten grad er avklart. Til sammenligning svarer 31 prosent av de øvrige utvalgene at 

rollene og forventingene i liten grad er avklart, mens 24 prosent svarer stor eller svært stor grad. Se 

tabell 3 for andel som svarer i liten eller svært liten grad og stor eller svært stor grad på spørsmålet 

fordelt på kommunedel. Tabell 3 viser andel som svarer i liten eller svært liten grad eller stor eller 

svært stor grad på spørsmålet fordelt på nærutvalg. 
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Tabell 3 Kommunedelenes svar på spørsmål om rollen og forventingene til nærutvalg er tydelig avklart  

Kommunedel Andel liten eller svært liten 
grad 

Andel stor eller svært stor 
grad 

n 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,78 0 9 

1
0 

Svelvik, Ebbestad og Berger 0,67 0 9 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,67 0,17 6 

3 Solbergelva, Solbergmoen og 
Åssiden 

0,5 0,12 8 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0,33 0 6 

4 Rødskog og Gulskogen 0,29 0,57 7 

8 Bragernes og Øren 0,29 0,14 7 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0,25 0,12 8 

2 Krokstadelva og Stenseth 0,25 0,25 4 

5 Konnerud og Skoger vest 0,22 0,44 9 

 Totalt 44 % 18 % 7
3 

 

De politiske representantene vurderer i noe mindre grad rollen og forventingene som tydelig avklart, 

sammenlignet med innbyggerrepresentantene. Over halvparten av politikerne svarer liten eller svært 

liten grad (13 av 23), mot om lag to av fem (19 av 50) innbyggerrepresentanter.  

I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å komme med konkrete tilbakemeldinger på hva 

de mente var uavklart med rollene og forventingene til nærutvalgene. 44 av undersøkelsens 

respondenter valgte å benytte seg av muligheten til å utdype sine tilbakemeldinger. Et flertall av 

tilbakemeldingene samler seg rundt at mandatet, forventingene til, reglementet og retningslinjene for 

deltakerne og nærutvalgene samlet sett har vært for utydelige og for lite konkrete. Det trekkes frem at 

nærutvalgene har fått lite sentrale føringer for hvordan de skal organisere seg og at det har vært en 

forventing om at rollene i og nærutvalgenes arbeidsform blir til underveis.  

Medlemmer forklarer også i kommentarfeltene at det har vært lite informasjon om roller og struktur. 

Det kommer videre fram at reglementet er tynt og at innbyggere har liten forståelse for politikernes 

rolle og mulighet til å delta utenom de fire faste møtene. Videre oppleves det at ambisjonene og 

forventningene til kommunen er omfattende, uten at det er avklart om nærutvalgene må ta en slik 

rolle, eller om den kan tilpasses behov og kapasitet i det enkelte nærutvalg.  

Kommunens forventninger om at nærutvalgene skal delta i høringer til kommuneplanen, samt hente 

inn høringsuttalelser fra øvrige innbyggere oppleves som enorme - forventinger som er lite i synkron 

med muligheten for å gjennomføre de. Det kommer også fram at det kunne vært mer effektivt om 

kommunen hadde arbeidet mer med å definere rollene til nærutvalgene på forhånd.  

Det er særlig rollene som leder og politiker i nærutvalgene som trekkes frem som utfordrende: for 

ledere er skillelinjene opp mot lokalkoordinators ansvar uklare, og flere savner en tydeligere 

rollebeskrivelse for ledere. Uklare forventninger stilt til politikere trekkes også frem, ikke alle politikere 
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virker til å ville prioritere oppmøte, og en rekke tilbakemeldinger peker på politikeres roller i 

nærutvalgene som uklare. Det trekkes også fram at hvor godt utvalget vil fungere i stor grad avhenger 

av hvordan leder og politikerne i utvalget fungerer.  

Tekstboks 2 gir eksempler på utvalgte kommentarer fra spørreundersøkelsen fra medlemmer i 

nærutvalg. 

Tekstboks 2 Kommentarer fra spørreundersøkelsen om roller og forventinger 

«Det ble formidlet i starten at vi kunne forme nærutvalgene som vi ville, og det var få retningslinjer. 

Det gjør det vanskelig når man er en gruppe med ulike mennesker med ulik bakgrunn og ulikt 

engasjement. Det bør komme på plass tydelige roller og forventninger, samt en beskrivelse av 

lederrollen. Vårt nærutvalg har allikevel fungert bra den siste tiden, men vi slet i mange måneder 

med roller og forventninger» (Respondent). 

«Vi har ikke fått klare mandater. Kommunen har på en måte satt oss i et klasserom uten lærer. 

Nærutvalgene har i stor grad måttet bygge strukturen selv. Noen med hell, andre ikke. Hadde 

forventet at i hvert fall det grunnleggende var på plass. Koordinatorene gjør uansett en kjempejobb, 

men det kunne med gjerne vært flere av dem da de ofte har svært mye å gjøre» (Respondent). 

 

Ledere forklarer i intervju at det mangler avklaringer på roller og forventinger til nærutvalgene. Det 

understrekes at lokalkoordinatorene gjør en kjempegod jobb, men at det savnes informasjon om 

hvordan nærutvalgene skal gjøre ting. Andre ledere peker på at det arbeides løpende med å finne 

roller og avklare ansvar. Hvert nytt møte gir nye erfaringer og det er en prosess hvor kommunen stadig 

blir bedre. Nye tiltak det vises til som bidrar til bedre avklaring av roller er felles årshjul og mer kursing.  

Politikerrepresentantene opplyser i intervju at rollene og forventingene i stor grad var uavklart da 

nærutvalgene ble opprettet. Samarbeidsavtalene bidro til å avklare roller og forventinger, men disse 

kunne også være såpass krevende at medlemmer endte opp med å trekke seg fra nærutvalgene. 

Politikerne opplever imidlertid at rollene og forventningene har blitt mer og mer tydelige ettersom 

tiden har gått. 

I intervjuet med lokalkoordinatorene kommer det fram at det er stor forskjell mellom nærutvalgene når 

det gjelder avklaring av roller og forventninger. Enkelte nærutvalg strever fortsatt med å få til en 

løsning så sent som våren 2022 og diskuterer fortsatt hva utvalget skal gjøre. Dette gjelder 

eksempelvis kommunedel 6 (Strømsø, Danvik, Austad og Fjell), hvor de ikke føler forpliktelser overfor 

blant annet årshjulet. Det er betydelig forskjell, og noen nærutvalg har sett mulighetsrommet og tatt 

ansvar. Ett eksempel på et nærutvalg som fungerer godt er kommunedel 4 (Rødskog og Gulskogen). 

Lokaldemokratikoordinator forklarer at erfaringer fra 2021 og deler av 2022 viser at nærutvalgene fort 

kan bli en arena for saker som ikke naturlig hører hjemme i utvalget. Det skjer hvis innbyggere som 

forsøker å komme i kontakt med kommunen opplever at de ikke når fram på andre måter, for 

eksempel gjennom innbyggertorg, direkte med tjenestene eller gjennom kommunens 

feilmeldingstjeneste.  Nærutvalgene og lokalkoordinatorene har nok dekt et behov innbyggerne har, 

men nærutvalgene kan ikke kompensere for andre ordninger eller kanaler som innbyggere opplever 
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ikke fungerer. Da må kommunen heller gjøre noe med det som ikke fungerer. Innbyggerne i 

nærutvalgene føler på et ansvar for saker som meldes inn fra innbyggerne og bruker mye tid på 

sakene. Kommunen bør derfor jobber med å tydeliggjøre hva som er en nærutvalgssak. 

Lokaldemokratikoordinator forklarer også at det kunne vært tydeliggjort mer rundt roller og 

forventninger i starten, men politikernes intensjoner var å etablere en ordning som innbyggerne skulle 

være mer på å utforme. Det har flere av deltakerne satt pris på, men det har også vært utfordrende og 

tatt mye tid. Det er viktig å finne balansen med hensyn til hvor konkret oppdraget fra kommunen skal 

være, og hvor ulike nærutvalgene skal få være.  

I årsrapporten for nærutvalgene 2021 framkommer det at ettersom nærutvalgsordningen har vært ny 

har det vært nødvendig for utvalgene å definere sin rolle og finne en god arbeidsform. Det har vært 

nødvendig for nærutvalgene å bruke noe tid på å se på utvalgets mandat, rolle og arbeidsform. Det ble 

brukt mye tid på dette på begynnelsen av 2021, og det fremkommer av rapporten at utvalgene etter 

hvert har funnet sin form. 47 

Det går videre fram av årsrapporten for nærutvalgene for 2021 at det mangler en helhetlig forståelse 

av nærutvalgenes mandat og ansvar. Dette gjelder blant annet hvilke oppgaver nærutvalgene har, og 

hva nærutvalgene kan påvirke. Dette gjelder også leders ansvar. Det er blant annet noe uklart hva det 

vil si å være en lyttepost og sørge for involvering av befolkningen. 48 

Ifølge kommunens evaluering av nærutvalgsordningen 2021 melder både innbyggere og politikere i 

nærutvalgene et behov for å jobbe mer for å skape felles forståelse for de ulike rollene i nærutvalgene. 

Dette gjelder særlig de folkevalgtes (politikernes) rolle i høringer, og hvordan informasjon om 

nærutvalgene skal tas videre for å sikre reell medvirkning. Videre syntes flere av innbyggerne det er 

uklart om innbyggerrepresentantene skal være meningsnøytrale og kun videreformidle andre 

innbyggeres meninger, eller om de kan engasjere seg direkte i saker de brenner for.49  

Ifølge rapporten til Byantropologene, som i hovedsak gjelder nærutvalg i kommunedel 7 (Strømsø 

nedenfor Vestfoldbanen) er det er behov for en sterkere tydeliggjøring av hva et nærutvalg er og skal 

være. Nærutvalget opplevde høsten 2021 at mandatet var uklart. Nærutvalget opplevde det som uklart 

hva nærutvalget skal og kan gjøre. Videre erfarte nærutvalget at forholdet til politiske nivået i 

kommunen – kommunestyret – var noe uavklart. Det kommer videre fram at det var en bevist strategi 

fra kommunen å ikke fastsette så tydelige rammer for nærutvalgene for at representantene selv skulle 

ha mulighet til å «samskape» denne nye kanalen for innbyggermedvirkning i samspill med 

koordinatorene. 50 

 

 

 

47 Drammen kommune (2021) Årsrapport fra nærutvalgene 2021 
48 Drammen kommune (2021) Årsrapport fra nærutvalgene 2021 
49 Drammen kommune (2022) Evaluering av nærutvalgsordningen 2021 og forslag til videre utvikling 
50 Byantropologene (2022) Hvordan gjøre innbyggermedvirkning i bolig- og nabolagsutvikling? 
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6.1. Opplæring  

Kommunen kan blant annet styrke deltakernes kompetanse nyttet til medvirkning og påvirkning, samt 

avklare roller og forventninger gjennom å gi deltakerne god opplæring. Figur 4 viser at 59 prosent av 

deltakerne svarer at kommunen i liten eller i svært liten grad har gitt tilstrekkelig opplæring til 

medlemmene av nærutvalgene. Kun syv prosent (5 av 73 medlemmer) svarer i stor grad. Ingen 

medlemmer svarer i svært stor grad.51  

 

Figur 4 I hvilken grad har kommunen gitt tilstrekkelig opplæring til medlemmene av nærutvalgene? 

Kommunedelene svare i noen grad ulikt på om kommunen har gitt tilstrekkelig opplæring (se tabell 4). 

