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De fire rådene – Oppsummering fra dialog om politisk organisering

Eldrerådet 15.11.2017
Hvor godt fungerer eldrerådet i dag?
Ble ikke kommentert.

Bør kommunen ha felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm og eldre? Hva
er de viktigste begrunnelsene for svaret?
Ja , kommunen bør ha felles råd fordi

de to rådene behandler de samme sakene
det er mer interessant å sitte i et felles råd
det er mer økonomisk (halvparten så mange møter, noe færre antall medlemmer enn
med to separate råd)

And re kommentarer:
Størrelsen på et eventuelt felles råd : Viktig med en «gylden middelvei» og viktig at det
ikke blir for tung - grodd. 7 medlemmer kan være en løsning.
Møtehyppighet : Hver måned etter utsending av sakene, men i forkant av formannskaps -
/planutv algsmøtene.
Ikrafttreden av eventuell ny organisering : Høsten 2018. Ordfører presiserte at dette må
ses i sammenheng med eventuelle andre endringer av kommunens politisk organisering.

Flerkulturelt råd 12. 3.2018
Hvor godt fungerer ordningen med Flerkulturelt råd?
Flerkulturelt råd fungerer bra. Det oppleves positivt både for politikere og innvandrere å ha
en arena for dialog og læring. Rådet bidrar bl.a. til økt innsikt og forståelse og til synliggjøring
av innvandrernes ressurser.

Hvor mange medlemmer bør rådet ha i neste kommunevalgperiode?
7 medlemmer med varamedlemmer som i dag.

Hvor ofte bør rådet ha møter?
Minimum fire møter pr år. Viktig med møter i forkant av formannskapsmøtene når det er
saker hvor rådet skal uttale seg.

Annet?
Råde t ønsker å presentere seg for kommunestyret for eksempel en gang pr år.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm 14.11.2017
Hvor godt fungerer rådet i dag ?
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm fungerer bra.

Bør kommunen ha felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm og eldre? Ja
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eller nei
Fire av rådets medlemmer mener ja, det bør være felles råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne mm og eldre . Et medlem mener det bør være separate råd.

Hva er de viktigste begrunnelsene for svaret?
Flertallets begrunnelse er følgende:

Det vil gi større bredde i representasjon i rådet
Det vil kunne komme fram flere ideer og innspill til saker som er til behandling eller som
rådet selv setter på dagsorden
Det er i stor grad de sammen sakene som behandles i begge råd, slik at det vil innebære
en effektiviseringsgevinst å ha et t framfor to råd.

Andre kommentarer :
Det må sikres et representativt utvalg medlemmer til et felles råd. Rådsmøtet bør avvikles i
forkant av formannskapet , ikke mellom formannskapsmøte og kommunestyret som i dag.
I nnspill fra rådet bør komme før formannskapets behandling av sakene.
Det bør settes opp møter ca. en gang pr måned , dvs tilsvarende antallet
kommunestyremøter.
Det foru tsettes at møter avlyses om det ikke er relevante saker.

Ungdomsrådet 21.11.2017
Ordfører orienterte om pågående evaluering av politisk organisering, og følger opp med
spørsmål/dialog om ungdomsrådet s framtidige rolle.
Hvor godt fungerer ordningen med ungdomsråd?

- Sliter litt med rekr uttering og deltakelse fra Tretten og fra videregående skole
- Valgordning, kjønnsbalanse
- Økonomisk motivasjon i form av en pott penger?

Hvor viktig er ungdomsrådet?
- Viktig at ungdommen får utløp for engasjement

Sammensetning?
- Må sikre deltakelse fra hele kommunen, av alle kjønn, og både fra ungdom s skole
og videregående skole.

Ungdommens kommunestyre
- Er ønskelig - vil gjerne ha to møter i året.
- Andre møtepunkter med politikere?

Annet?
- Hvordan involvere ungdomsklubben? Plassering av klubben er en utfordring.
Ungdommen er opptatt av økonomien, og ser at det ikke bare er å flytte klubben.
- Skryt er av Møteplassen. Ser positivt på tiltak med islegging på Møteplassen.
- Etterspør bedre avtale med Hafjell. Sammenligner med Skei og Kvitfjell.


