FORSLAG TIL ØKT BRUK AV
BORGERDIALOG VED LOKALPOLITISKE PROSESSER.
Ny Kurs behandlet spørsmålet om økt bruk av borgerdialoger i sitt åpne temamøte
15. februar 2018 og vedtok i medlemsmøte av 14. mars å arbeide for følgende:
Målsettinger
Ny Kurs vil arbeide for økt bruk av borgerdialog i Moss og Rygge, som konkret betyr
å involvere kommunens innbyggere bedre i lokaldemokratiske prosesser i forkant av
viktige politiske beslutninger, især i byutviklingssaker. Ny Kurs mener dette er
spesielt viktig i forbindelse med opprettelsen av ny storkommune fra 2020.
God og fungerende borgerdialog er avhengig av åpen og ærlig dialog på alle stadier i
prosessene. Borgerdialogen må derfor etableres i hver sak allerede fra oppstart av
prosessen. For at dette skal bli en realitet, vil Ny Kurs arbeide for et revidert
kommunalt regelverk som skal ta hensyn til innbyggernes rettigheter og muligheter
for reell påvirkning av beslutninger før de fattes. Ny Kurs vil derfor be
kommunestyrene i Moss og Rygge om å vurdere tiltak for økt bruk av borgerdialoger.
Forslag til tiltak
1. Alle interessegrupper, så som velforeninger, lag og foreninger og innbyggere som
har særlige interesser i saker som foreligger til behandling, skal ha muligheter for
representasjon i form av tale og forslagsrett på alle stadier i behandlingsprosessen.
2. Det tillyses folkemøter før vedtak og oppstart av planutredning i byutviklingssaker
og store samferdsels- og reguleringssaker.
3. Høringsfristene skal om nødvendig utvides til minimum 2 måneder, regnet fra
utsendelse av høringsdokumentene.
4. Kommunen(e) tillyser åpne høringer i saker der det oppstår tvil om flertallets
håndtering av saken. Innbyggerne har anledning til å kreve slike høringer dersom
minimum 300 personer forlanger dette. Kontrollutvalget skal legge fram rapport og
forslag til vedtak for bystyret.
5. I saker som skal behandles som åpen høring, skal velforeninger med interesse i
saken få mulighet for å tiltre kontrollutvalget med fulle rettigheter.
6. BYLAB er et godt instrument for å gi relevant informasjon og for å utveksle
synspunkter mellom kommunens administrasjon og «folket». Informasjonstjenesten i
kommunen(e) bør styrkes og deler av tjenesten bør samlokaliseres hos BYLAB.
7. Kommunenes hjemmesider og Facebook-sider bør redigeres oftere og forbedres
hva angår enkel, lett forståelig informasjonsformidling av kommunale saker.
8. Kommunen(e) skal bestrebe størst mulig grad av åpenhet. Det fastsettes plan for
borgerdialoger med møtesteder der innbyggerne kan møte folkevalgte, ordfører,
gruppeledere, utvalgsledere og bystyrerepresentanter.
9. Ved behandling av store byutviklingssaker skal det utredes alternative løsninger
som dekker både flertallets og mindretallets syn.
Moss/Rygge, 4. april 2018

