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Hvorfor  
oppgaveutvalg 

Studieturer til Danmark 

Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020: 
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Hva er oppgaveutvalg? 

Ny politisk arbeidsform 
 
Tidsbegrensede, rådgivende og 
tematisk avgrensede utvalg 
 
Politikere og innbyggere samskaper ny 
politikk, finner løsninger på spesifikke 
politikkområder, problemer og 
utfordringer 
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Politisk  
reglement 

• Inspirasjon fra 
Gentofte 
 

• Ny møteplan 
 

• Rutine 
 

• Forholdet til 
kommuneloven 
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Oppgaveutvalg i Svelvik 
2017 

• «Omdømmeprosjekt Svelvik 2020» 
 

• «Fremtidens omsorgstjenester – 
velferdsteknologi» 
 

• «Temaplan for friluftsliv og rekreasjon» 
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Hvordan 

• Kommunestyret initierer 
• Mandat 
• 5 politikere + 10 innbyggere (søker) 

 
• Våren: gjennomføring 
• Ulike arbeidsformer, nye roller 
• Underveisrapportering – forankring 
• Overrekkelse 

 
• Høsten: saksbehandling og politisk 

behandling 
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«Oppgaveoppvalget har 
forandret meg som person»  

Elise Ebbestad Kaasa 16 år 

Resultater 

«Omdømmeprosjekt Svelvik 2020» 
 
«Fremtidens omsorgstjenester – 
velferdsteknologi» 
 
«Temaplan for friluftsliv og rekreasjon» 
 
 
 Stolthet, fellesskap, tro på samskaping 
som arbeidsform! 
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Erfaringer 

• Mandat; begrense og vektlegge 
• Åpen for usikkerhet; 

Velferdsteknologi – ny retning 
• Fasilitering 
• Forventninger til gjennomføring 
• Dilemmaer i saksbehandling; 

• Allerede forpliktet? 
• Forfordele? 
• Gjennomføring 

• Kanskje ikke alt egner seg til 
oppgaveutvalg 
 

 «Jeg vet ikke hvem som er 
politikere i oppgaveutvalget» 

Innbygger i oppgaveutvalg 
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Forskning 

Konklusjon: Et vellykket 
eksperiment! har endret 
den politiske 
arbeidsformen 
 
Anbefalinger; 
- Alle politikere bør med 
- Lang beslutningsvei 
- Fasiliteringskompetanse 
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Hva vi gjør videre 

• Reviderer det politiske reglementet 
• Lager lokalt utdanningsprogram for 

ansatte - fasilitatorer 
• Lærer og utforsker videre 
• Ønsker å prøve modellen i 

fellesnemdas arbeid 
• Brukes som kunnskapsgrunnlag for 

fellesnemdas vurdering av 
demokratimodeller i ny kommune 

• Deler med andre! 
 

• Og vi prøver igjen – andre typer 
oppgaveutvalg 
 

www.svelvik.kommune.no 
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Oppgaveutvalg i Svelvik 
2018 

• «Et enda varmere samfunn i 
Svelvik» 
 

• «Ungdom i Svelvik mot 2020» 
 

• «Byhuset Svelvik» 
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Oppgaveutvalg 
Barnetråkk Lokalutvalg 

Ungdommens  
kommunestyre 

FAU 

Næringsråd 

Fellesskapere 

Borgertorg 

Eldrerådet 

Høringer 

Temamøter 

Digitale løsninger 

Brukerinvolvering 

Elevråd 

Debattarenaer; 
iFokus, Usagt ++ 

Gjestebud 

Brukerundersøkelser 

Foreninger/lag Initiativ 
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Start alltid med å avklare HVORFOR dere vil involvere – hva målet 
er - hva dere ønsker å oppnå!  
 
 
 
 
Involver kun når det finnes handlingsrom, og vær tydelig på hvilket 
handlingsrom som finnes!  
 
 
 
 
Velg/finn metode som passer til målet og målgruppa!  

3 nøkler til god innbyggerinvolvering 


