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Praktisk info. 

• Tidsplan (Ca.) 

o 17.30 – 17.50 Omvisning Pir Cowork 

o 18.00 – 19.00 Årsmøtesaker 

o 19.00 – 19.15 Pause med lett bevertning 

o 19.15 – 20.30 Kommunestyret / Valgkamp 2023 

▪ Hvor står Venstre i spørsmål om omorganisering av kommunestyret 

▪ Tema for Ålesund Venstre å gjøre til sine merkesaker 

▪ Programkomite og -arbeid 

▪ Listestilling og nominasjonskomite 

▪ Nominasjonsmøte sept 22? 

▪ Debatt og innspill fra salen 

Åpning v/ lokallagsleder. 

 

LLM1 Godkjenning av innkalling 

LLM2 Godkjenning av agenda 

LLM3 Konstituering 

Møteleder   – Styrets innstilling: Jack Roger Blindheim 

Referent/sekretær  – Styrets innstilling: Hans Endre Sæterøy 

Tellekorps   – Styrets innstilling: Rolf Stavset / pluss 1 

Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser  

– Styrets innstilling: Styret får myndighet til å behandle uttalelser. 

To til å underskrive protokoll – Styrets innstilling: Hente to fra «salen» 

  



 

LLM4 Årsmelding Lokallag 
 

Å r s m e l d i n g  f o r  Å l e s u n d  V e n s t r e  -  2 0 2 1  

 

• Styret som ble valgt på Årsmøte for 2019 

• Hele styret ble gjenvalgt med følgende medlemmer: 

o Jack Blindheim, Leder 
o Hans Endre Sæterøy, Nestleder 
o Rolf Stavset, Styremedlem / Økonomi 
o Nadarajah Gunapalan, Styremedlem 
o Fride Sortehaug, Styremedlem 
 
o med varamedlemmer 
o 1 Eva Kristin Fjørtoft 
o 2 Arild M Waksvik 
o 3 Arnstein Sæthre 
o 4 Alvhild Aspelund Bjørge 
o 5 Jørgen Ask Bakke 

Etter endringer i vedtektene ble styret valgt for to år, og nytt styre skal velges på årsmøtet 
for 2021 som avholdes i 2022. 

Av helsemessige årsaker ba Fride Sortehaug seg fritatt fra styrevervet, og Eva Kristin Fjørtoft 
kom inn som medlem i styret. Alvhild Aspelund Bjørge ble fast møtende vara. Grunnen til å 
hoppe ned over varalisten, var for å unngå å forverre en allerede svak kjønnsbalanse. 

• Økonomi 

• Lokallaget har penger på bok i 2022 og etter styrets vurdering en sunn økonomi. 

• Møter 

• Årsmøte avholdt 30.01.2021, årsmøtet ble avholdt digitalt. 

• Det ble seks styremøter gjennom 2021, i tillegg til årsmøte. Tre møter i første halvår og tre 
andre halvår. De fire første ble gjennomført digitalt, men de to siste var fysiske møter. 

• Det ble også invitert til digitale gruppemøter og også egne for-møter til kommunenes 
Planutvalgsmøter. 

• I tillegg skjer også mye av informasjonsflyten via e-post. 

• Delegater fra lokallaget  

• Delegater fra lokallaget har deltatt digitalt på Fylkesårsmøtet og på Venstres Landsmøte. 
Også landsmøtet ble arrangert digitalt, men fylkesdelegatene var samlet i Ulsteinvik. 

o Delegater fylkesårsmøte: Kari Grindvik, Rolf Stavset, Jack Roger Blindheim, Hans 
Endre Sæterøy, Nadarajah Gunapalan, Eva Kristin Fjørtoft, Tor Wilhelm Havåg.  