Kommunedel 2 (som kun har en svarprosent på 40 prosent), skiller seg fra de øvrige kommunedelene 

ved at ingen av de som har svart svarer i liten eller svært liten grad på spørsmålet. I de fleste utvalgene 

svare imidlertid halvparten eller flere av respondentene at kommunen i liten eller svært liten grad har 

gitt tilstrekkelig opplæring. 

 

51 Spørsmål 6 i spørreundersøkelsen 
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Tabell 4 Kommunedelenes svar på spørsmål om kommunen gitt tilstrekkelig opplæring til medlemmene av 
nærutvalgene? 

Kommunedel Andel i liten eller svært 
liten grad 

Andel i stor eller svært stor 
grad 

n 

8 Bragernes og Øren 0,86 0,14 7 

1
0 

Svelvik, Ebbestad og Berger 0,78 0 9 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0,67 0 6 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,67 0,17 6 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,67 0 9 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0,62 0 8 

3 Solbergelva, Solbergmoen og 
Åssiden 

0,5 0 8 

5 Konnerud og Skoger vest 0,44 0,11 9 

4 Rødskog og Gulskogen 0,43 0 7 

2 Krokstadelva og Stenseth 0 0,5 4 

  

Innbyggerrepresentantene og politikerrepresentantene svarer noe ulikt på spørsmål om kommunen 

har gitt tilstrekkelig opplæring, men forskjellen er ikke stor. Blant innbyggerne svarer 62 prosent (31 av 

50) at kommunen i liten eller svært liten grad har gitt tilstrekkelig opplæring, mot 52 prosent (11 av 23) 

av politikerne.  

Lokaldemokratikoordinator opplyser i intervju at nærutvalgene gjennom 2021 har fått tilbud om 

opplæring knyttet til oppgaver og mandat (reglementet), bruk av digitale møter og Teams, metodikk 

for planlegging av medvirkningsaktiviteter for ledere, kommuneplanens samfunnsdel, medvirkning i 

kommunale planprosesser, handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 og temaplaner. For å møte 

behovet for opplæring er det også opprettet et årshjul for nærutvalgene og det er lagt opp til 

erfaringsdeling mellom nærutvalgene hvert år i oktober. Hensikten er å dele erfaringer, lære av 

hverandre og få frem de gode eksemplene. Nærutvalgsordningen er noe nytt, noe som utfordrer 

tradisjonelle roller, både for innbyggerne, politikerne og administrasjonen. Det holder ikke at rollene og 

oppgavene er beskrevet i et reglement, det må erfares og snakkes om for å skape felles forståelse og 

retning. Nærutvalgsmedlemmene (både innbyggere og politikere) melder om at de bruker mye tid på 

nærutvalgene allerede, så her blir det viktig å finne en form som er overkommelig for alle.  

I Drammen kommunes evaluering kommer det også fram at nærutvalgene har fått tilbud om 

opplæring knyttet til nærutvalgenes viktigste oppgaver og mandat jf. reglement, kommuneplanens 

samfunnsdel, medvirkning i kommunale planprosesser, handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 og 

temaplaner. På bakgrunn av evalueringen foreslår imidlertid rådmannen å tilby ytterligere opplæring i 

medvirkning.52  

 

52 Drammen kommune (2022) Evaluering av nærutvalgsordningen 2021 og forslag til videre utvikling 
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7. Tidlig involvering 

For at nærutvalgene skal kunne sikre en bred medvirkning ute i kommunedelene må de både få 

tilgang til tilstrekkelig informasjon og god nok tid til å sikre bred medvirkning. I dette kapittelet belyses 

spørsmålet om nærutvalgene får informasjon tidlig nok. I neste kapittel vil vi belyse om de får 

tilstrekkelig med informasjon. 

For at nærutvalgene skal kunne tilrettelegge for en bred medvirkning ute i kommunedelene er det en 

forutsetning at utvalgene involveres tidlig i aktuelle saker. Figur 5 viser at 59 prosent (43 av 73) svarer 

at nærutvalget i liten grad kobles tidlig nok på i slike saker. 32 prosent (23 av 73) svarer i noen grad (23 

av 73), mens kun 7 prosent (5 av 73) svarer i stor eller svært stor grad.  

 

 

Figur 5 I hvilken grad opplever du at nærutvalget kobles tidlig nok på i saker hvor nærutvalget selv skal medvirke/ 
tilrettelegge for en breiere medvirkning ut i kommunedelen? (n = 73) 

Tabell 4 viser at de ulike nærutvalgene i ulik grad erfarer at de kobles på tidlig nok på. Generelt er det 

få nærutvalg som opplever at de i stor eller svært stor grad kobles tidlig på, men kommunedel 4 

(Rødskog og Gulskogen) skiller seg ut ved det også er få medlemmer som svarer i liten eller svært liten 

grad. I de fleste nærutvalgene er det likevel en klar tendens at halvparten eller flere av deltakerne 

opplever at nærutvalgene i liten grad kobles på tidlig nok.  
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Tabell 5 Kommunedelenes svar på spørsmål om nærutvalget kobles tidlig nok på i saker hvor nærutvalget selv skal 
medvirke/ tilrettelegge for en breiere medvirkning ut i kommunedelen? 

Kommunedel Andel liten eller 
svært liten grad 

Andel stor eller 
svært stor grad 

n 

10 Svelvik, Ebbestad og Berger 0,78 0 9 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,78 0 9 

2 Krokstadelva og Stenseth 0,75 0 4 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,67 0 6 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0,62 0 8 

3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 0,62 0,25 8 

5 Konnerud og Skoger vest 0,56 0,11 9 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0,50 0 6 

8 Bragernes og Øren 0,43 0,14 7 

4 Rødskog og Gulskogen 0,14 0,14 7 

 

En noe høyere andel av innbyggerrepresentantene (62 prosent) svarer at nærutvalget i liten eller svært 

liten grad kobles på tidlig, sammenlignet med politikerrepresentantene (52 prosent). Samtidig er det 

ingen politikere som svarer i stor eller svært stor grad på spørsmålet, mot 10 prosent av 

innbyggerrepresentantene.  

Mange av lederne av nærutvalgene (9) svarer at nærutvalget i liten eller svært liten grad kobles på 

tidlig nok. 78 prosent (7 av 9) av lederne svarer dette, mot 56 prosent (36 av 64) av de øvrige 

medlemmene. Videre svarer en leder at utvalget i noen grad kobles tidlig nok på, mens en leder svarer 

i stor grad på spørsmålet. 

Lokalkoordinatorene forklarer i intervju at det oppleves som urealistisk at nærutvalgene skal være 

tidlig inne i alle saker som er viktige for kommunedelen. Nærutvalgene kobles på sakene alt for sent til 

å kunne påvirke tidlig. Dette gjelder for eksempel saker om avvikling av sykehjem i kommunedel 4 

(Rødskog og Gulskogen) og 5 (Konnerud og Skoger vest) og nedleggelse av barnehager i kommunedel 

2 (Krokstadelva og Stenseth) og 3 (Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden). Lokalkoordinatorene 

understreker viktigheten av at nærutvalgene kommer tidlig inn i sakene.  

Lokaldemokratikoordinator forklarer at erfaringer fra 2021 og deler av 2022 er at noen prosesser går så 

fort at det ikke lar seg gjøre å gi nærutvalgene informasjonen de trenger. Dette gjelder eksempelvis 

prosesser med nedleggelser av sykehjem, hvor også politikerne opplever at prosessene går fort. Det 

kan være at nærutvalgene oppleves som tidkrevende å involvere. Det er tidkrevende å involvere, og i 

noen av prosessene kan det ha vært en følelse av at kommunen ikke har hatt tid nok til å involvere 

nærutvalgene. Involvering og medvirkning er tidkrevende prosesser som kommunen ikke alltid har 

anledning til. Hvis kommunen ønsker å legge til rette for medvirkning må det settes av tid til det. Både 

til planlegging, gjennomføring og til gjennomgang av innspill. Når det gjelder nærutvalgene blir dette 

ekstra viktig hvis utvalgene inviteres til å legge til rette for medvirkning ute i kommunedelene. 
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8. Tilstrekkelig saksinformasjon 

Figur 6 viser at om lag halvparten (49 prosent) av respondentene opplever at de i stor eller svært stor 

grad får tilgang til nok saksinformasjon til å drøfte i møtene. 28 prosent svarer i noen grad, mens 19 

prosent svarer i liten eller svært liten grad på spørsmålet.  

 

 

Figur 6 I hvilken grad får du tilgang til nok saksinformasjon til å drøfte i møtene? 

På fritekstspørsmålet om det er viktige saker man savner å behandle i nærutvalgene fremkommer det 

at enkelte saker er både for dårlig belyste, og at man til tider blir gitt alt for kort tid til å mobilisere 

nødvendige medlemmer og andre interessenter for å kunne behandle sakene. 

Tabell 6 viser at i kommunedel 4 (Rødskog og Gulskogen) og 1 (Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 

Ytterkollen) svarer de fleste, henholdsvis 6 av 7 og 6 av 8 respondenter, at de i stor eller svært stor 

grad får tilgang til nok saksinformasjon. I andre enden av skalaen er kommunedel 7 (Strømsø nedenfor 

Vestfoldbanen), hvor kun 1 av 6 svarer dette. Det er likevel en tendens at få medlemmer svarer i liten 

eller svært liten grad på spørsmålet. 
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Tabell 6 Kommunedelenes svar på spørsmål om nok saksinformasjon 

Kommunedel Andel liten eller svært liten 
grad 

Andel stor eller svært stor 
grad 

n 

4 Rødskog og Gulskogen 0 0,86 7 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0,12 0,75 8 

5 Konnerud og Skoger vest 0,22 0,56 9 

2 Krokstadelva og Stenseth 0 0,5 4 

3 Solbergelva, Solbergmoen og 
Åssiden 

0,38 0,5 8 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0 0,5 6 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,44 0,44 9 

1
0 

Svelvik, Ebbestad og Berger 0,22 0,33 9 

8 Bragernes og Øren 0,14 0,29 7 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,17 0,17 6 

 

Flere av lederne som er intervjuet, opplyser at dokumentasjonen fra kommunen til behandling i 

nærutvalgene kan bli svært omfattende. Det er ikke nok tid til å gjennomgå informasjonen ordentlig og 

informasjonspakkene blir altfor store. Kommunen bør sammenfatte og forenkle informasjonen og 

tydeliggjøre sentrale problemstillinger utvalgene skal ta stilling til. Flere er uerfarne og det er mye 

informasjon å sette seg inn i. Lederne er også usikre på om det er riktig at nærutvalgene får så store 

saker til behandling. Nærutvalgene har kun møter på 1.5 timer hver tredje måned noe som begrenser 

hvor mye utvalgene får gjort. 

Politikerne viser til at spørsmålet om tilstrekkelig informasjon beveger seg inn på lokalkoordinators 

ansvar, og forklarer at de gjør en god jobb for å belyse sakene. Politikerne opplever at nærutvalgene 

får nok informasjon, men påpeker at nærutvalgene samtidig har et eget ansvar for å innhente og aktivt 

etterspørre informasjon. Politikerne forklarer at nærutvalgene kan bli bedre på å invitere 

administrasjonen/fagavdelingene inn til møtene for å grundigere utrede valg og prosesser.  

Ifølge lokalkoordinatorene deles det relativt mye informasjon med nærutvalgene. Lokalkoordinatorene 

sender ut formelle dokumenter med sakslistene til de ulike møtene, og i tillegg deles det lenker til 

politiske møter og sakspapirer. Lokalkoordinatorene holder i tillegg korte orienteringer i forkant av 

sakene. I ett av utvalgene har en politikerrepresentant etterspurt mer rådmannsressurser inn i 

nærutvalget. Politikeren er vant til dette fra hovedutvalgsmøtene. Informasjonen som 

lokalkoordinatorene presenterer, er på et annet og mer generelt nivå enn i hovedutvalgsmøtene hvor 

fagpersoner fra administrasjonen presenterer. 

