De fire rådene – Oppsummering fra dialog om politisk organisering
Eldrerådet 15.11.2017
Hvor godt fungerer eldrerådet i dag?
Ble ikke kommentert.
Bør kommunenha felles råd for menneskermed nedsatt funksjonsevnemm og eldre?Hva
er de viktigste begrunnelsenefor svaret?
Ja, kommunenbør ha felles råd fordi
de to rådenebehandlerde sammesakene
det er mer interessantå sitte i et felles råd
det er mer økonomisk(halvpartensåmangemøter, noe færre antall medlemmerenn
med to separateråd)
Andre kommentarer:
Størrelsenpå et eventuelt felles råd: Viktig med en «gyldenmiddelvei»og viktig at det
ikke blir for tung-grodd.7 medlemmerkan væreen løsning.
Møtehyppighet: Hvermånedetter utsendingav sakene,men i forkant av formannskaps
/planutvalgsmøtene.
Ikrafttreden av eventuellny organisering: Høsten2018.Ordførerpresiserteat dette må
sesi sammenhengmed eventuelleandre endringerav kommunenspolitisk organisering.

Flerkulturelt råd 12. 3.2018
Hvor godt fungerer ordningen med Flerkulturelt råd?
Flerkultureltråd fungererbra. Det opplevespositivt bådefor politikere og innvandrereå ha
en arenafor dialogog læring.Rådetbidrar bl.a. til økt innsikt og forståelseog til synliggjøring
av innvandrernesressurser.
Hvor mange medlemmerbør rådet ha i neste kommunevalgperiode?
7 medlemmermed varamedlemmersom i dag.
Hvor ofte bør rådet ha møter?
Minimum fire møter pr år. Viktig med møter i forkant av formannskapsmøtene
når det er
sakerhvor rådet skaluttale seg.
Annet?
Rådet ønskerå presenteresegfor kommunestyretfor eksempelen gangpr år.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm 14.11.2017
Hvor godt fungerer rådet i dag?
Rådetfor menneskermed nedsatt funksjonsevnemm fungererbra.
Bør kommunenha felles råd for menneskermed nedsatt funksjonsevnemm og eldre?Ja
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eller nei
Fire av rådetsmedlemmermener ja, det bør værefelles råd for menneskermed nedsatt
funksjonsevnemm og eldre. Et medlemmener det bør væreseparateråd.
Hva er de viktigste begrunnelsenefor svaret?
Flertalletsbegrunnelseer følgende:
Det vil gi større breddei representasjoni rådet
Det vil kunne kommefram flere ideer og innspill til sakersom er til behandlingeller som
rådet selvsetter på dagsorden
Det er i stor grad de sammensakenesom behandlesi beggeråd, slik at det vil innebære
en effektiviseringsgevinst
å ha ett framfor to råd.
Andre kommentarer:
Det må sikreset representativtutvalg medlemmertil et felles råd. Rådsmøtetbør avviklesi
forkant av formannskapet, ikke mellom formannskapsmøteog kommunestyretsom i dag.
Innspill fra rådet bør kommefør formannskapetsbehandlingav sakene.
Det bør settesopp møter ca. en gangpr måned, dvs tilsvarendeantallet
kommunestyremøter.
Det forutsettes at møter avlysesom det ikke er relevantesaker.

Ungdomsrådet 21.11.2017
Ordførerorienterte om pågåendeevalueringav politisk organisering,og følger opp med
spørsmål/dialogom ungdomsrådets framtidige rolle.
Hvor godt fungerer ordningen med ungdomsråd?
- Sliter litt med rekruttering og deltakelsefra Tretten og fra videregåendeskole
- Valgordning,kjønnsbalanse
- Økonomiskmotivasjoni form av en pott penger?
Hvor viktig er ungdomsrådet?
- Viktig at ungdommenfår utløp for engasjement
Sammensetning?
- Må sikre deltakelsefra hele kommunen,av alle kjønn,og bådefra ungdomsskole
og videregåendeskole.
Ungdommenskommunestyre
- Er ønskelig- vil gjerne ha to møter i året.
- Andre møtepunktermed politikere?
Annet?
- Hvordaninvolvereungdomsklubben?Plasseringav klubbener en utfordring.
Ungdommener opptatt av økonomien,og ser at det ikke bare er å flytte klubben.
- Skryter av Møteplassen.Serpositivt på tiltak med isleggingpå Møteplassen.
- Etterspørbedre avtale med Hafjell.Sammenlignermed Skeiog Kvitfjell.
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