 

▪ For fylkesstyret: Håvard Urkedal og Jon Grimstad. 

o Delegater på Venstres Landsmøte. Kari Grindvik, Håvard Urkedal og Jack Blindheim. 

o Kommunestyret Hans Endre Sæterøy og Kari Grindvik. 

o Eldrerådet Rolf Stavset 

o Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Arild M. Waksvik 

• Arrangement 

• Mandag 23. august fikk Ålesund Venstre besøk av partileder og kunnskapsminister Guri 
Melby. Det ble en lang dag med mange interessante besøk 

o Møte med Fiskebåt og representanter for fiskebåtnæringen. 
o Omvisning og velkomsttale ved skolestart for elevene ved Borgund Videregående 

skole. 
o Nedlegging av grunnstein på Stette Montessori Skole. 
o Møte med lærlinger hos maskinentreprenøren Vasto på Håhjem.  
o Etter middag på Fjellstua ble dagen avsluttet med medlemsmøte på Bryggen Hotell.  

• Mandag 8. november kom Alfred Bjørlo på besøk til Ålesund.  

o På dagtid var han på besøk hos gründerbedriften Inseanergy som kombinerer kjente 
teknologier på ny måte for å skape lavutslippsløsninger for oppdrettsnæringen.  

o Deretter gikk besøket til Næringsforeningen for Ålesundregionen, for å få en 
orientering om næringslivets ønsker og utfordringer i dette området. 

o På kvelden var det omvisning og medlemsmøte hos det nystartede kreative 
«arbeidsfellesskapet» Moro Ålesund. 

• Valgkamp 

• Under planleggingen og starten av valgkampen tidlig 2021 var den opprinnelige planen å 
fokusere på Ålesund sin representant blant de fire første, Fride Sortehaug. Tanken var å 
bygge opp Venstre i Ålesund med sikte på valget i 2023, og bruke Fride for å fronte 
lokallaget. Dessverre måtte hun bryte valgkampen av helsemessige årsaker, og dette førte til 
at valgkampen i Ålesund mistet en del fokus og retning. 

• Siden dette var et stortingsvalg, ble mye av valgkampen ledet fra fylkeslaget og invitasjoner 
til de ulike debattene som skulle foregå ble sendt dit.  

• Ålesund Venstre deltok i valgkampen med postkasseaksjoner på våren, rulsestands i Ålesund 
sentrum og på Moa, og brosjyreutdeling på ferjekaier, hurtigbåt kai og bussterminal. 
Dessverre kom brosjyrene fra fylkeslaget såpass sent i valgkampen, at det ble vanskelig å få 
delt ut alle. Det betydde at materiellet vi hadde ikke var tilpasset fylket, men generelt for 
Venstre. 

• Selv om Ålesund Venstre sin valgkamp ikke var veldig omfattende og med lav intensitet, var 
Ålesund sentrum likevel den valgkretsen med best resultat i fylket, på 7,9%. «Sentralaksen» 
fra Ålesund sentrum til Spjelkavik med fire (?) valgkretser var blant topp ti resultatmessig i 
fylket. Her burde det være stort potensiale for å hente flere stemmer ved kommende valg. 

 
For styret i Ålesund Venstre, 
Leder Jack Roger Blindheim. 



 

Styrets innstilling:  

Årsmeldingen tas til etterretning 

 

LLM5 Årsmelding Kommunestyregruppe 
 

Kommunestyregruppa: 
Kari Grindvik 

 – Kommunestyremedlem, formannskapsmedlem, leiar for kultur og medborgarskap m.m 

 

Hans Endre Sæterøy 

 – Gruppeleiar kommunestyret, nestleiar i oppvekstkomiteen, nestleiar i planutvalet. 

 

Det vart eit nytt aktivt år i kommunestyret for båe medlemane i venstre si kommunestyregruppe i 

2021. Koronaen «herja» videre og fleire møter vart også dette året ei blanding mellom digitale og 

fysiske møter. Ein har etter kvart blitt fortruleg med digitale møter. Venstregruppa har eit godt 

forhold og gode relasjonar til KrF si gruppe og vi samlast difor fleire gongar i lag med dei i ein 

mindre kohort under kommunestyremøta.  