Lokaldemokratikoordinator er redd nærutvalgene får for mye informasjon om saker. Ifølge 

reglementet skal nærutvalgene involveres tidlig i prosesser som angår kommunedelen. Dette er en 

utfordring fordi det er mange større prosesser av betydning som foregår samtidig, særlig ved 

etablering av ny kommune. Det er et spørsmål om kommunen vil klare å involvere nærutvalgene tidlig i 

alle prosesser som angår kommunedelen. Det bør derfor diskuteres med nærutvalgene hvordan 
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kommunen kan finne den riktige balansen med hensyn til å komme tidlig nok inn i prosesser versus 

nærutvalgenes kapasitet. Her er det sentralt at nærutvalgene er tydelige på hvilke saker de ønsker å 

prioritere. I enkelte saker som skaper mye blest er det viktig at nærutvalgene får så godt 

informasjonsgrunnlag som mulig. 

På spørsmål om fagavdelingene i kommunen bidrar til å belyse sakene som behandles i utvalget 

svarer i underlag av halvparten (46 prosent) av respondentene i noen grad, mens om lag hver tredje 

respondent (30 prosent) svarer i liten eller svært liten grad. Mindre en av fem (18 prosent) svarer i stor 

eller svært stor grad.53  

Revisjonen har også kartlagt om deltakerne opplever at kommunen bidrar med tilstrekkelig 

administrativ støtte til nærutvalgene. Til dette svarer et flertall av respondentene (53 prosent) i stor 

eller svært stor grad, mens om lag en av tre (34 prosent) svarer i noen grad. Kun litt over en av ti (12 

prosent) svarer i liten eller svært liten grad på spørsmålet. 54 

Medlemmene svarer relativt unisont på spørsmål om lokalkoordinator bistår nærutvalget med å få svar 

på saker nærutvalget er opptatt av. Hele 82 prosent svarer at lokalkoordinator i stor eller svært stor 

grad bistår nærutvalget, mens 15 prosent svarer i noen grad. Kun ett medlem svarer i liten grad.55 

Denne formen for tilbakemelding reflekteres også i et utvalg kommentarer fra spørreundersøkelsen:  

Tekstboks 3 Kommentarer fra spørreundersøkelsen om lokalkoordinatorens innsats 

«Hadde det ikke vært for vår "nærutvalgskoordinator", […] som gjør en fabelaktig jobb, trolig langt mer enn det som 
kan være påkrevd, så hadde dette vært stusselig» (Respondent). 

«For øvrig gjør lokal koordinator […] fra kommunen en fantastisk innsats. Hadde alle kommuneansatte og politikere 
hatt et like stort engasjement ville Drammen Kommune blitt et mye bedre sted å bo i» (Respondent). 

«Koordinator gjør en flott jobb, men har ikke i nærheten av nødvendig avsatt tid i forhold til oppgaver og 
kommunens ambisjoner for nærutvalgene» (Respondent).  

 

På spørsmål om lokalkoordinator følger opp nærutvalgets initiativ mellom møtene, svarer 77 prosent i 

stor eller svært stor grad, mens 19 prosent svarer i noen grad. Kun en deltaker svarer i liten grad.  

I tillegg til å bidra med tilstrekkelig saksinformasjon, bør kommunen stille med tilstrekkelig møtelokaler 

og nødvendig utstyr. Et flertall av medlemmene (55 prosent) svarer at kommunen i stor eller svært stor 

grad sørger for dette, mens 19 prosent svarer i noen grad. Noe over en av fem (22 prosent) erfarer 

imidlertid at kommunen i liten eller svært liten grad stiller med tilstrekkelig møtelokaler og nødvendig 

utstyr. 

 

 

53 Spørsmål 8 (se vedlegg 4) 
54 Spørsmål 9 (se vedlegg 4) 
55 Spørsmål 10 (se vedlegg 4) 
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8.1. Informasjon om saker av betydning for kommunedelen 

Nærutvalgene er avhengig av at kommunen gir informasjon om saker som er av betydning for 

kommunedelen, for å kunne sikre en bred medvirkning i kommunedelen. Figur 7 viser at 55 prosent (40 

av 73) av respondentene svarer at kommunen i liten eller svært liten grad gir informasjon om saker av 

betydning for kommunedelen. Videre svarer 31 prosent (23 av 73) i noen grad på spørsmålet, mens 11 

prosent (8 av 73 svarer i stor eller svært stor grad.  

 

Figur 7 I hvilken grad gir kommunen informasjon om saker av betydning for kommunedelen? 

Tabell 7 viser at nærutvalgene svarer noe ulikt på spørsmål om kommunen gir informasjon om saker av 

betydning for kommunedelen. Kommunedel 9 (Skoger, Åskollen og Nesbygda) skiller seg ut ved at 

bortimot alle medlemmer (8 av 9) svarer i liten eller svært liten grad på spørsmålet. I andre enden av 

skalaen er kommunedel 5 (Konnerud og Skoger vest) hvor kun 2 av 9 svarer det samme.  
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Tabell 7 Kommunedelenes svar på spørsmål om kommunen gir informasjon om saker av betydning for 
kommunedelen  

Kommunedel Andel liten eller 
svært liten grad 

Andel stor eller 
svært stor grad 

n 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,89 0 9 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0,67 0,17 6 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,67 0,17 6 

10 Svelvik, Ebbestad og Berger 0,56 0,11 9 

5 Konnerud og Skoger vest 0,56 0,11 9 

2 Krokstadelva og Stenseth 0,5 0 4 

3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 0,5 0 8 

4 Rødskog og Gulskogen 0,43 0 7 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0,38 0,25 8 

8 Bragernes og Øren 0,29 0,29 7 
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9. Systematisk og formell kobling 

9.1. Saksoversikter for nærutvalgene 

Vi har fått tilgang til saksoversikter for nærutvalgene i excel med til sammen 419 rader/saker, hvor 

lokalkoordinatorene dokumenterer hva som er gjort i sakene og om saken er åpen eller lukket. Samme 

sak kan være behandlet flere ganger. Antall unike saker er derfor lavere enn antall rader/saker i 

saksoversiktene.  

Figur 9 viser i hvilken grad de ulike sakene som er behandlet er fortsatt er åpne eller om de er lukket 

(avsluttet) per april 2022, fordelt på nærutvalg.  

 

Figur 8 Antall saker per nærutvalg i kommunens saksoversikt, fordelt på om sakene har status som åpne eller lukket 
(avsluttet) per april 2022 (N = 404 saker).  

Figuren viser at nærutvalgene samlet hadde behandlet 404 saker fra januar 2021 til april 2022, hvorav 

de aller fleste er lukket/avsluttet (72 prosent/292 saker). At saken er lukket betyr ikke nødvendigvis at 

problemet er løst, kun at den ifølge saksoversikten ikke følges opp av nærutvalget lenger.  

Videre viser figuren at nærutvalgene enkeltvis har behandlet mellom 32 og 58 saker siden oppstarten i 

januar 2021 og fram til april 2022. Nærutvalgene til kommunedel 7 (Strømsø nedenfor Vestfoldbanen) 

og 6 (Strømsø, Danvik, Austad og Fjell) har behandlet flest saker med henholdsvis 85 og 51 saker hver. 

Det er imidlertid kommunedel 10 (Svelvik, Ebbestad og Berger) som har høyest andel åpne saker per 

april 2022. I denne kommunedelen har halvparten av sakene status som åpne per april 2022, mot 15 

prosent i kommunedel 7 (Strømsø nedenfor Vestfoldbanen).  
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I figur 10 har revisjonen sjablongmessig kategorisert sakene i saksoversikten etter om sakene 

hovedsakelig kommer ovenfra fra kommunen (høringssaker mv.), om sakene ser ut til å være initiert av 

nærutvalgene/lokalmiljøene eller om de er nøytrale (ingen av delene). I sistnevnte kategori kommer 

blant annet saker som gjelder valg av medlemmer, informasjonsarbeid og interne prosesser i 

nærutvalg eller aktiviteter i kommunedelen hvor kommuneadministrasjonen ikke er involvert.  

 

Figur 9 Kategorisering av om sakene i saksoversikten i all hovedsak kommer ovenfra fra kommunen , er meldt 
inn/initiert av nærutvalgene eller ingen av delene (nøytrale) (N = 404 saker).  

Figuren viser at for de fleste nærutvalgene gjelder flertallet av sakene interne saker som valg av nye 

medlemmer, planlegging av møter eller informasjonsarbeid ute i nærutvalgene (nøytrale saker). Dette 

kan muligens forklares med at flere av nærutvalgene har benytte mange av møtene til å finne sin 

arbeidsform i nærutvalgenes oppstartsår 2021.  

Utvalget med høyest andel egeninitierte saker er kommunedel 10 Svelvik, Ebbestad og Berger (47 

prosent), kommunedel 8 Bragernes og Øren og (37 prosent) og kommunedel 3 Solbergelva, 

Solbergmoen og Åssiden (37 prosent). I kommunedel 6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell er til 

sammenligning kun 12 prosent av sakene kategorisert som initiert i kommunedelen, som potensielt kan 

meldes inn.  
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9.2. System for å håndtere innspill fra nærutvalgene 

Får å sikre god håndtering av innspill til forbedringer eller utfordringer bør kommunen etablere et 

system for å håndtere innspill fra nærutvalgene. Figur 11 viser at et flertall (56 prosent) av 

respondentene svarer at kommunen i liten eller svært liten grad har på plass et slikt system. Kun syv 

prosent (5 medlemmer) svarer at kommunen i stor eller svært stor grad har opprettet et system, mens 

30 prosent (22 medlemmene) svarer i noen grad. 

 

Figur 10 I hvilken grad har kommunen et system på plass for å håndtere innspill til forbedringer/utfordringer fra 
nærutvalget? 

Generelt er det få medlemmer som mener at et system for å håndtere innspill i stor grad er på plass 

(merket med grønn farge i figuren), men det er variasjon mellom nærutvalgene med hensyn til hvor 

stor andel som svarer liten grad (merket med rød farge i figuren) eller i noen grad (gul farge). Tabell 8 

viser at i kommunedel 9 (Skoger, Åskollen og Nesbygda) og 10 (Svelvik, Ebbestad og Berger) svarer 

bortimot samtlige respondenter (7/8 av 9) i liten eller svært liten grad, mot kun en av fem (2 av 9) i 

kommunedel 5 (Konnerud og Skoger vest).  
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Tabell 8 Kommunedelenes svar på spørsmål om kommunen har et system på plass for å håndtere innspill til 
forbedringer/utfordringer 

Kommunedel Andel liten eller svært liten 
grad 

Andel stor eller svært stor 
grad 

n 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,89 0 9 

1
0 

Svelvik, Ebbestad og Berger 0,78 0 9 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0,67 0 6 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,67 0 6 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0,62 0,25 8 

8 Bragernes og Øren 0,57 0 7 

2 Krokstadelva og Stenseth 0,5 0,25 4 

3 Solbergelva, Solbergmoen og 
Åssiden 

0,38 0,12 8 

4 Rødskog og Gulskogen 0,29 0 7 

5 Konnerud og Skoger vest 0,22 0,11 9 

 

Det er ikke en signifikant forskjell mellom svarene til politiker- og innbyggerrepresentanter på 

spørsmålet, men representanter fra Fremskrittspartiet og Høyre svarer i mindre grad at det er etablert 

et system sammenlignet med andre politikere. 9 av 10 representanter (90 prosent) fra disse partiene 

svarer i liten eller svært liten grad, mot 7 av 13 (46 prosent) blant de øvrige partiene. 

