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FORSLAG:
Forslag fremsatt i komiteen:
Julianne Ferskaug på vegne av V fremmet følgende forslag:
1.
Bystyret ber byrådet utrede hvordan Oslo kan bli en foregangskommune på
medvirkningsprosesser, og komme tilbake til bystyret med en strategi for dette.
2.
Bystyret ber byrådet opprette en stilling med ansvar for å styrke medvirkningsprosessene i
kommunen.
3.
Byrådet bes lage en medvirkningsmanual som viser tydelig hvordan man som borger går fram
for å påvirke.
4.
Byrådet bes vurdere om bibliotekene kan ha en større rolle i å formidle de store planene i
kommunen og konsekvensene det vil ha for nærområdet
5.
Byrådet bes sikre god framgang i digitaliseringsarbeidet i kommunen og jobbe videre med
hvordan de ulike digitale løsningene kan fremme medvirkning
Frode Jacobsen på vegne av komiteen fremmet følgende forslag:
Bystyret ønsker at Oslo kommune skal være en foregangskommune på medvirkningsprosesser
og ber byrådet legge denne målsettingen til grunn for sitt arbeid.
Forslag fremsatt i bystyret:

Bjørnar Moxnes på vegne av R fremmet følgende tilleggsforslag:
Bystyret ber byrådet prioritere tiltak som kan øke medvirkning i de områdene av byen hvor
andelen av befolkningen som deltar i medvirkningsprosesser er lavest.
Votering:
Finanskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vs forslag pkt 4 ble enstemmig vedtatt
Vs forslag pkt 1 og 5 ble forkastet mot 28 stemmer (H, V, F og KrF)
Vs forslag pkt 2 ble forkastet mot 5 stemmer (V og KrF)
Vs forslag pkt 3 ble forkastet mot 8 stemmer (V, R og KrF)
Rs tilleggsforslag ble vedtatt mot 4 stemmer (F)
Etter dette er bystyrets vedtak:
1.
Bystyret ønsker at Oslo kommune skal være en foregangskommune på medvirkningsprosesser
og ber byrådet legge denne målsettingen til grunn for sitt arbeid.
2.
Byrådet bes vurdere om bibliotekene kan ha en større rolle i å formidle de store planene i
kommunen og konsekvensene det vil ha for nærområdet
3.
Bystyret ber byrådet prioritere tiltak som kan øke medvirkning i de områdene av byen hvor
andelen av befolkningen som deltar i medvirkningsprosesser er lavest.

Oslo bystyres sekretariat, den 22. juni 2017
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