Samarbeidet med dei andre gruppene i kommunestyret fungera stort sett som før og plattforma 

står seg for det meste. Enkelte av partigruppene har derimot fått nokre utbrytarar som har 

påverka samarbeidet i enkelte saker. Samarbeidet blir utfordra ein del av dette, men stort sett så 

har oss fått i gjennom dei sakene som har stor betydning for den felles plattforma vi har i lag. 

Kari er framleis blitt nytta mykje i forskjellige oppgåveutval undervegs i året som har gått. 

Gjennom dette får venstre god påverknad på dei oppgåvene ho tek del i.  

Grupper som Kari har delteke i året 2021 kan nemnast: 

• Medlem i styringsgruppa for PAKT (plan for areal, klima og transport) 

• Medlem i oppgåveutval for justering av reglement for folkevalde 

• Medlem i valnemnd forkommunale heileigde selskap og stiftingar 

Kommunestyret/Formannskapet 
Mykje arbeid i rundt kommunestyret og møta der. Lange og tunge saksframlegg gjer arbeidet 

utfordrande for gruppa. Ein stor fordel at oss har Kari i formannskapet som tek av ein del av 

forberedelsene. Det blir også slik at vi ikkje kan prioritere like mykje i alle saker og støtte seg til 

dei andre gruppene der dette er hensiktsmessig.  

Kommunestyret behandla 259 saker i 2021 (229/2020) fordelt over 13 møtedagar, pluss eit 

«webinar». I år ble det også både digitale og fysiske møter der 10 var digitale og 3 var fysiske 

møter i bystyresalen.  

Framleis så var det budsjettsaker og ikkje minst budsjett og økonomiplan for 2022 som har tatt 

mykje tid. «Robekspøkelset» heng framleis over kommunen og spesielt sakene rundt 

nedskjæringer har vært både vanskelig og tøffe. Samarbeidspartiene har måttet gå mange runder 

for å kunne komme fram til gode løysinger som vi har kunnet einast om. 

Nye oppdaterte forskrifter for folkevalde har vore fokus fleire gongar og har blitt arbeid med 

gjennom fleire omgangar. 

 

 

Venstregruppa samarbeida godt med dei andre samarbeidspartia i posisjonen gjennom formøta før 

kommunestyremøte. Gruppeleiarmøta inkl. formannskapsmedlemmar og komitéleiarar gjev oss 

god påverknad i dei fleste sakene.  



 

Både Hans og Kari deltok på desse møte (Består av samarbeidspartia Ap, Sp, KrF, Mgp, SV og 

Venstre). 

Formannskapet, med vårt medlem Kari har i 2021 behandla 203 saker (234/2020) fordelt på 23 

møtedagar, og har fordelt seg over både digitale og fysiske møter. 

Kari blir nytta mykje inn mot fleire oppgåveutval gjennom vedtak i formannskapet.  

Gjennom moglegheita med å kunne nytte frikjøp har ho arbeid med mange saker og har kunne 

påverke mykje gjennom sitt engasjement.  

Eit utdrag av viktige saker i kommunestyret /formannskapet i 2021: 

• Gjennomført vedtaket om å halde barnetrygd utanom inntektsgrunnlaget ved utmåling av 

sosialstønad, med verknad frå 2020 

• Museumskonsolideringa under VITI er stansa opp, fleire mindre museum deltek ikkje 

under desse er Aalesunds Museum og Yste-Skotet. Usikkert rundt finasiering, også i fylket. 

• Sørsida – arbeidet ser ut til å løsne og vi ser endringar- handsama også sak om breidde på 

bru. Her foreslo Vestre to gateløp for å gi plass til sykkel/kollektiv, men vart nedstemt. No 

syner det seg at det hadde nok vore det rette. 

