Sunnfjord kommune

Møtereferat
Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Prosjektgruppe for lokaldemokrati
Møterom Anga – Førde rådhus
12.03.2018
Kl. 14:00-16.00

Til stades:
Reidun Støfring, Anne Lilleaasen, Jarle Arvid Aase , Ole Johnny Stubhaug, Jan Taule,
Annlaug, Birkeland og Turid Vallestad
Fråfall:
Ivar Svensøy
Andre til stades – sak 2 og 3:
Sunnfjord Utvikling (SU) v/ Rolf Sanne-Gundersen og Bente Hauge

Møteleiar:
Sekretær:

Reidun Støfring
Øystein Høyvik

1. Godkjenning av referat frå møte 12.02.18
 Godkjent
2. Tettstadutvikling - orientering om konklusjonar og vurderingar
 Sunnfjord Utvikling v/ Bente Hauge og Rolf Sanne-Gundersen informerte om PwC
og Sunnfjord Utvikling si oppsummering av folkemøta. Vidare informerte dei om
kva tiltak som bør arbeidast vidare med, og forslag til kven som bør eige dette
arbeidet
 To tiltak peiker seg særskilt ut som aktuelle for å prosjektgruppa «Framtidas
lokaldemokrati» å ta vidare
 Foreslå korleis lokalt utviklings- og medverknadsarbeid kan organiserast
 Komme med framlegg til korleis dette arbeidet kan finansierast
 Presentasjon/førebels utkast til rapport ligg vedlagt.
3. Drøfting i høve kva prosjekt «framtidas lokaldemokrati» kan ta vidare i frå
tettstadutviklings-prosjektet
 Gruppa konkluderte med at ein knytt til Sunnfjord Utvikling si orientering for
fellesnemnda 14.03.18 vil foreslå at gruppa
 med utgangspunkt i PwC/SU sitt forslag skal komme tilbake til
fellesnemnda med forslag på korleis utviklings- og medverknadsarbeidet
lokalt kan organiserast (mandat, gruppesamansetting, valordning mv)
 med utgangspunkt i PwC/SU si oppsummering komme tilbake til
fellesnemnda med forslag til korleis utviklings- og medverknadsarbeidet
kan finansierast

4. Prosjektplanen
 Øystein Høyvik oppdaterer prosjektplanen i etterkant av fellesnemnda sitt møte
14.03.18
5. Samling 11. og 12. april 2018 – avklare deltaking mv
 Gruppa vurderer at det er tilstrekkeleg at Sunnfjord Utvikling og Øystein Høyvik
representerer gruppa i denne samlinga
6. Møteplan
 Møteplan jf. referat frå møte 12.02.18 vart godkjent
 09.04.18 kl. 14.00 -16.00
 14.05.18 kl. 14.00 – 16.00
 18.06.18 kl. 14.00 -16.00
 27.08.18 kl. 14.00 -16.00
 01.10.18 kl. 14.00 – 16.00
 29.10.18 kl. 14.00 – 16.00
 26.11.18 kl. 14.00 – 16.00
 Øystein Høyvik sender ut kalendarinvitasjon i Outlook
7. Eventuelt
 Øystein Høyvik deltek saman med Sunnfjord Utvikling i møte med fellesnemnda
14.03.18 – og presentere gruppa sine vurderingar og konklusjonar
 Bruk av prosjektskjønnsmidlar med kr kr 100 000
 Blir drøfta i neste møte
 Gjennomføring av KS/Kommuneforlaget si lokaldemokratiundersøking
 Gruppa oppmodar gruppa som arbeider med politisk organisering om å
gjennomføre undersøking
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