Lederne for nærutvalg forklarer i intervju at det ikke finnes et system, men at det er lokalkoordinator 

som følger opp. Lederne er usikre på hvordan innspill og utfordringer blir tatt videre. Lederne kunne 

tenkt seg et enkelt system med maler og tilbakemeldinger, og trekker fram at det er sjeldent de får 

tilbakemeldinger på innspill som sendes inn. Lederne påpeker at det bør finnes systemer som kan 

håndtere innspill elektronisk i 2022. Der kunne nærutvalg sett status på sakene og om de er løst eller 

ikke. Samtidig er det flere politikere som er flinkt til å løfte saker fra nærutvalg til sine politiske utvalg, 

men det oppleves for tilfeldig og personavhengig. Lederne savner derfor en mer systematisk 

tilnærming.  

Lokalkoordinatorene opplyser også at systemet for å følge opp innspill fra nærutvalgene mangler. Et 

system fordrer en rutine, en fast framgangsmåte eller lignende, og det finnes ikke. Saker som ikke 

settes i system faller gjerne gjennom. Oppfølgingen av innspill fra nærutvalgene er uformell og 

avhengig av enkeltpersoner. I de tilfeller hvor innspill er håndtert på en god måte, er det fordi 

politikerne har tatt det med seg videre og sørget for god oppfølging. Oppfølgingen er også varierende 

og usystematisk fra virksomhetene i kommunen. Det er opp til den enkelte virksomhet i kommunen 

hvordan innspill fra nærutvalgene følges opp i virksomheten.  
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Politikerne forklarer også at det ikke er et system spesielt for nærutvalgene og at innspillene fra 

nærutvalgene havner sammen med alle andre innspill som kommer inn. Eksempelvis kom det i 

forbindelse med kommuneplanens nye samfunnsdel inn over 900 innspill. Det kommer også fram at 

politikerne har et ansvar for å følge opp saker, og at ansvaret ikke bare ligger på administrasjonen, men 

at kommunen bør ha et system for hvordan saker behandles etter at de forlater nærutvalgene, slik at 

nærutvalgene får oversikt over hvordan sakene behandles i kommunen.  

Lokalkoordinatorene forklarer at innbyggerne kommer med så mange saker til politikerne at det er 

vanskelig å definere hvilke av disse som skal inn eller ut. Det kan bli overveldende for politikerne som 

ikke klarer å sortere og dermed ikke klarer å ta med saken videre.  

Lokaldemokratikoordinator opplyser at kommunen ikke har et godt nok system for å håndtere innspill 

fra ulike medvirkningsprosesser, heller ikke fra nærutvalgene. Kommunestyret har derfor vedtatt at det 

i løpet av fireårsperioden (Handlings- og økonomiplan 2022-2025) skal jobbes med å etablere en 

innsiktsbank der innspill i medvirkningsprosesser deles og gjøres tilgjengelig for organisasjonen. 

Lokaldemokratikoordinator viser til at flere politikere i nærutvalgene har benyttet den eksisterende 

løsningen: politikerspørsmål, hvor politikere kan stille spørsmål direkte til rådmannen. Det varierer 

imidlertid hvor godt det kommer fram at spørsmålet stilles på vegne av nærutvalg. Det har vært 

diskutert om det bør være en egen løsning for nærutvalgene, men det er ressurskrevende å drive en 

slik løsning. Saksoversikten i Excel (se figur 9 og 10) kan også brukes som et system for å følge opp 

saker fra nærutvalgene. 

Oppfølgingen, og håndteringen av innspill fra nærutvalgene tematiseres også i lys av innbyggernes 

behov for tilbakemeldinger i deres kontakt med nærutvalgene. Tilsynelatende er det en bekymring for 

at innbyggerne ikke vil anvende nærutvalgene som kanal om innspillene kun går en vei:  

Tekstboks 4 Kommentar fra spørreundersøkelsen om oppfølging av innspill  

«Velgere som tar opp saker med oss og som vi bringer videre til politikerne ser ut til å stoppe der [….] Man kan ikke 

forvente at vi som nærutvalgsdeltakere bare skal bringe saker oppover i systemet. De som spør oss, forventer også 

et svar fra oss. Man trenger en toveis dialog. Meget viktig å få svar tilbake fra de man spør. Hvis ikke stopper det av 

seg selv. Er selv mest redd for at nærutvalget blir å betrakte som mer byråkrati» (Respondent). 

 

I årsrapporten for nærutvalgene for 2021 kommer det fram at nærutvalgene savner klare 

tilbakemeldinger i saker de har kommet med innspill. Det er ikke tydelig for nærutvalgene verken 

hvordan innspill er vektet eller hensyntatt. Videre er nærutvalgene i noen saker blitt involvert så sent at 

det ikke har vært mulig å få til en bred involvering.56 

  

 

56 Drammen kommune (2021) Årsrapport fra nærutvalgene 2021 
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9.3. System som sikrer mulighet for å medvirke og/eller påvirke av viktige saker fra 

kommunen (høringer mv.) 

For at nærutvalgene skal kunne medvirke og/eller påvirke viktige saker, er det avgjørende at 

kommunen har et system eller rutiner som sikrer at mulighet for å påvirke og medvirke.  

Revisjonen har kartlagt om deltakeren i nærutvalgene erfarer at de har fått medvirke, og/eller påvirke 

følgende utvalgte saker/saksområder i 2021: 

• Kommuneplanens samfunnsdel,  

• Temaplaner (oppvekst, tekniske tjenester, kultursektoren, helse, sosial og omsorgstjenestene 

mv.) 

• Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 

• Investeringsprosjekter i kommunedelen (eksempelvis skoler, barnehager, sykehjem og 

idrettsanlegg) 

• Nedleggelse av enheter i kommunedelen (barnehager mv.) 

Figur 12 viser at få respondenter erfarer at kommunen i stor eller svært stor grad sørget for at 

nærutvalgene fikk medvirke i de utvalgte sakene/sakstypene i 2021. Kommuneplanenes samfunnsdel 

og temaplaner skiller seg imidlertid ut ved at en lavere andel svarer i liten eller svært liten grad 

(merket med rød farge i figuren) sammenlignet med de øvrige sakene. Et flertall av respondentene (59 

prosent) erfarer at nærutvalgene i liten eller svært liten grad kobles tidlig nok på til å medvirke eller 

tilrettelegge for en breiere medvirkning ut i kommunedelene. Et flertall av respondentene erfarer at 

kommunen i liten grad har sørget for at de har fått medvirke eller påvirke i de utvalgte sakene 

Handlings- og økonomiplan 2022 – 20225, investeringsprosjekter og nedleggelse av enheter i 

kommunedelen. Til sammenligning svarer en lavere andel at de i liten grad har fått medvirke i 

utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel og temaplaner. 
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Figur 11 I hvilken grad sørget kommunen for at nærutvalget fikk medvirke og/eller påvirke arbeidet med følgende 
saker i 2021? (N= 73) 

Samlet for de fem dokumentene eller sakstypene i figur 12 svarer politikerne i noe større grad i liten 

eller svært liten grad sammenlignet med innbyggerrepresentantene. 48 prosent av 

politikerrepresentantene svarer i liten eller svært liten grad, mot 43 prosent av 

innbyggerrepresentantene.  

Kommunens lokaldemokratikoordinator forklarer at kommunen har invitert nærutvalgene til å 

medvirke i utarbeidelsen av handlings- og økonomiplan, kommuneplanens samfunnsdel og ulike 

temaplaner. I forbindelse med dette har nærutvalgene fått opplæring og informasjon om planene. I alle 

prosesser (bortsett fra handlings- og økonomiplan) er nærutvalgene invitert til å legge til rette for 

medvirkning ute i kommunedelene, ikke kun medvirke selv. Nærutvalgene har også blitt invitert til å 

medvirke i flere andre større planleggingsprosesser som kommuneplanens arealdel og fremtidige 

skole og barnehagebygg etc. Når det gjelder handlings- og økonomiplanen har imidlertid nærutvalg 

kun fått gi innspill, ikke kjørt prosesser selv. I alle planprosesser der nærutvalgene sender inn 

høringsinnspill på vegne av nærutvalget og/eller fra flere i lokalmiljøet svares disse opp på samme 

måte som andre høringsinnspill. Her gjennomgår, oppsummerer og svarer administrasjonen på 

innspillene før de legges med til politisk behandling.  

I faktahøringen presiserer lokaldemokratikoordinator følgende: I forslag til revidert reglement for 

nærutvalgene tydeliggjøres det at innbyggerrepresentantene kan levere høringsinnspill og at de i den 

forbindelse må involvere relevante aktører samtidig som de tydelig viser til hvem de da representerer, 

Med dette tydeliggjøres nærutvalgets rolle som bindeledd til lokalmiljøet. Det er altså ikke bare de 8 



 

 
54 

Drammen kommune | 2022 | Lokaldemokratiske løsninger 

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no 

innbyggerrepresentantene som kan sende høringsinnspill uten nærmere kjennskap til hva lokalmiljøet 

mener. 

Lokaldemokratikoordinator opplyser at av de ovennevnte dokumentene er det kun er handlings- og 

økonomiplanen, hvor administrasjonen ikke har gjennomgått innspill fra nærutvalgene før de gikk til 

politisk behandling, som vedlegg til handlings- og økonomiplanen. Kommuneadministrasjonen har ikke 

hatt noen rolle i dette annet enn at lokalkoordinatorene har bistått nærutvalgene med å oppsummere 

og sammenstille innspill. Innspillene legges som vedlegg til den politiske saken, uten at rådmannen har 

kommentert eller behandlet innspillene. Dette fordi nærutvalgene skal være en gjensidig 

informasjons- og dialogarena mellom lokalmiljøene og de folkevalgte. Lokaldemokratikoordinator 

mener at det trolig vil være til hjelp om rådmannen kommenterte innspillene til handlings- og 

økonomiplanen før det ble lagt med i den politiske behandlingen. Dette for å synliggjøre for politikerne 

hva som er administrative saker som administrasjonen selv kan vurdere, og hva som er politiske saker 

og som folkevalgte eventuelt må sette på dagsorden. 

I Drammen kommunes evaluering av nærutvalgene kommer det fram at det er behov for å tydeliggjøre 

kanaler for informasjon/dialog og veier til påvirkning. Gjennom evalueringen har det kommet fram at 

det er behov for klarere linjer for å ta saker til/fra nærutvalgene og administrativ og politisk ledelse. 

Det er også behov for å etablere klarer rutiner for tilbakemeldinger og status på saker som har vært 

oppe i nærutvalgene. Nærutvalgene ønsker en tydeliggjøring av hvordan beslutninger faktisk kan 

påvirkes. Nærutvalgene syntes det er uklart i hvilken grad kommunen vektlegger nærutvalget innspill i 

forhold til andre innspill i saker. Rådmannen vil på bakgrunn av evalueringen fremme en egen politisk 

sak før sommeren 2022, med forslag til kanaler for informasjon/dialog og veier til påvirkning. 57 

I evalueringen foreslår kommunen følgende fire grep for videre utvikling av nærutvalgene: 58 

• Etablere felles årshjul  

• Tydeliggjøre kanaler for informasjon/dialog og veier til påvirkning 

• Opplæring i medvirkning  

• Utarbeide kommunikasjonsplan 

Lokaldemokratikoordinator opplyser også i e-post 27 juni 2022 at kommunestyret i juni 2022 vedtok at 

nærutvalgene skal få taletid i starten av hovedutvalgsmøter, formannskapsmøter og 

kommunestyremøter (sak 66/22) og at kommunestyret setter av kr 500 000 (50 000 per nærutvalg) til 

en egendisponert pott for lokale tiltak.  