• Justert anskaffingsstrategi – har vore motstand i administrasjonen, men er framstilt som 

positivt i samband med nytt prosjekt utbygging av Haramsøy skule 

• Ny selskapsform avfallsområdet – samanslåing av Bingsa Gjenvinning AS og ÅRIM 

• Oppretting av eigarskapsutval i kommunen 

• Konkurranse pensjonsleverandør 

• Skjenkesaker på Moa volder problem- manglar tydlege alkoholpolitiske retningsliner med 

tak på tal løyver 

• Kriterier for utbygging av Dronning Sonjas plass. Venstre fekk med seg AP, Krf, Mdg og 

SV og fekk fleirtal for å sterkt vektlegge universell av området og open 1. etasje for å sikre 

tilgang/utsikt mot Brosundet, aktivt bygg med grønt innslag på veggar og tak. 

Mot slutten av året kom innbyggarinitiativet Haram ut av Ålesund. Prosessen vart vedteken i 

2021 og er no i full gang. Venstre fekk gjennomslag for at også 16 og 17-åringar for delta i 

folkerøystinga. 

Kari er også med i oppgåveutvalet som skal evaluere politisk organisering. Dette arbeidet starta 

opp i 2022. 

Kultur og medborgarskap og Oppvekstkomiteen 
Komiteen for Kultur og medborgarskap har Kari leia godt og har hatt jamlege møter på tross av 

pandemien. 53 saker (76/2020) har blitt behandla over 11 møtedagar. 

Døme på saker frå KKM; 

• Årleg handsaming av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med 

handlingsprogram 

• Utarbeida kulturminnestrategi med handlingsplan 

• Utarbeida retningsliner for kulturtilskot 

• Sal av Løvenvold Theater 

• Sak om samarbeid med frivilleg sektor – frivillegplan- vedteke som tillegg i planstrategien 

I komité for oppvekst har Hans hatt nestleiarrolla og denne komiteen har behandla til saman 62 

saker (77/2020) fordelt på 9 møtedagar. 

Sak om nedlegging av 3 barnehagar blei avklara tidleg på året og var krevjande for alle, men vart 

godt behandla i komiteen. 



 

Saka om skulestruktur på Nordøyane og forslaget om nedlegging av 2 skuler har det blitt arbeid 

ein del med og den gå framleis og vil ikkje bli avklart før i 2022. 

Planutvalet 
Planutvalet har i 2021 også hatt mange møter og flest av dei har kunne blitt haldt som fysiske 

møter, men framleis også nokre digitale.  

Synfaringar har også tatt seg opp sjølv om det har vært utfordringar på grunn av pandemien. 

Formøter i lag med leiar og leiarar i administrasjonen har Hans delteke i gjennom teams før kvart 

møte. 

Framleis er det klagesaker som tek mest av tida i PU, men i år har det også blitt arbeid ein del med 

samferdsel og då spesielt traséval/reguleringsplan for E39 for Breivika-Ørskogfjellet. Hans har 

vært med  i 2 møter ilag med administrasjonen i kommunen og planmyndigheiter i fylke/statens 

vegevesen i forbindelse med reguleringsplanane for denne strekninga.  

Utvalet har 2021 behandla 200 saker (198/2020) fordelt på 13 møtedagar. 

Politikarrolla 
2021 har også vært eit hektisk og arbeidsamt politikarår, men no har rollene i gruppa satt seg og 

erfaringane vi har fått har gjort oss godt. Framleis har pandemien gjort ting utfordrande, men det 

ser ut som om at det politiske livet har innretta seg til det «nye livet» med den digitale plattforma 

som vi nyttar når det ikkje er mogleg å kunne møtast fysisk.  

Framover på nyåret vil det være aktuelt å arbeide med korleis kommunen skal bli representert 

politisk når eit nytt val i 2023 skal gjennomførast. Arbeidet med å evaluere erfaringane til 

noverande politikarar skal danne grunnlaget for korleis den politiske strukturen skal sjå ut i neste 

periode. Kari er også med i oppgåveutvalet som skal evaluere politisk organisering. Dette arbeidet 

startar opp i 2022. 

Stemninga i gruppa er framleis på topp og vi samhandlar utmerka både ved dei fysiske og ved dei 

digitale møte.  

