Gjennomførings- og involveringsplan
Delprosjekt P 1
Politisk organisering
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1.

OPPDRAGSBESKRIVELSE

Dette dokumentet skal danne grunnlag for gjennomføringen av delprosjekt P1 «Politisk
organisering». Planen tar utgangspunkt i mandat vedtatt av fellesnemnda 10.3.2017 (sak
17/27).
Føringene fra intensjonsavtalen skal legges til grunn for alle delprosjekter knyttet til bygging
av nye Asker kommune.
Delprosjektet har følgende oppdrag:
Fellesnemnda behandlet 10. februar 2017 sak om prinsipper for overordnet politisk struktur
(sak 07/17). Med bakgrunn i fellesnemndas vedtak i saken, skal prosjektet utrede og foreslå
politisk organisering og struktur for nye Asker.
Delprosjektet skal særlig vurdere følgende områder:
1. Vurdering av gjennomgående representasjon.
2. Politisk behandling etter plan - og bygningsloven skal vies særskilt oppmerksomhet.
3. Lovpålagte utvalg, underutvalg og arbeidsutvalg.
4. Delegering av myndighet fra kommunestyret.
5. Nærdemokratiske ordninger.
6. Ulike former for representativ innbyggerdeltakelse.
7. Folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder reglement for godtgjøring.

Alle delprosjektene skal styres etter Difis prosjektmodell. I figuren under er deloppgavene fra
mandatet lagt inn i en tidsplan. Med utgangspunkt i fremdrift og avhengigheter, er det lagt inn
hvilke dato de ulike delaktivitetene må være avsluttet.
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Fellesnemnda har vedtatt følgende møteplan for delprosjektet:
•
•
•
•
•
•
•

Mandag 22. mai kl. 18:00, 2017
Mandag 14. august kl. 18:00, 2017
Mandag 25. september kl. 18:00, 2017
Torsdag 16. november kl. 18:00, 2017
Tirsdag 23. januar kl. 18:00, 2018
Tirsdag 13. mars kl. 18:00, 2018
Tirsdag 22. mai kl. 18:00, 2018

Deltagere i arbeidsutvalget er:
Politiske representanter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kari Sofie Bjørnsen, Leder (H, Asker)
Lars Kristian Wear (H, Røyken)
Terje Kjos (H, Hurum)
Anders Utne (Ap, Asker)
May Sæther Løken (Ap, Røyken, vara fellesnemnda)
Gerd Eva Volden (Ap, Hurum, vara fellesnemnda)
Ole Jacob Johansen (Frp, Asker, vara fellesnemnda)
Christoffer Pederssen (Frp, Røyken)
Marit Helene Meyer (V, Asker)
Lasse Narjord Thue (V, Røyken, vara fellesnemnda)
Hilde Lengali (MDG, Hurum)
Oddvar Igland (Sp, Asker)

Bistand fra Administrasjonen:
• Lars Bjerke (prosjektrådmann/rådmann Asker)
• Alf Harald Holmboe (Programledelsen)
• Trine Groven (rådgiver Kommunelov)
• Tora Sandnes (rådgiver politikk)
• Gyrid Mangersnes (rådgiver medborgerskap)
Det legges opp til felles rapportering fra prosjektene til fellesnemnda hvert tertial. Formålet er
å sikre løpende informasjon om prosjektet, overordnede koordineringer og nødvendige
avklaringer. Som hovedregel forventes det at prosjektene er avsluttet innen sommeren 2018,
med unntak av kommuneplanarbeidet.
Plan for gjennomføring
1. Leveranser i mandatet
•
•
•

Utvalget skal foreslå overordnet politisk organisering, herunder delegering av myndighet
Foreslå innbyggerinvolveringer og nærdemokratiske ordninger
Utarbeide reglementer for den folkevalgte virksomheten
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2. Deloppgaver, Fremdrift og milepæler
•

Møte 1 (22. mai 2017)
Oppstartsmøte med gjennomgang av mandat m.m.

•

Studietur til Gentofte og København (21.-23. juni)
Med hovedtema nærdemokratiske ordninger

•

Møte 2 (14. august 2017)
Orientering om Bærum kommunes politiske organisering, med hovedvekt på plan- og
bygningsloven
Arbeide videre med nærdemokratiske ordninger og innbyggerinvolvering.
Gjennomgang av forslag til gjennomførings- og involveringsplan

•

Møte 3 (25. september 2017)
Orientering om Drammens politiske organisering, med hovedvekt på plan- og
bygningsloven
Videre arbeid med nærdemokratiske ordninger og innbyggerinvolvering

•

Møte 4. (16. november 2017)
Forslag til sak om nærdemokratiske ordninger og innbyggerinvolvering

•

Møte 5 (23. januar 2018)
Forslag til sak om politisk organisering versjon 1.

•

Møte 6 (13. mars 2018)
Revidert forslag til sak om politisk organisering versjon 2.
Forslag til delegeringsreglementer for folkevalgtes virksomhet og reglementer for
folkevalgtes arbeidsvilkår (godtgjøringer)

•

Møte 7 (22. mai 2018)
Oppsummere arbeidet og fremme forslag til fellesnemnda

3. Eventuelle avhengighet
• Dette delprosjekter har ingen direkte avhengigheter med andre prosjekter, men dette
prosjektet gir føringer for andre delprosjekter, blant annet de administrative
delprosjektene som må vil ta hensyn til dette.
4. Organisering og arbeidsform
• Faste møter, seminar og studietur
• Rådmannen avklarer møteinnkalling med leder
• Rådmannen forbereder møtepapirer som tas opp til drøfting i møtene.
5. Informasjonstiltak og medvirkningsprosess
• Det føres møtebok for hvert enkelt møte. Møteboken godkjennes av utvalget på neste
møte og publiseres på www.nyeasker.no
• Det er primært de folkevalgte i de tre kommunene som er målgruppen for informasjon
og involvering av arbeidet til dette utvalget
• Legge til rette for en høring av forslagene til overordnet politisk struktur og
nærdemokratiske ordninger og innbyggermedvirkning
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6. Rapportering til fellesnemnda
• Alle delprosjektene skal holde fellesnemnda orientert om status for sitt arbeid.
7. Ressursbruk.
• Kompetanse og personalresurser fra prosjektet nye Asker og administrasjonen i de tre
kommunene.
• Dersom det skal benyttes vesentlige økonomiske ressurser, må det søkes om midler til
fellesnemnda.
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