 

 

57 Drammen kommune (2022) Evaluering av nærutvalgsordningen 2021 og forslag til videre utvikling 
58 Drammen kommune (2022) Evaluering av nærutvalgsordningen 2021 og forslag til videre utvikling 
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10. Synliggjøring av innspill  

I tillegg til å sikre en god saksbehandling av innspill er det også avgjørende at kommunen synliggjør 

hvordan innspillene gjør en forskjell når beslutninger tas. 

De fleste respondentene (71 prosent) svarer at kommunen i liten eller svært liten grad synliggjør 

hvordan nærutvalgenes innspill gjør en forskjell når beslutninger tas (se figur 15). En liten andel (15 

prosent) svarer i noen grad på spørsmålet, mens kun 5 prosent (4 medlemmer) svarer i stor eller svært 

stor grad.  

 

Figur 12 I hvilken grad synliggjør kommunen hvordan nærutvalgenes innspill gjør en forskjell når beslutninger tas?  

Tabell 9 viser andel som svarer i stor eller svært stor grad eller liten eller svært liten grad fordelt på 

kommunedel. Tabellen viser at i samtlige nærutvalg, med unntak for kommunedel 7 (Bragernes og 

Øren), svarer halvparten eller flere at kommunen i liten eller svært liten grad synliggjør hvordan 

nærutvalgenes innspill gjør en forskjell når beslutninger tas.  
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Tabell 9 Kommunedelenes svar på spørsmål om synliggjøring 

Kommunedel Andel liten eller svært liten 
grad 

Andel stor eller svært stor 
grad 

n 

1
0 

Svelvik, Ebbestad og Berger 0,89 0 9 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0,88 0 8 

5 Konnerud og Skoger vest 0,78 0,11 9 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,78 0 9 

2 Krokstadelva og Stenseth 0,75 0 4 

4 Rødskog og Gulskogen 0,71 0 7 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,67 0 6 

3 Solbergelva, Solbergmoen og 
Åssiden 

0,62 0,12 8 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0,5 0,17 6 

8 Bragernes og Øren 0,43 0,14 7 

 

Politikerrepresentantene svarer noe mer negativt på spørsmålet om synliggjøring sammenlignet med 

innbyggerrepresentantene. Blant politikerrepresentantene svarer 78 prosent i liten eller liten grad (18 

av 23), mot 68 prosent (34 av 50) innbyggerrepresentanter. Ingen politikere svarer i stor eller svært stor 

grad, mens 4 innbyggere gjør det.  

Lederne forklarer i intervju at de ikke kan komme på noen saker hvor kommunen har sagt noe om 

hvilken rolle nærutvalgene har hatt i en sak. Kommunen har ikke gjort noe på området. Det er derfor 

vanskelig å vite hvor innspillene kommer fra da dette ikke synliggjøres i prosessene.  

Politikerrepresentantene opplever heller ikke at kommunen har noen måte å kvittere ut innspill fra 

nærutvalgene på, eller opplyse at innspillene kommer fra nærutvalgene. Det opplyses at endringer 

gjennomføres som direkte resultat av innspill fra nærutvalgene, uten at dette har blitt kommunisert 

tilbake til nærutvalget. Politikere er også opptatt av at nærutvalgene selv har et ansvar for å synliggjøre 

innspill, og at dette ikke bare er kommunens ansvar. Dette forutsetter imidlertid at det er et system på 

plass som sikrer at nærutvalg får oversikt over status for sakene som meldes inn.  

Lokaldemokratikoordinator forklarer at nærutvalgenes høringsinnspill svares opp på lik linje med 

øvrige høringsinnspill. Dette gjøres av administrasjonen før saken sendes til politisk behandling. Der 

innspillene fra nærutvalgene tas med direkte fra politikerne til øvrig politisk miljø foregår det ingen 

saksbehandling av innspillene. Tilbakemelding gis da av politikerne i nærutvalget, men det er ingen 

automatikk i at de får svar. 
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10.1. Reell innflytelse 

På spørsmål om deltakerne opplever at nærutvalget har reell innflytelse på politikken og 

beslutningene som tas på kommunalt nivå svarer et flertall (64 prosent) i liten eller svært liten grad. En 

av fire (25 prosent) svarer i noen grad, mens kun fem prosent (4 medlemmer) svarer i stor grad (se figur 

16). 

 

Figur 13 I hvilken grad opplever du at nærutvalget har reell innflytelse på politikken og beslutningene som tas på 
kommunalt nivå? 

Politikerrepresentantene erfarer i mindre grad at nærutvalgene har reell innflytelse, sammenlignet 

med innbyggerne. 70 prosent av politikerne (9 av 23) svarer i liten eller svært liten grad, mot 62 prosent 

(31 av 5o) av innbyggerne.  

Tabell 10 viser at i samtlige nærutvalg, med unntak for kommunedel 4 (Rødskog og Gulskogen) og 8 

(Bragernes og Øren) svarer halvparten eller flere at nærutvalget i liten eller svært liten grad har reell 

innflytelse på politikken og beslutningene.  
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Tabell 10 Kommunedelenes svar på spørsmål om reell innflytelse 

Kommunedel Andel liten eller svært liten 
grad 

Andel stor eller svært stor 
grad 

n 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,89 0 9 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,83 0 6 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0,75 0 8 

2 Krokstadelva og Stenseth 0,75 0 4 

1
0 

Svelvik, Ebbestad og Berger 0,67 0 9 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0,67 0,17 6 

5 Konnerud og Skoger vest 0,56 0 9 

3 Solbergelva, Solbergmoen og 
Åssiden 

0,5 0,12 8 

4 Rødskog og Gulskogen 0,43 0,29 7 

8 Bragernes og Øren 0,43 0 7 
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11. Opplevd effektivitet 

11.1. Resultatkjeden og nærutvalgene 

I figur 17 illustrerer vi kommunens arbeid med nærutvalgene som en resultatkjede. Figuren viser at om 

arbeidet i nærutvalgene skal kunne medvirke og påvirke beslutninger i Drammen kommune er det 

blant annet avgjørende at kommunen setter av tilstrekkelig tid til høringsuttalelser fra nærutvalgene, 

og at de har et system som sikrer at innspill og tilbakemeldinger behandles på en hensiktsmessig måte 

(se tekstbokser merket med mørk grønn farge i figuren). Dette er nærmere belyst i kapittel 7 og 9 i 

rapporten. 

 

Figur 14 Kommunens arbeidet med nærutvalg som resultatkjelde (av revisjonen) 

I det videre belyses kommunens og medlemmenes ressursinnsats knyttet til nærutvalgene, samt 

synpunkter rundt ordningens effektivitet.  

11.2. Kommunens ressursinnsats 

Kommunen har satt av 2,5 årsverk til lokale koordinatorer som følger opp kommunens 10 nærutvalg. I 

tillegg har kommunen satt av 1 årsverk til stillingen som lokaldemokratikoordinator, som både jobber 

med nærutvalgsordningen og flere andre satsninger knyttet til lokaldemokrati og medvirkning.  

Lokaldemokratikoordinator opplyser at det opprinnelig var satt av 6 årsverk til å følge opp 

nærutvalgene, og at forventningene rundt lokalkoordinatorenes plikter og arbeid er stor, både fra 

innbyggerne, politikerne og administrasjonen. Det er ønskelig med en forventningsavklaring av 

lokalkoordinatorenes rolle. De er bindeleddet mot kommunen og følger ikke linjene. 

Lokalkoordinatorene er eksempelvis både tilrettelegger for dialog og brobygger mellom innbyggerne, 

politikerne og administrasjonen, og som budbringere som bidrar til bedret informasjonsflyt mellom 

lokalmiljøene og sentral ledelse, samt rådgivere ved å gi tips, råd og veiledning i arbeid med 

lokaldemokratiske prosesser. De er ett av suksesskriteriene og de gjør en jobb som nærutvalgene 

setter enormt pris på.  

Figur 18 viser at kommunens kostnader som kan knyttes direkte til administrasjon av nærutvalgene i 

2021 var på om lag 2.7 millioner kroner. Kostnadene gjelder i all hovedsak (98 prosent) lønnskostnader 

til koordinatorene. Eventuelle indirekte kostnader som kostnader til stabs- og støttetjenester og 
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fellestjenester, eksempelvis kostnader til personaltjenester, juridiske tjenester, regnskap, IKT og arkiv 

eller relatert arbeid i fagavdelingene inngår ikke.  

 

 

Figur 15 Direkte kostnader til forvaltning av nærutvalgene i 2021 

 

Figuren viser også at kommunen i 2021 benyttet omlag 500 000 på andre kostnader. I faktahøringen 

opplyser kommunen at det er har satt av kroner 500 000 (50 000 per nærutvalg) til møter, 

markedsføring og bevertning mv. I tillegg har kommunestyret i 2022 (sak 66/22) bevilget kroner 

500 000 (50 000 per nærutvalg) som frie midler til støtte for lokale prosjekter eller tiltak.  

11.3. Medlemmenes ressursinnsats 

Medlemmene bruker av egen fritid for å delta i nærutvalgsordningen. Det er til sammen gjennomført 

om lag 75 offisielle møter fra januar 2021 til januar 2022, i tillegg til arbeidsmøter. Hvert møte varer om 

lag 1.5 – 2 timer og har rundt 7 til 12 deltakere avhengig av oppmøte. 

I tillegg til selve møtene benytter mange medlemmer tid på forberedelser og etterarbeid til hvert av 

møtene. Figur 19 viser at om lag to av tre medlemmer svarer at de bruker mindre enn en time til 

forberedelser og etterarbeid, mens om lag en av tre bruker mer enn en time. Flere medlemmer (særlig 

innbyggerrepresentanter) deltar også i arbeidsmøter før og etter de ordinære møtene.  
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Figur 16 Hvor mye tid bruker du anslagsvis til forberedelser og etterarbeid til hvert møte i nærutvalget? 

11.4. Opplevd effektivitet i forhold til ressursinnsats 

Figur 20 viser at deltakerne er delt når det kommer til spørsmål om nærutvalgene oppleves som 

effektive i forhold til ressursene som kreves både av kommunen og deltakerne. En stor andel (40 

prosent) svarer i noen grad, mens henholdsvis 32 prosent og 25 prosent svarer i liten eller svært liten 

grad (markert med rød farge i figuren) eller stor eller svært stor grad (markert med grønn farge). 
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Figur 17 I hvilken grad opplever du nærutvalgene som effektive i forhold til ressursene som kreves fra både 
kommunen og innbyggerne? 

Politikerrepresentantene svarer mer negativt på spørsmål om nærutvalgene oppleves som effektive 

sammenlignet med innbyggerne. 57 prosent av politikerne (13 av 23) svarer i liten eller svært liten grad, 

mot kun 20 prosent (10 av 50) av innbyggerne.  