Vi ser fram til eit nytt spanande politisk år i 2022 også. 

Harøy 06.02.22 

For kommunestyregruppa 

Hans Endre Sæterøy – gruppeleiar    

 

Styrets innstilling:  

Årsmeldingen tas til etterretning 

  



 

LLM6 Regnskap 

 

 



 

 

Styrets innstilling:  

Regnskapet godkjennes, og revisor sin rapport blir tatt til etterretning.  

 

LLM7 Kontingent for 2023 

Styret informerer:  

Det er nå felles kontingent for alle fylkes- og lokallag, slik at lokallaget ikke kan fortsette å 
vedta eget tillegg. 

Dette gjelder for kontingent for 2023, som er det vi skulle vedtatt på dette årsmøte. 

 

  



 

LLM8 Aktivitetsplan 2022 
 
 

Måned Område Aktivitet Hvem sentralt 

Januar    

Februar, Uke 6. Ålesund Årsmøte.  

Mars M&R Fylkesårsmøte  

April    

Mai    

Juni    

Juli    

August    

September Ålesund Nominasjonsmøte  

Oktober Fylket Lokalpolitisk nettverk  

 Norge Landsmøte  

November    

Desenber    

 

LLM9 Budsjett 2022 
 

Budsjett 2022    Kostnad   Inntekt  

Jan Overført fra Haram Venstre   kr 11,000.00  

  Utestående LPN Ulsteinvik  kr   7,780.00    

Februar Årsmøte  kr   3,500.00    

  Venstres studieforbund   kr   1,500.00  

Mars Fylkesårsmøte  kr 19,800.00    

  Partistøtte   kr   9,000.00  

  
Overføring partistøtte 
Fylkeslag  kr   4,500.00    

April Aktivitet  kr   3,500.00    

Mai     

Juni Aktivitet  kr   3,500.00    

Juli     

August Medlemsavgift   kr   7,000.00  

September Nominasjonsmøte  kr   3,500.00    

Oktober LPN  kr   2,500.00    

  Landsmøte  kr   5,000.00    

November Kommunal Støtte   kr 10,750.00  

  Aktivitet  kr   3,500.00    

Desember     

Sum    kr 57,080.00   kr 39,250.00  

      
Inngående Saldo 
01.01.22   kr 64,330.00    

Netto Transaksjoner  -kr 17,830.00    

Utgående Saldo 31.12.22    kr 46,500.00    

 

Styrets innstilling: Budsjett godkjennes. 



 

LLM10 Valg 
 
«Det første og det tredje ordinære Årsmøtet i stortingsperioden vel eit styre med minst 5 
medlemmar» 

Lokallagsstyre 

o Leder 
o Nestleder 
o 3 styremedlemmer 
o 5 varamedlemmer 

Valgkomiteens innstilling til Styret 

o Leder - Jack Blindheim 
o Nestleder - Hans Endre Sæterøy 
o Medlem - Rolf Stavset 
o Medlem - Szymon Dolmat 
o Medlem - Eva Kristin Fjørtoft 
o Medlem - Mathias Bjurbeck 

 
o Vara 1. - Fride Sortehaug 
o Vara 2. - Arild Waksvik 
o Vara 3. - Arnstein Sæthre 
o Vara 4. - Alvhild Bjørge 
o Vara 5. - Jørgen Ask Bakke 

Valgkomiteens innstilling til Revisor 

o Ole Stokke 

Utsendinger til fylkesårsmøte med vararepresentanter 

Ålesund Venstre kan stille 9 delegater til fylkesårsmøtet 2022. Følgende foreslås: 

o Leder - Kari Grindvik 
o Medlem - Jack Blindheim 
o Medlem - Hans Endre Sæterøy 
o Medlem - Rolf Stavset 
o Medlem - Szymon Dolmat 
o Medlem - Eva Kristin Fjørtoft 
o Medlem - Fride Sortehaug 
o Medlem - Ranveig Bakken Stavset 
o Medlem - Ole Markus Simonsen 

 
o Vara 1. - Mathias Bjurbeck 
o Vara 2. - Arild Mæhle Waksvik 
o Vara 3. - Arnstein Sæthre 

 

Dekning av kostnader for delegatene til fylkesårsmøtet. 

