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Vedtatt - Handlingsplan for lokaldemokrati - k-st 26.11.2013
Forslag til vedtak
Formannskapet vedtar følgende prosess for utarbeidelse av ny handlingsplan for lokaldemokrati:
……………………
……………………
……………………

Møtebehandling fra Formannskapet 20.09.2018
FOR - behandling:
Erik Odlo fremmet følgende endringsforslag:
1. Formannskapet oppnevner arbeidsgruppe til prosess for utarbeidelse av ny handlingsplan
for lokaldemokrati.
2. Som arbeidsgruppe oppnevnes utvidet formannskap - dvs formannskapets medlemmer,
kommunestyrets representanter for Tverrpolitisk liste og Høyre.
Arne Fossmo foreslo tilleggsforslag med pkt 3 til Odlos endringsforslag:
Berulf Vaagan forespørres om å være prosessveileder for arbeidsgruppen.
Enstemmig vedtatt som Odlos endringsforslag og Fossmos tilleggsforslag.
FOR-105/18 Vedtak:
1. Formannskapet oppnevner arbeidsgruppe til prosess for utarbeidelse av ny handlingsplan
for lokaldemokrati.
2. Som arbeidsgruppe oppnevnes utvidet formannskap - dvs formannskapets medlemmer,
kommunestyrets representanter for Tverrpolitisk liste og Høyre.
3. Berulf vaagan forespørres om å være prosessveileder for arbeidsgruppen.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i K-sak 25/13 utarbeidelse av en handlingsplan for lokaldemokrati.
Utarbeidelse av handlingsplanen var det formannskapet selv som stod for. Handlingsplanen ble
vedtatt av kommunestyret i K-sak 98/13.
Av vedtatt planstrategi (K-sak 115/16) framgår det at handlingsplanen skulle revideres i 2017. Sak
ble lagt fram for formannskapet 6.04.17, hvor følgende vedtak ble protokollert:
FOR-033/17 Vedtak:
“1. Revisjon av handlingsplanen bør gjennomføres på grunnlag av ny innbyggerundersøkelse 2018.
2. Evaluering av gjeldende handlingsplan gjøres høsten 2017. Opplegg for dette drøftes i
formannskapet i juni 2017.”
Formannskapet behandlet saken på nytt, og gjennomgikk gjeldende plan med evaluering av tiltak, i
møter 26.10.17 og 23.11.17, og med følgende protokollerte vedtak i sistnevnte møte:
FOR-131/17 Vedtak:
“Formannskapet har gjennomgått og evaluert "aktuelle tiltak" i handlingsplan for lokaldemokrati.
Formannskapet vil starte revidering av handlingsplanen i 2. kvartal 2018.”
Ny innbyggerundersøkelse er gjennomført I 2018. Rapport med resultater av undersøkelsen ble
framlagt for formannskapet 21.06.18 og behandlet av kommunestyret 11.09.18, i K-sak 79/18, med
følgende protokollerte vedtak:
“Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2018 tas til orientering.”
Vurdering
Formannskapet bes tilrettelegge prosess for revisjon av handlingsplanen. Behandling av ny plan i
kommunestyret bør kunne skje før kommende årsskifte.
Siden utforming av planen forrige gang var betraktet som et rent politisk anliggende, synes det ikke
aktuelt for rådmannen å legge fram noe mer om innretning av ny handlingsplan i dette
saksframlegget. Dersom det er ønskelig, bistår administrasjonen med sekretær.

