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Følgende temaer ble behandlet:
Godkjenning av innkalling og møtebok
Medlemmene ble enige om å endre kulepunkt:

til

«Utvalget ønsker at lokalsamfunnsutvalgene skal prøves ut i flere enn de 3
foreslåtte stedene.»
«Flertallet i utvalget ønsker at lokalsamfunnsutvalgene skal prøves ut i flere
enn de 3 foreslåtte stedene.»

Utvalget godkjente møteinnkallingen og utkast til møtebok fra 11. desember med
utvalgets endringer.
Status og fremdriftsplan
Rådmannen redegjorde for status og forslag til veien videre (se vedlagt
presentasjon).
Nærdemokratiske ordninger
Medlemmene drøftet notatet «Notat om nærdemokratiske ordninger til behandling
29.01.2018 – P1» som rådmannen har utarbeidet.
Medlemmene ønsket at hvordan oppgaveutvalgenes medlemmer velges drøftes
bedre. Samt en mer utdypende redegjørelse av begrepet indirekte folkevalgt.
Overordnet politisk struktur
Utvalget drøftet sentrale temaer knyttet til politiske organisering. De ønsket at
administrasjonen utarbeider utkast til beslutningsnotat som drøftes i neste møte.
Herunder vil de ha belyst problemstillinger knyttet til gjennomgående
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representasjon, representativitet og tillit, andre medvirkningsformer, planog bygg og grensesnitt mot teknisk utvalg. Utvalget ønsker et fleksibelt
godtgjøringsreglement som åpner både noen få fulltidspolitikere og samtidig
mulighet for deltidspolitikere.
Utvalget ønsker et ekstra møte mellom det planlagte møte 12. mars og 11. juni. På
bakgrunn av drøftinger om politisk struktur i dagens møte, utarbeider rådmannen
et dokument som legges frem for behandling 12. mars. Som sendes ut på høring til
de tre kommunestyrene 17. april.
Kommunestyreseminaret 9. februar
Utvalgets medlemmer skal ha en fasilitator-rolle i førstkommende møte. De har
ansvaret for å samle inn innspillene fra sine grupper, slik at det blir med som
innspill i utvalgets videre arbeid.
Rådmannen la frem forslag til spørsmål som kan diskuteres (se presentasjon).
•
•
•

Utvalget bestemte seg for å droppe spørsmål nummer 1.
Utvalget ble enige om å legge til «for å sikre representativitet og tillit» i
spørsmål nummer to.
Legge til «Andre medvirkningsformer» som et kulepunkt i spørsmål nr. 3

Dato 29. januar 2017
Alf Harald Holmboe
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