Fylkesårsmøtet finner sted helgen 5. og 6. mars i Ålesund, på Parken Hotell. 

Styrets innstilling:  



 

o Lokallaget dekker dagpakker begge dager for alle delegater, samt hotell for alle 
delegater.  

Landsmøtedelegater som foreslås fra Ålesund Venstre: 

o Håvard Urkedal 
o Hans Endre Sæterøy 
o Kari Grindvik. 

Valgkomité: 

«Årsmøtet vel ein valkomité etter framlegg frå styret, og skal ha leiar, to medlemmar og to 
varamedlemmar» 

Styrets innstilling:  
o Styret pålegges å fremme forslag til ny valgkomite til neste ordinære årsmøte, i 2023. 

 

LLM11 Behandling av politiske uttalelser 
 

Forslag til resolusjon som sendes inn til behandling i fylkesårsmøtet. 

Kjernekraft - en klimakraft 
Innsendt av Jack Roger Blindheim / Ålesund Venstre. 
 
Kjernekraft kan være den stabile klimakraften som støtter opp under det grønne skiftet, og vi ønsker 
at Norge blir en aktiv aktør innen forskning, utvikling og produksjon av fornybar energi, inkludert 
kjernekraft. Det er i tråd med FNs bærekraftsmål nummer syv; ren energi til alle. 
 
Kjernekraft stabiliserer strømnettet slik kull-, olje- og gasskraft gjorde det før det grønne skiftet. 
Kjernekraft gjør dette til en billigere kost, lavere arealforbruk, lavere risiko og høyere kapasitetsfaktor 

enn fornybart. I Nord-Europa er det kaldt og mørkt på vinteren, og vi trenger stabil og rimelig 
bærekraftig energi også når solen ikke skinner og det ikke blåser. Ellers blir det vanskelig å få 
med folk på grønne løsninger.  
 
Norge har i “uminnelige tider” vært en energinasjon. Det begynte med vannhjul som drev kverner og 
sager helt tilbake til 1300-tallet, via vannkraft med det første i Skien i 1885 til dagens olje- og 
gasseventyr som for Norge begynte på 1970-tallet. Tilgangen til denne billige energien har gitt Norge 
en stor fordel som råstoffleverandør. 
 
Kjernekraft utgjør en betydelig produksjon av elektrisitet i det nordiske og europeiske kraftmarkedet, 
inkludert våre naboland Russland, Finland, Sverige og Storbritannia. Det er likevel omfattende skepsis 
til kjernekraft i mange land. Kravet om globale kutt i utslipp av klimagasser gjør likevel at kjernekraft 
forventes å fortsette å spille en viktig rolle i det internasjonale kraftmarkedet. 
 
Nå melder NVE at forbruket av elektrisk kraft vil øke mye raskere enn den planlagte utbyggingen av 
produksjon de neste årene. Dette, kombinert med at det bygger seg opp sterke følelser rundt høy 
strømpris og samarbeidet med EU gjør at vi trenger mer elektrisk kraft. Landbasert vindkraft har 
nesten stoppet helt opp. Statnett regner med vi trenger 80 TWh frem mot 2050 når vi skal fase ut 
fossil energi, produsere hydrogen, lagre CO2, produsere batterier, osv. I tillegg må ny kapasitet 
bygges ut for å erstatte kraftverk med endt teknisk levetid.  



 

 
Kjernekraft vil gi ren, sikker, billig og stabil elektrisitetsproduksjon og dermed bidra til å stabilisere 
markedet. Kjernekraft krever lite areal og kan gjøres naturpositiv om arealet for overflødige anlegg 
tilbakeføres. Samtidig gir det mange sikre arbeidsplasser i lang tid fremover, både i utvikling og i drift.  
 