Tabell 11 viser at i kommunedel 3 (Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden) og 6 (Strømsø, Danvik, 

Austad og Fjell) opplever halvparten eller flere av deltakerne (henholdsvis 5 av 8 og 3 av 6) at 

nærutvalgene i liten grad er effektive. I motsatt ende av skalaen er kommunedel 8 (Bragernes og Øren) 

hvor kun en person opplever nærutvalget som lite effektivt. 
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Tabell 11 Kommunedelenes svar på spørsmål om opplevd effektivitet 

Kommunedel Andel liten eller 
svært liten grad 

Andel stor eller 
svært stor grad 

n 

3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 0,62 0,25 8 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0,5 0 6 

5 Konnerud og Skoger vest 0,33 0,33 9 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,33 0,33 6 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,33 0,33 9 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0,25 0,12 8 

2 Krokstadelva og Stenseth 0,25 0,25 4 

10 Svelvik, Ebbestad og Berger 0,22 0,11 9 

4 Rødskog og Gulskogen 0,14 0,29 7 

8 Bragernes og Øren 0,14 0,43 7 

 

Lederne forklarer i intervju at de opplever at utvalgene arbeider effektivt, og at kommunen får mye ut 

av ressursene som brukes på nærutvalg. Det trekkes blant annet fram at nærutvalgene løser saker 

som aldri havner hos politikere og som aldri registreres.  

Politikerne opplever at nærutvalgene har blitt mer effektive ettersom utvalgene etter hvert har funnet 

sin form. Det kommer også fram at opplevd effektivitet varierer fra sak til sak. I noen saker opplever 

nærutvalgene at de har effekt, at de får til noe og at innsatsen samsvarer med det som legges ned. I 

andre sakene opplever ikke utvalgene å få uttelling i det hele tatt. Disse sakene tærer på viljen til 

engasjement og deltakelse på sikt.  

På spørsmål om arbeidet som legges ned i nærutvalget gir resultater svarer om lag halvparten (49 

prosent) i liten eller svært liten grad, mens mindre enn en av ti (8 prosent) svarer i stor eller svært stor 

grad. En høy andel (38 prosent) av medlemmene svarer i noen grad på spørsmålet.59 

Politikerne viser i intervju til at ett av partiene i kommunestyret ønsker å legge ned hele 

nærutvalgsordningen. Spørsmål om ordningen bør videreutvikles eller avsluttes bør ses i lys av 

hvordan ordningen fungerer. Revisjonen har i spørreundersøkelsen kartlagt om deltakerne mener at 

ordningen bør videreutvikles eller avsluttes. Et klart flertall (74 prosent) mener at ordningen bør 

videreutvikles60. Det er kun 15 prosent av medlemmene som er uenig i at ordningen bør videreutvikles. 

Videre er også et klart flertall (56 prosent) uenig i at nærutvalgsordningen bør avsluttes. En av fem 

medlemmer (22 prosent) mener imidlertid at ordningen bør avsluttes.  

Innbyggerrepresentantene mener i større grad at nærutvalgsordningen bør videreutvikles, 

sammenlignet med politikerrepresentantene. 84 prosent av innbyggerne (42 av 50) er helt eller delvis 

enig i at ordningen bør videreutvikles, mot 52 prosent av politikerne (12 av 23).  

 

59 Se spørsmål 22 (vedlegg 4) 
60 Het eller delvis enig 
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Tabell 9 viser andel medlemmer i nærutvalgene som er henholdsvis helt eller delvis enig eller uenig i 

at nærutvalgene bør videreutvikles fordelt på kommunedel. Tabellen viser at i kommunedel 10 

(Svelvik, Ebbestad og Berger), kommunedel 6 (Strømsø, Danvik, Austad og Fjell) og kommunedel 8 

(Bragernes og Øren) mener samtlige medlemmer at nærutvalgsordningen bør videreutvikles. I andre 

enden av skalaen er kommunedel 3 (Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden) hvor kun 12 prosent mener 

at ordningen bør videreutvikles. Denne kommunedelen skiller seg ut ved at halvparten av 

medlemmene er uenig i påstanden.    

Tabell 12 Kommunedelenes svar på spørsmål om nærutvalgsordningen bør videreutvikles 

Kommunedel Andel helt 
eller delvis 

uenig 

Andel helt eller delvis 
enig 

n 

10 Svelvik, Ebbestad og Berger 0 1 9 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0 1 6 

8 Bragernes og Øren 0 1 7 

5 Konnerud og Skoger vest 0,11 0,89 9 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0,12 0,88 8 

4 Rødskog og Gulskogen 0,14 0,86 7 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0 0,83 6 

2 Krokstadelva og Stenseth 0,25 0,75 4 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,33 0,67 9 

3 Solbergelva, Solbergmosen og Åssiden 0,5 0,12 8 
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11.5. Aktive nærutvalg 

Nærutvalgene kan bidra til ordningens effektivitet ved å selv å være aktive overfor kommunen. Figur 21 

viser at medlemmene i nærutvalgene i større grad vurderer at de er aktive med hensyn til å hente inn 

relevante aktører i kommunedelen (51 prosent) og gi tilbakemelding på saker fra kommunen (56 

prosent), sammenlignet å fremme saker overfor kommunen sentralt (38 prosent).  

 

 

Figur 18 Vil du beskrive nærutvalget som aktiv eller passiv med hensyn til ... (N = 73) 
 

Politikerrepresentantene mener i mindre grad at nærutvalgene er aktive overfor kommunen sentralt, 

sammenlignet med innbyggerrepresentantene. Kun 17 prosent av politikerne (4 av 23), svarer aktiv eller 

svært aktiv, mot 48 prosent (24 av 50) innbyggere.  

Tabell 12 viser at nærutvalgene som ser på seg selv som mest aktive med hensyn til å fremme saker 

overfor kommunen sentralt er kommunedel 7 (Strømsø nedenfor Vestfoldbanen), kommunedel 4 

(Rødskog og Gulskogen) og kommunedel 5 (Konnerud og Skoger vest). I disse nærutvalgene vurderer 

over halvparten av medlemmene at nærutvalget er aktivt eller svært aktivt overfor kommunen. I andre 

enden av skalaen er kommunedel 6 (Strømsø, Danvik, Austad og Fjell), kommunedel 3 (Solbergelva, 

Solbergmoen og Åssiden) og kommunedel 2 (Krokstadelva og Stenseth). I disse kommunedelene 

vurderer mindre enn hver tredje deltaker at nærutvalget er aktivt overfor kommunen. 
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Tabell 13 Kommunedelenes svar på spørsmål om nærutvalget er aktivt eller passivt når det gjelder å fremme saker 
overfor kommunen sentralt 

Kommunedel Andel passiv eller 
svært passiv 

Andel aktiv eller 
svært aktiv 

n 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,17 0,67 6 

4 Rødskog og Gulskogen 0,14 0,57 7 

5 Konnerud og Skoger vest 0 0,56 9 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,22 0,44 9 

8 Bragernes og Øren 0,29 0,43 7 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0 0,38 8 

10 Svelvik, Ebbestad og Berger 0,33 0,33 9 

2 Krokstadelva og Stenseth 0,25 0,25 4 

3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 0,12 0,12 8 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0 0 6 

 

11.6. Fravær 

Fravær av sentrale medlemmer kan gjøre nærutvalgene mindre effektive. På spørsmål om deltakernes 

fravær er en utfordring for utvalgets arbeid svarer 40 prosent i stor eller svært stor grad, mens 21 

prosent svarer i liten eller svært liten grad. Om lag en av tre (32 prosent) svarer i noen grad (se figur 22). 
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Figur 19 I hvilken grad er deltakernes fravær en utfordring for utvalgets arbeid? 

Tabell 13 viser at i flere av nærutvalgene svarer halvparten eller flere av respondentene at deltakernes 

fravær i stor eller svært stor grad er en utfordring for utvalgets arbeid. Kommunedel 9 (Skoger, 

Åskollen og Nesbygda) skiller seg positivt ut ved at kun 22 prosent (2 av 9) ser fravær som en 

utfordring.  
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Tabell 14 Kommunedelenes svar på spørsmål om deltakernes fravær er en utfordring for utvalgets arbeid,  

Kommunedel Andel liten eller svært liten 
grad 

Andel stor eller svært stor 
grad 

n 

6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell 0 0,83 6 

2 Krokstadelva og Stenseth 0,25 0,75 4 

8 Bragernes og Øren 0 0,71 7 

1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og 
Ytterkollen 

0 0,5 8 

7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen 0,17 0,5 6 

5 Konnerud og Skoger vest 0,22 0,44 9 

4 Rødskog og Gulskogen 0,29 0,29 7 

1
0 

Svelvik, Ebbestad og Berger 0,44 0,22 9 

3 Solbergelva, Solbergmoen og 
Åssiden 

0,38 0,12 8 

9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 0,22 0 9 

 

Vi har kartlagt om følgende utvalgte forhold er mulige årsaker til fravær: 

• Utvalgsarbeidet er ikke effektivt (bortkastet tid) 

• Manglende tid 

• Manglende økonomisk kompensasjon 

• Føler meg ikke velkommen/ønsket 

• Opplever at min stemme ikke lyttes til i utvalget 

Figur 23 viser at av de utvalgte mulige årsakene er det manglende tid som i størst grad kan forklare 

fraværet. I overkant av en av tre (34 prosent) svarer at manglende tid i stor eller svært stor grad er en 

årsak til fravær fra møter i nærutvalgene. Videre svarer om lag en av fem (21 prosent) at manglende 

økonomisk kompensasjon og at utvalgsarbeidet ikke er effektivt er en årsak til fravær. Mindre en av ti 

respondenter svarer at fraværet i stor grad skyldes at de ikke blir lyttet til eller at de ikke føler seg 

velkommen.  
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Figur 20 I hvilken grad er følgende forhold en årsak til fravær? 
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12. Samlede vurderinger og konklusjon 

Revisjonen legger til grunn at nærutvalgene er en nyetablert ordning som kun har vært i drift siden 

januar 2021. Ordningen er igangsatt under en krevende periode med pandemi og er fortsatt under 

utvikling og tidlig utprøving. Det vil alltid være risiko og usikkerhet i oppstartsfasen av en ny ordning, og 

det er viktig at kommunen kontinuerlig lærer og tilpasser seg erfaringene som gjøres.  

Kommunen har i liten grad informert innbyggerne om nærutvalgene 

Det er positivt at kommunen informerer om nærutvalgene på kommunens nettsider, slik at innbyggere 

enkelt kan sette seg inn utvalgenes arbeid, og gi innspill om ønskelig. Det er imidlertid en forutsetning 

at innbyggerne først kjenner til ordningen. At ordningen er lite kjent blant kommunens innbyggere 

understrekes av spørreundersøkelsen og intervjuer samt av nærutvalgenes årsrapport for 2021, og av 

evalueringen av nærutvalgsordningen fra 2021. På bakgrunn av at ordningen er ny mener revisjonen at 

kommunen i for liten grad aktivt har markedsført ordningen overfor innbyggerne i oppstartsfasen, og at 

det fortsatt er et potensial for å gjøre ordningen mer kjent blant kommunens innbyggere.  

Revisjonen mener det er positivt at kommunen selv er klar over svakheten og derfor skal utarbeide en 

kommunikasjonsplan for å bedre synliggjøre nærutvalgsordningen. Denne skal utarbeides i samråd 

med nærutvalgslederne og vil avklare hvem som gjør hva i kommunikasjonsarbeidet. Det er viktig at 

kommunen i dette arbeidet identifiserer målrettede tiltak som kan bidra til å gjøre ordningen kjent 

blant kommunens innbyggere. Konsekvenser av at ordningen ikke er kjent kan være at det blir 

vanskeligere for nærutvalgene å sikre en bred medvirkning ute i kommunedelene. Det kan også hindre 

rekruttering av deltakere til ordningen.  

