BV 23.11.2018

Tema til behandling i arbeidsgruppas siste samling 29.11. kl. 0800
På denne siste samlingen skal arbeidsgruppa konkludere. Lista er satt opp på grunnlag av
momentene i F.sak 104/18 og innspill under veis i prosessen. Behandlingen og
dokumentasjonen fra de to første samlingene er naturlige premisser for denne siste
behandlingen med spissing mot konklusjoner.
Der oppfatningene er delte når det gjelder konkrete løsninger må arbeidsgruppa vurdere om
den skal forsøke å samle seg om et kompromiss eller om gruppa skal legge fram to eller flere
anbefalinger for kommunestyret. Saksframlegget for kommunestyret skal munne ut i en
innstilling. Innstillingen vil være flertallets anbefaling. Dissenser skal framgå av saken.
Nummereringen av tema er ikke uttrykk for noen prioritering, men er satt for å lette
behandlingen i arbeidsgruppa.
Tema nr
Tema
1
Antall medlemmer i kommunestyret
2
3
4
5

Evt. anbefaling om gjennomgående
representasjon
UPTs plass i utvalgsstrukturen – herunder
forholdet mellom UPT og formannskapet
LVKs plass i utvalgsstrukturen – opprettholdes?

6

MULs plass i utvalgsstrukturen –
opprettholdes? Forholdet MUL/UPT
Antall medlemmer i utvalgene

7

Antall medlemmer i KU

8

Omfanget av delegert myndighet fra kommunestyret til formannskapet og utvalgene
Omfanget av delegert myndighet fra kommunestyret til rådmannen
Formannskapet som valgstyre

9
10
11
12

Formannskapet som arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg
Politisk ansvar for næringssaker

13

Møtetider – dagtid/kveldstid

14

Møteledelse og -gjennomføring

Konklusjon

15
16

Direktesendt videostrømming av kommunestyremøtene
Andre tema:

17

Andre tema:

18

Andre tema:

BV 14.11.2018

Framdriftsplan for prosess om politisk organisering
Ordføreren og prosessveilederen har lagt opp til følgende framdriftsplan:
Dato
21.11.

Aktivitet
Frist for prosessdeltakerne til å levere
«hjemmeoppgave»

Ansvar
Prosessdelt.

22.-23.11.

Prosessveileder skriver skisse til saksframlegg på
grunnlag av prosessdeltakernes «hjemmelekse

Berulf

26.11.

Ordfører og prosessveileder møtes for å enes om
skisse til saksframlegg - tas evt. via epost

Arne og
Berulf

29.11.

Siste prosessamling,
Prosessveileder oppdaterer dokumenter etter dagens
samling
Ordfører og prosessveileder møtes for endelig
fastsetting av innholdet i saksframlegget fra politisk
side.
Prosessveileder tar finish på saksframlegget, sendes
rådmannen

29.11.

3.-5.12.

Berulf, prosessdelt.

Arne og Berulf

Berulf

10.12.

Rådmannen tar formell kvalitetssikring og setter inn
evt. merknader

Rådmannen

10.12.

Ordfører og prosessveileder tar en siste kontroll før
utsending

Arne og Berulf

11.12.

Utsending til kommunestyremedlemmene

Form.sk.sekr.

18.12

Kommunestyrebehandling

Komm.st.