Norge har levert nukleær spisskompetanse til verdenssamfunnet gjennom Institutt for Energiteknikk i 
mange tiår. Venstre vil utvide støtten til feltet for på den måten å utvikle et “Norwegian Centre of 
Expertise” (NCE) på bærekraftig energi. Vi ønsker å styrke forskning og utvikling av fornybar energi, 
og i tillegg fortsette å utvikle relevant, nukleære kompetanse. Vi ønsker også at det utredes om 
Norge aktivt utvikler kjernekraft for å bidra til verdens energiforsyning, i tråd med FNs bærekraftsmål 
nummer syv; ren energi til alle. 
 
Skrevet av Frode Tennebø, fra gruppen Venstres kjernekraftinitiativ. 
 

Forslag til uttalelse for bruk i lokale media og lokallagets hjemmeside.  

Denne behandles ikke som egen resolusjon, men i sammenheng med diskusjon rund fremtidig 

kommunestyre. Dette er tema for politisk verksted etter selve årsmøtet. 

 

KDU-enes rolle etter en politisk omstrukturering av Ålesund kommune 

Når «nye» Ålesund kommune ble opprettet, ble det også besluttet å opprette kommunedelsutvalg 
(KDU) inndelt etter de samme geografiske områdene som ungdomsskolekretsene i kommunen. KDU-
ene er et forsøk på å få et bindeledd mellom innbyggere og politikere. Medlemmene i KDU-ene er 
ikke politisk valgt, men utpekt av et politisk utvalg, basert på forslag fra lokale organisasjoner og 
innbyggere. 

Det blir fra mange hold hevdet at Ålesund kommunestyre med sine 77 medlemmer er for stort og må 
reduseres, og det kan se slik ut som det er den retningen det går. Uten å ta stilling til her hvorvidt det 
er riktig å redusere antall folkevalgte, og hva som er riktig antall, er dette et innspill til hvordan en 
bør utnytte kommunedelsutvalgene etter en slik endring. 

Selv om mange nok tror og håper at en reduksjon av antall medlemmer i kommunestyret vil føre til at 
flere av de mindre partiene vil falle ut av kommunestyret, er dette feil. Ved å redusere antall 
folkevalgte i kommunestyret, vil en trolig heller få en begrenset geografisk representasjon. Dette 
fordi de kandidater som er inne fra små partier, har langt flere stemmer i ryggen enn de som fyller ut 
plassene for de større partiene. Det er ikke lett å forutsi hvordan den geografiske fordeling vil bli, for 
dette henger jo sammen med listestillingen hos hvert enkelt parti og stemmegivning i befolkningen. 

Ved en forventet endring av kommunestyrets sammensetning, er det viktig å bruke kommunedels-
utvalgene for å ivareta den geografiske representasjonen man risikerer å miste. De vil være den 
naturlige og nødvendige forlengelsen av de politiske prosesser ut i de enkelte områder i Ålesund. En 
ny organisering hvor dagens komiteer som er underlagt kommunestyret byttes ut med utvalg, gir en 
mulighet for å knytte KDU-ene nærmere inn i det praktiske politiske arbeidet. I motsetning til en 
komite, kan et utvalg også knytte til seg medlemmer også utenfor kommunestyret. 

I en slik organisering vil en naturlig fordeling være at utvalgene representerer det faglige og politiske i 
en saksgang, mens de lokal KDU-ene representerer den geografiske nærheten og kunnskapen. Da vil 
kommunedelsutvalgene kunne jobbe mye tettere på de politiske prosessene, og være en reell 
bidragsyter til de beslutninger som skal treffes. 



 

KDU-ene vil med en slik organisering være med å støtte under lokaldemokratiet, og være en viktig 
bidragsyter til at alle kan la sin stemme bli hørt. 

 
 
Jack Roger Blindheim 
Ålesund Venstre 
Medlem Kommunedelsutvalg for Spjelkavik, Åse og Lerstad. 

 
 

 

 

 
 
 


