Saksutvalg– politisk organiseringmm: Kommunestyre- og
kontrollutvalgsseminar14.12.2017– Oppsummeringav gruppearbeid
I. Politisk organisering– ad hoc saksutvalgeller noe annet?
Saksutvalgsordningen:
A. Fordelerog ulemper ved saksutvalgsordningen
Fordeler:
Gruppe Fordelerved saksutvalgsordningen
1
Ingenfordeler
2
Klart mandat
Rett kompetansefor saken
3
Konkretoppdrag
Gir mulighet for å rekruttere medlemmersom er engasjertog interesserti
temaet
Fårbedre kjennskaptil saken/temaet
Mindre gruppe
4
Skaldu være«fagarbeider»eller politiker ?
Fordelmed bakgrunnskunnskap
og interessefor området
Involvererflere fra kommunestyret
Bedresamarbeidmellom politikere og administrasjon
5
Arbeidemed spesiellesaker
Interessefor tema/sak
Økonomiref brukesnår det er et behov
6
Setter segbedre inn i saker/temaer
Økt kunnskapog interesse
Bedrebehandling/kvalitetpå sakene
Innstillingsrettentil kommunestyret
Tettere samarbeidmellom politikere og administrasjon

Ulemper:
Gruppe Ulemper ved saksutvalgsordningen
1
Fårmangeulike type saker
2
For høy terskel for å opprette saksutvalg
Tilgangtil saksbehandlerressurser
3
Kostnad(dagtid,administrasjon)
Fågruppatil å arbeidegodt sammen(bli kjent med hverandre)
Kanværevanskeligå arbeidemot et fellesmål (forskjelligepolitisk ståsted)
4
Kanbli «blind» på andre saker
Det er «min» sak
Må ikke bli for få saker! Visertil revideringav plansaker– manglende!
1

5
6

Mangelpå kontinuitet, nye saker,nye politikere
Mere arbeid
Økte utgifter
Mister litt oversiktover sakenede som ikke er med i saksutvalget

B. Hva skal til for å få ordningen til å fungere bedre ?
Gruppe Hva skal til for å få ordningentil å fungere bedre ?
1
Vil ikke ha denneordningen
2
Mer helhetligstrategi for når og for hvilke sakerdet skalopprettes saksutvalg
Fleresaksutvalg
Bedreoppfølgingav saksutvalgsarbeidet
bådei kommunestyretog av
administrasjonen
3
Fåtildelt et klart og avgrensetmandat
Utvalgenekan kommefram til løsninger, alternative løsninger som kommunestyret
kan velgemellom. Dette kan minskeden politiske polariseringen.
4
Fordelen«Bedresamarbeidpolitikere/administrasjon»og ulempen«Må ikke bli for
få saker»vil lette arbeidet med revidering/rulleringav samtligeplaner
5
Benytte anledningentil å opprette saksutvalg
Rulleringav planer,sikre kontinuitet
6
Det må være saksbehandler/sekretær
tilgjengeligfra administrasjonen
Dyktigleder/saksordfører
Motiverte/interessertemedlemmer

Fastutvalg/komite i tillegg til Planutvalget (PU)og eventuelt mandat for
utvalg(ene)/komite(ene)
Gruppe Fastutvalg/komite i tillegg til formannskapog planutvalg og eventuelt mandat for
utvalget
1
Tre utvalgmed fem medlemmerhver: Oppvekst,Helseog sosialog Kultur
2
Dagensstruktur er tilfredsstillende! Men dersomvi skalha et utvalg til, foreslårvi et
«Levekårsutvalg»
(mandatetmå det jobbesvidere med)
3
Et utvalg: «Oppvekstog omsorg»
4
Fire utvalg til sammen:Planutvalget,Oppvekst/skole,Helse/omsorgog kultur.
Disseskal ha innstillingsmyndighettil KST
5
Bedremed ad hoc enn fast
«Fordelingsutvalg»
som tar tak i og løfter, koordinerersakerti l ad hoc utvalg:
Formannskapet
6
«Levekårog oppvekst».Mandat: Innstille overfor formannskapog kommunestyre

A. Fordelerog ulemper ved et fast utvalg/komite i tillegg til PU
Fordeler:
Gruppe Fordelerved faste utvalg/komite(er) i tillegg til Planutvalget
1
Politikernefår tid til fordypningi saker
2

2

3

4

5
6

Politikerneblir kjent med saksområdet
Det blir tettere kontakt mellom administrasjonenog politikerne
Dypereinnsikt, større forståelse
Bedrekontakt mellom politikere og administrasjon
Fjerneossfra «bås-tenkning»
Gruppasutgangspunkt:Ønskerett utvalg «Oppvekstog omsorg». Fordeler:
Denviktigsteoppgaventil kommunen
Politikeresom er dedikertefor oppgavene
Mer grundigbehandlingsom i tillegg blir mer synlig
Skaldu være«fagarbeider»eller politiker ?
Fordelmed bakgrunnskunnskap
og interessefor området
Involvererflere fra kommunestyret
Bedresamarbeidetmellom politikere og administrasjon
Engasjertflere inn i utvalg, nyvalgtefår opplæringgjennomutvalg/komite
Setter segbedre inn i saker/temaer
Økt kunnskapog interesse
Bedrebehandling/kvalitetpå sakene
Innstillingsrettentil kommunestyret
Tettere samarbeidmellom politikere og administrasjon