Rollen og forventningene til nærutvalgene er i liten grad avklart 

Rollen og forventingene til nærutvalgene ble i liten grad tydelig avklart før nærutvalgsordningen 

startet i 2021. Dette kan forklares med at det var et bevisst ønske fra kommunen om å komme tidlig i 

gang og gjøre erfaringer og at nærutvalgene selv skulle være med å forme ordningen. Etter 

revisjonens vurdering kan frie rammer bidra til motivasjon, engasjement og eierforhold i enkelte utvalg, 

men mangel på klare roller og et tydelige forventinger eller mandat kan også gjøre utvalgene 

avhengig av enkeltpersoners innsats og engasjement. Etter revisjonens vurdering er det derfor viktig at 

rollene og forventingene både til nærutvalgene som organ, og til de ulike deltakerrollene (leder, 

politiker, innbygger) defineres og avklares tydelig. At mindre en av fem medlemmer (18 prosent) 

opplever at rollene og forventningene er tydelig avklart61 tyder på at det er et forbedringspotensial på 

området. For at nærutvalgsordningen skal fungere i tråd med hensikten er det viktig at både politikere, 

ansatte i kommunen, medlemmene i nærutvalgene og innbyggerne vet nøyaktig hva som er 

nærutvalgenes rolle og ansvar, og at rollene og forventingene til nærutvalgsordningen er tydelig 

avklart. 

 

61 Svarer i stor eller svært stor grad på spørsmålet 
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Kommunen kan blant annet avklare roller og forventninger gjennom å gi deltakerne god opplæring. 

Kommunen har gjennomført en rekke opplæringstiltak i 2021, men et flertall av respondentene 

opplever likevel at kommunen i liten eller svært liten grad har gitt tilstrekkelig opplæring. Revisjonen 

mener dette kan ses i sammenheng med at rollen og forventingene har vært uklare, noe som også kan 

gjøre det vanskelig å gi god nok opplæring. Behovet for mer opplæring er også påpekt i kommunens 

egen evaluering, og det er positivt at kommunen iverksetter tiltak på området. 

Nærutvalgene får i de fleste tilfeller nok saksinformasjon til møtene, men får for lite tid til å sikre en 

bred medvirkning ute i kommunedelene 

Når det gjelder saker av betydning for kommunen er det positivt at flere viktige saker legges fram for 

nærutvalgene, eksempelvis kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner og handlings- og 

økonomiplan. Dette gir nærutvalgene mulighet til å medvirke og påvirke saker av betydning for 

kommunedelen. Det er likevel en svakhet at nærutvalgene ofte ikke får tilstrekkelig med tid til å 

tilrettelegge for gode prosesser ute i kommunedelene. Et flertall av respondentene (59 prosent) 

erfarer at nærutvalgene i liten grad kobles tidlig nok på til å medvirke eller tilrettelegge for en bredere 

medvirkning ut i kommunedelene. Dette fører til at det i praksis ikke alltid er mulig for nærutvalgene å 

både sikre bred medvirkning i kommunedelen og gi en hensiktsmessig tilbakemelding til kommunen 

innen frist. Dette kan føre til at ordningen ikke fungerer som forutsatt og at nærutvalgene reelt sett 

mister muligheten til å påvirke og medvirke i viktige saker. Dette kan også få ringvirkninger for 

deltakernes motivasjon og vilje til å delta i nærutvalgene. Etter revisjonens vurdering bør kommunen 

derfor sikre at nærutvalgene får tidlig nok tilgang til saker av betydning for kommunedelen, slik at de 

kan sørge for en bred medvirkning i kommunedelen. 

Når det gjelder informasjonsmengden mener revisjonen at nærutvalgene i all hovedsak får tilgang til 

tilstrekkelig saksinformasjon i betydningsfulle saker. Deltakerne er fornøyd med arbeidet og innsatsen 

til lokalkoordinatorene, og etter revisjonens vurdering har kommunen bidratt med tilstrekkelig 

administrativ støtte til gjennomføringen av nærutvalgsmøtene. Halvparten av respondentene mener 

også de i stor eller svært stor grad får tilgang til nok saksinformasjon, og respondentene svarer mer 

positivt på dette spørsmålet sammenlignet med mange andre spørsmål i undersøkelsen. Det at i 

underkant av halvparten (47 prosent) svarer i liten eller i noen grad på spørsmålet kan likevel tyde på at 

det finnes et forbedringspotensial på området, og at informasjonen i noen tilfeller kan bli bedre. Mulige 

forbedringspunkter kan være å oftere koble på relevante fagpersoner fra fagavdelingene når det er 

aktuelt for å belyse saken, samt å vurdere å utarbeide et sammendrag ved komplekse saker hvor 

sentrale problemstillinger som utvalgene skal ta stilling til tydeliggjøres og konkretiseres. 

Kommunen har i liten grad et system på plass for å håndtere innspill fra nærutvalgene. 

Kommunen har i liten grad etablert et hensiktsmessig system for å håndtere innspill fra nærutvalgene 

som går utenfor de formelle planprosessene. Det er i for stor grad opp til politikerrepresentantene å 

følge opp disse innspillene videre i kommunen. Konsekvensen av dette er at kvaliteten på 

oppfølgingen blant annet avhenger av enkeltpolitikeres posisjon, engasjement og gjennomslagskraft 

og i stor grad vil variere fra sak til sak. Politikere med en sentral posisjon i kommunen vil i større grad 

kunne følge opp innspill, sammenlignet med politikere som ikke har det. Dette er en sårbar 

organisering, og medfører risiko for at viktige innspill ikke blir godt nok ivaretatt og fulgt opp av 
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kommunen. Etter revisjonens vurdering er det derfor et behov at nærutvalgenes innspill blir gitt en mer 

systematisk oppfølging av kommunens administrasjon.  

Det er et potensial for å styrke oppfølgingen av innspill fra nærutvalgene ved at rådmannen 

(administrasjonen) i større grad tar et faglig ansvar for prosessene og sørger for at innspill fra 

nærutvalgene behandles på riktig nivå i kommunen (administrativt eller politisk). Rådmannen har et 

ansvar for at alle saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet med hensyn til 

faglighet og tilstrekkelig faktagrunnlag. Det er derfor viktig at rådmannen tar et faglig ansvar for 

prosessene og sikrer forsvarlig utredning og oppfølging av innspill fra nærutvalgene. Revisjonen mener 

også at det er essensielt at nærutvalgene får en tilbakemelding på alle innspill som gis uavhengig av 

type sak og utfall.  

Konsekvenser av manglende systemer og svak oppfølging av innspill fra nærutvalg kan være at viktige 

innspill går tapt, at de behandles på feil nivå i kommunen, og at nærutvalgsordningen ikke har ønsket 

effekt. Mangel på tilbakemelding på innspill kan også føre til at medlemmene får en opplevelse av at 

nærutvalgene ikke har noe effekt, selv om innspillene i realiteten blir hensyntatt.  

Kommunen synliggjør i liten grad hvordan nærutvalgenes innspill gjør en forskjell 

Nærutvalgene erfarer at kommunen i liten grad synliggjør hvordan nærutvalgenes innspill gjør en 

forskjell når beslutninger tas. De fleste (71 prosent) svarer at kommunen i liten grad synliggjør hvordan 

innspillene gjør en forskjell, og i intervjuer kommer det fram at kommunen sjelden tydeliggjør hvilken 

rolle nærutvalgene har hatt i saker. Et flertall av respondentene (64 prosent) erfarer også i liten grad at 

nærutvalgene har reell innflytelse på politikken og beslutningene som tas på kommunalt nivå. 

Revisjonen mener både liten reel innflytelse og lite synliggjøring av nærutvalgenes betydning når 

beslutninger tas må ses i sammenheng med mangel på system for oppfølging av saker og for å gi 

tilbakemelding på innspill. For at nærutvalgene best mulig skal kunne påvirke og medvirke 

beslutningsprosesser bør kommunen synliggjøre hvordan innspill brukes i kommunale prosesser. 

Dette gjelder både når innspillene helt eller delvis innarbeides i planer og vedtak og når de ikke 

hensyntas. I sistnevnte tilfeller bør nærutvalgene uansett få en tilbakemelding på utfallet av saken, 

med en begrunnelse eller forklaring.  

Nærutvalgsordningen har et potensial for å bli mer effektiv 

Forvaltningsrevisjonen har ikke som mål å måle effekter av nærutvalgsordningen, men innhenter 

synspunkter på om nærutvalgene oppleves som effektive i forhold til ressursene som både 

kommunen og innbyggerne bruker på ordningen. For kommunen gjelder dette i hovedsak midler til 

årsverk og møtevirksomhet. For innbyggerne og politikerne er det i all hovedsak egen fritid som 

benyttes som ressursinnsats. Revisjonen legger til grunn at nærutvalgene skal medvirke og påvirke slik 

at det det blir en bedre samfunnsutvikling i kommunedelene enn det hadde blitt dersom ordningen 

ikke eksisterte. Nærutvalgsordningen er dermed ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for 

kommunen for å oppnå en god samfunnsutvikling i kommunedelene.  

Mange medlemmer opplever at nærutvalgsordningen er effektiv, fordi kommunen får mye 

medvirkning ut av begrensede ressurser. Kommunen kun benytter kun 2.5 årsverk til 

lokalkoordinatorer til å drifte ordningen, mens det opprinnelig var avsatt 6 årsverk. Dette fører til at 
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ressursene til nærutvalgene er presset og at arbeidsbelastningen på lokalkoordinatorene er betydelig. 

Nærutvalgene er imidlertid svært fornøyd med lokalkoordinatorene, og nærutvalgsordningen er helt 

avhengig av lokalkoordinatorenes innsats for å fungere.  

For å kunne oppnå ønskede effekter er det det imidlertid viktig at både ressursinnsatsen og 

aktivitetene/arbeidsprosessene er hensiktsmessige. Revisjonen mener at det særlig er et potensial for 

å gjøre ordningen bedre på sistnevnte område, ved at mandatet og oppgavene til nærutvalgene 

tydeliggjøres, gjennom at nærutvalgene får tilstrekkelig med tid til å sikre en bred medvirkning i viktig 

saker, ved at kommunen etablerer et system for å behandle innspill fra nærutvalgene, og ved at 

rådmannen (administrasjonen) tar et større faglig ansvar for behandling av innspill når dette er 

nødvendig.  

Konklusjon 

Revisjonen ser det som positivt at Drammen kommune har hatt en smidig tilnærming til etableringen 

av nærutvalgene med fokus på komme tidlig i gang for å teste ut og lære av feil. Det er også positivt at 

kommunen har klart å etablere nærutvalgsordningen midt i en krevende pandemi. Vi mener også det 

er positivt at kommunen gjennom egen evaluering har avdekket vesentlige forbedringspunkter, og har 

iverksatt tiltak rettet inn mot disse.  

Revisjonen mener imidlertid at nærutvalgene har et uforløst potensiale med hensyn til å bidra til 

sterkere lokaldemokratiske løsninger gjennom å medvirke og påvirke politiske beslutninger i Drammen 

kommune. Selv om mange medlemmer peker på vesentlige svakheter i spørreundersøkelsen mener 

også et klart flertall (74 prosent) at ordningen bør videreutvikles. Mange av svakhetene som er påpekt i 

undersøkelsen kan også forklares med at ordningen er ny og ikke helt har funnet sin form enda. 