Ulemper:
Gruppe Ulemper ved faste utvalg/komite(er) i tillegg til Planutvalget
1
Kankanskjetil tider gi mer arbeid til administrasjonen
2
Farefor at det blir «et supperåd»
3
Kostnaderved å ha utvalget.Administrasjonenmå hele tiden bistå
Forventningertil bevilgninger, som seneremå fattes i kommunestyret
(enkeltpersonersom representererutvalget)
4
Ikke svart
5
Mangledeinteressefor saken
6
Mere arbeid
Økte utgifter
Mister litt oversiktover sakenede som ikke er med i utvalget

B. Hva skal til for å få ordningen til å fungere ?
Gruppe Hva skal til for å få ordningen til å fungere ?
1
Delegeringsreglementet
må gjennomgåsfor å se om flere sakerkan
behandlespolitisk
2
Utvalgetmå inn i en sammenhengi kommunensbehandlingav saker
3
Viktig med dialogmøtermed brukere,ledelseog ansatte
4
Ikke svart
5
Må ha noen sakerå jobbe med, som har innhold som gir mening
Dra med innbyggerne,ha reell påvirkning
Det må være saksbehandler/sekretær
tilgjengeligfra administrasjonen
6
3

Dyktigleder/saksordfører
Motiverte/interessertemedlemmerog saksbehandlere

II. Utgangspunkt:Eventuellendring av politisk organiseringtrer i kraft fra ny
kommunevalgperiode(høsten2019).Er det noen forbedringer vi kan gjøre
innenfor dagenspolitiske organisering?Noen stikkord:
Fleresaksutvalg,f.eks.utarbeiding/revidering/rulleringav planer ref planstrategien? Møtehyppighet
i kommunestyret/formannskapet/planutvalget
? Tetterekoblingmellom kommunestyretog rådene?

Gruppe Innspill til forbedringer innenfor dagenspolitiske organisering
1
Flerefaste utvalg (EE:Ikke svar på spørsmålet)
Mer helhetligstrategi for når og for hvilke sakerdet skalopprettes saksutvalg
2
Fleresaksutvalg
Bedreoppfølgingav saksutvalgsarbeidet
både i kommunestyretog av
administrasjonen
Tidligerepolitisk involveringi viktige saker
Møtehyppighet:OKi dag
Budsjettkonferansefor hele kommunestyretog de fire rådene
Orienteringfra de kommunalerådenei kommunestyremøtene

3

4

5

Brukesaksutvalgtil å beskrivemulige alternativer i saker
Formannskap/kommunestyre
bestemmermandatet til utvalgene(EE= i dag:
KST,FSKog PUkan opprette saksutvalgog formulereret tydelig mandat for
oppdraget)
Starteopp igjen med dialogmøterinneværendekommunevalgperiode
Ønskeom at kommunensrepresentanteri ulike interkommunalestyrer og
selskapermøter i kommunestyretnår sakersom omhandlerselskapene,
behandles.Det bør ogsåværemulighet for å stille spørsmåltil
representantene
Følgegruppe4 sitt forslagom fire utvalg (Planutvalg(somi dag),
Oppvekst/skole,Helse/Omsorg,Kultur) som «et pilotprosjekt» før neste
kommunevalgperiode
Møtehyppigheti råd og utvalg; Fungererbra slik det er i dag,men bør være
minimum fire møter (kontinuitet)
Tettere kobling mellom kommunestyretog rådene:Bedresamarbeid
politikere administrasjon
Antall politiker i kommunestyret: «Litt uenige,men 25 eller 19».
Nok møter i dag, krevendei forhold til jobb, familie etc
Rulleringav planer: Brukead hoc saksutvalg,engasjertepolitikere
rapporterer til kommunestyretfør sakener ferdig, altså før saksutvalget
innstiller
Flerkultureltråd, eldrerådetetc inviterestil kommunestyretfor å orientere
om status
«Sektorer»inviterestil kommunestyret,orientere om statusi sektor/enheter

4

6

Utnytte tiden når vi er på møter, i møter med lite sakerleggesdet inn flere
orienteringer
Bruk av teknologi ved rullering av planer og avviklingav møter
(videokonferanser/skype/telefonmøter)
Flereorienteringeri forkant av kommunestyremøtene
, dvs før sakslista
Orienteringertil formannskapetburde ogsåforegåi kommunestyret

5