Revisjonen mener at ordningen har stort potensiale, men at det forutsetter at kommunen prioriterer 

nærutvalgene og iverksetter hensiktsmessige tiltak som kan bidra til å gjøre ordningen mer effektiv og 

treffsikker.  
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13. Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunen å gjennomføre følgende: 

1. Kommunen bør gjennomføre målrettede tiltak som kan gjøre nærutvalgene mer kjent blant 

innbyggerne i kommunedelene 

2. Kommunen bør tydeliggjøre rollen og forventningene til både nærutvalgene som organ og til 

de ulike deltakerne (ledere, politikere og innbyggere) 

3. Kommunen bør sørge for at deltakerne får tilstrekkelig opplæring til å fylle sin rolle i 

nærutvalgene 

4. Kommunen bør sikre at nærutvalgene får tidlig nok tilgang til saker av betydning for 

kommunedelen, slik at de kan sørge for en bred medvirkning i kommunedelen  

5. Kommunen bør etablere et system eller rutiner som sikrer god oppfølging og saksbehandling 

av viktige saker som nærutvalgene spiller inn, samt at utfallet meldes tilbake til nærutvalget 

6. Kommunen bør i større grad synliggjøre hvordan innspill fra nærutvalgene brukes i kommunale 

prosesser, og hva som er resultatet av behandlingen. 

 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

23. august 2022 er vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 24 august 2022. 

Torkild Halvorsen Morten L. Kallevig Åge Joakim Henriksen 
leder forvaltningsrevisjon prosjektleder og 

forvaltningsrevisor 
forvaltningsrevisor 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert 23. august 

2023 

Uttalelse fra rådmannen til rapport «Bidrar nærutvalgene til sterkere lokaldemokratiske løsninger 

gjennom å medvirke og påvirke politiske beslutninger?» utarbeidet av Viken kommunerevisjon.  

Drammen kommune har ambisiøse mål i forhold til å bygge sterke lokaldemokratiske løsninger. Det 

skal være enkelt å medvirke og interessant å delta, og medvirkningen skal ha en effekt. Som et 

virkemiddel for å nå målsettingene ble det i januar 2021 etablert nærutvalg i alle ti kommunedeler. 

Nærutvalgsordningen ble igangsatt under en krevende periode med pandemi og har snart vært i drift i 

to år. Rådmannen anser etablering av nærutvalg som en demokratisk innovasjon og understreker 

viktigheten av kontinuerlig læring og utvikling i et slik arbeid. Kommunestyret har gjennom reglement 

for nærutvalgene vedtatt at nærutvalgsordningen skal evalueres og justeres årlig på bakgrunn av 

erfaringer.  

Kommunestyret behandlet i april sak 40/22 «Evaluering av nærutvalgsordningen 2021 og forslag til 

videre utvikling». Funnene som ble lagt frem i kommunens egen evaluering samstemmer i stor grad 

med funn som fremkommer i rapporten fra Viken kommunerevisjon. Dette gjelder særlig forhold 

knyttet til behov for å synliggjøre nærutvalgsordningen, tydeliggjøre nærutvalget som organ og rollen 

til de ulike medlemmene, samt opplæring.  Kommunen er allerede i gang med å iverksette flere av de 

anbefalte tiltakene for videre utvikling.  

Det er særlig ett forhold i rapporten fra Viken kommunerevisjon som rådmannen vil kommentere 
nærmere. Det omhandler rådmannen (administrasjonen) sin rolle i den videre utviklingen av nærutvalgene. 
I reglement for nærutvalg fremkommer det at nærutvalgene skal være en gjensidig informasjons- og 
kontaktarena mellom lokalmiljøet og de folkevalgte. Administrasjonen bistår med støtte gjennom lokale 
koordinatorer, fagmiljøene har deltatt på møter for å utdype temaer nærutvalgene har vært opptatt av, det 
er gitt opplæring knyttet til ulike planprosesser, samt at administrasjonen på vanlig måte har håndtert 
innspill fra nærutvalgene i de formelle planprosessene. Utover dette har det, som Viken kommunerevisjon 
påpeker, i stor grad vært opp til politikerne å følge opp nærutvalgenes innspill videre i kommunen.  
Viken kommunerevisjon skriver at dette er en sårbar organisering og anbefaler at rådmannen 
(administrasjonen) i større grad tar et faglig ansvar for prosessene og sikrer forsvarlig oppfølging av innspill 
fra nærutvalgene. Rådmannen er opptatt av at nærutvalgene fortsetter å være en gjensidig informasjons- 
og kontaktarena mellom lokalmiljøet og de folkevalgte, men det bør selvfølgelig bli en del av videre 
utprøving og evaluering hvordan også administrasjonen kan bidra til at denne arenaen styrkes. 
 

23.8.22 

 

Elisabeth Enger  

Rådmann Drammen kommune  
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for 

forvaltningsrevisjoner med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og 

revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Standarden fastsetter normer for planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon i 

kommuner, fylkeskommuner og i (fylkes)kommunalt eide selskap. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 

oppgave i kommuner og fylkeskommuner62, og 

kontrollutvalget skal påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan for 

forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal baseres 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og den skal 

vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve 

politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig 

for å påse at standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at forvaltningsrevisjonen 

gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante metoder, og med tilstrekkelig 

kunnskap om temaet som revisjonen omhandler. Revisor skal være uavhengig og objektiv ved 

utførelsen av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 

Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal 

vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at 

kontrollutvalget og revisor har lik forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om 

nødvendig avklare bestillingen med kontrollutvalget.  

 

62 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Revisjonsdialogen  

14-15 Revisjonskriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å 

kunne besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for å 

endre problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, skal 

dette avklares med kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for 

problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 

Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte og 

andre relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til 

kommunedirektøren (alt. selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det 

redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt 

gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon), og uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal 

oversendes kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 

Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative 

eller anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, som 

skal gis anledning til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i 

samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen 

skal gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal 

begrunnes og eventuelle svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i 

tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er 

fremkommet muntlig skal nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. Personopplysninger skal 

behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes vesentlige 

avvik skal det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med bakgrunn i 

disse skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og 

konklusjoner. Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 
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Rapport: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så 

leservennlig som mulig med hensyn til språk og struktur.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart skille 

mellom hva som er presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller 

tilstand innen det reviderte området skal beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger 

revisors vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier 

at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det 

avdekkes åpenbare brudd på annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal 

oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  

Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at 

undersøkelse og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"63 

som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på 

samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert 

enhet skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser 

på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til 

dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til 

vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte 

enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 

forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også 

skje gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema 

og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil 

ikke våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme 

vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til 

utvikling i den reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder64. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre 

forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger og kognitive prosesser. 

Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det 

brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. 

Kvalitative og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre. 

I denne revisjonen har vi i hovedsak benyttet dokumentanalyser, intervjuer og spørreundersøkelser 

som metoder for å innhente best mulig informasjonsgrunnlag nødvendig for å besvare 

forvaltningsrevisjonens problemstillinger. Ved å anvende flere metoder rundt samme 

problemstillingen benytter man seg av triangulering, en prosess hvor man styrker funnene man gjør 

overfor problemstillingene.  

Dokumentanalyse 

 

63 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
64 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 

vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å 

ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 

saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange 

dokumenter med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv 

bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte 

benyttes i kombinasjon med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten. 

Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for 

påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i 

ettertid verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  

Spørreundersøkelse 

Bruk av spørreundersøkelse egner seg godt for å innhente informasjon om klart definerte 

problemstillinger med revisjonskriterier. Spørreundersøkelser er relativt lite ressurskrevende å 

gjennomføre ved hjelp av elektroniske verktøy, og har potensialet til å gi store mengder informasjon.  

Utfordringene er å få et tilstrekkelig antall svar (svarprosent), samt å vurdere om svarene er 

representative for målgruppen. Med andre ord om svarene gir et godt nok bilde av helheten og 

virkeligheten på området. For å gjennomføre spørreundersøkelser anvender vi det elektroniske 

spørreskjemasystemet Questback65.  

 

 

 

  

 

65 www.questback.com/no/ 

http://www.questback.com/no/


 

 
83 

Drammen kommune | 2022 | Lokaldemokratiske løsninger 

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no 

Vedlegg 4 – Spørsmål og figurer fra 

spørreundersøkelsen 

 

Svarprosent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/978b0aa8-b41f-486e-8db4-5c3086e3a0d5/?pbi_source=PowerPoint
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1) I hvilken grad er innbyggerne i din kommunedel kjent med nærutvalget? 

 

2) I hvilken grad har kommunen informert innbyggerne i din kommunedel om 

nærutvalgene? 

 
 

 

 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/978b0aa8-b41f-486e-8db4-5c3086e3a0d5/?pbi_source=PowerPoint
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4) I hvilken grad er rollen og forventingene til nærutvalgene tydelig avklart? 

 
 

6) I hvilken grad har kommunen gitt tilstrekkelig opplæring til medlemmene av 

nærutvalgene? 
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7) I hvilken grad får du tilgang til nok saksinformasjon til å drøfte i møtene? 

 
 

8) I hvilken grad opplever du at fagavdelingene i kommunen bidrar til å belyse sakene som 

behandles i utvalget? 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/978b0aa8-b41f-486e-8db4-5c3086e3a0d5/?pbi_source=PowerPoint
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9) I hvilken grad opplever du at kommunen bidrar med tilstrekkelig administrativ støtte til 

nærutvalgene? 

 

 
 

 

10) I hvilken grad opplever du at nærutvalgets lokalkoordinator bistår nærutvalget med å 

få svar på saker nærutvalget er opptatt av? 
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11) I hvilken grad opplever du at nærutvalgets lokalkoordinator følger opp nærutvalgets 

initiativ mellom møtene? 

 

 

12) I hvilken grad opplever du at kommunen stiller med tilstrekkelige møtelokaler med 

nødvendig utstyr? 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/978b0aa8-b41f-486e-8db4-5c3086e3a0d5/?pbi_source=PowerPoint
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13) I hvilken grad opplever du at nærutvalget kobles tidlig nok på i saker hvor nærutvalget 

selv skal medvirke/ tilrettelegge for en breiere medvirkning ut i kommunedelen? 

 

 

14) I hvilken grad sørget kommunen for at nærutvalget fikk medvirke og/eller påvirke 

arbeidet med følgende saker i 2021? 
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15) I hvilken grad gir kommunen informasjon om saker av betydning for kommunedelen?  

 

 

17) I hvilken grad har kommunen et system på plass for å håndtere innspill til 

forbedringer/utfordringer fra nærutvalget? 
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18) I hvilken grad iverksetter kommunen tiltak knyttet til forbedringer/utfordringer 

nærutvalget spiller inn? 

 

 

19) I hvilken grad synliggjør kommunen hvordan nærutvalgenes innspill gjør en forskjell når 

beslutninger tas? 

 



 

 
92 

Drammen kommune | 2022 | Lokaldemokratiske løsninger 

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no 

20) Vil du beskrive nærutvalget som aktiv eller passiv med hensyn til ... 

 

 

21) I hvilken grad opplever du nærutvalgene som effektive i forhold til ressursene som 

kreves fra både kommunen og innbyggerne? 

 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/978b0aa8-b41f-486e-8db4-5c3086e3a0d5/?pbi_source=PowerPoint
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22) I hvilken grad opplever du at arbeidet som legges i nærutvalget gir resultater? 

 

23) I hvilken grad opplever du at nærutvalget har reell innflytelse på politikken og 

beslutningene som tas på kommunalt nivå? 

 

 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/978b0aa8-b41f-486e-8db4-5c3086e3a0d5/?pbi_source=PowerPoint
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24) I hvilken grad er deltakernes fravær en utfordring for utvalgets arbeid? 
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25) I hvilken grad er følgende forhold en årsak til fravær? 
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27) Hvor mye tid bruker du anslagsvis til forberedelser og etterarbeid til hvert møte i 

nærutvalget?  

 
 

 

28 a) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander 1 (positivt formulerte påstander) 
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28 b) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander 1 (negativt formulerte påstander) 
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