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STAVSMARTN 22. - 24.10.2021: VALG AV ARBEIDSGRUPPE OG ARBEIDSGRUPPENS
FULLMAKTER
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
K-sak 29/18, møte 19.04.2018 – Stavsmartn 19. – 21. oktober 2018.
Sammendrag:
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å etablere en arbeidsgruppe som får ansvar
for planlegging og gjennomføring av kommunens stand på Stavsmartn. Gruppa etableres
for resten av kommunevalgperioden inkl høsten 2023 (konstituerende møte i nytt
kommunestyre skal gjennomføres innen utgangen av oktober måned).
Saksutredning:
Bakgrunn
Stavsmartn 2021 gjennomføres 22. – 24.10.2021. Til å planlegge kommunens stand i 2018
og 2019 (i 2020 var det ingen Stavsmartn) var det valgt en arbeidsgruppe i K-sak 29/18,
møte 19.04.2018. Arbeidsgruppen besto av ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen
og mandatet var å vurdere diverse sider ved kommunens stand. Administrasjonen bisto
arbeidsgruppa med to personer, en av disse var sekretær for arbeidsgruppen. I vedtakets
punkt 2 fikk formannskapet fullmakt til å avgjøre saken på grunnlag av arbeidsgruppens
forslag. Så vidt kommunedirektøren kan se var ikke saken oppe igjen i formannskapet.
Stavsmartn høsten 2021
Bemanning arbeidsgruppe og arbeidsgruppens mandat
Det er viktig at kommunen er synlig på Stavsmartn med temaer som er interessante for
befolkningen, og det er viktig å ha ei arbeidsgruppe som drøfter seg fram til disse temaene.
Kommunedirektøren mener det er tilstrekkelig med to politikere, ordfører og en fra
opposisjonen. Administrasjonen stiller med en person som ivaretar sekretærfunksjonen.
Arbeidsgruppen får ansvaret for gjennomføring av stand uten noen ytterligere forankring i
formannskap/kommunestyre hvis ikke arbeidsgruppen vurderer det som nødvendig.
Dekning av temaene som blir valgt for synliggjøring på standen
Det er viktig at de tjenesteenhetene som har ansvar for valgte temaer blir utfordret så fort
som mulig for å sikre en god forberedelse av innholdet.
Bemanning på stand
Det er 9 vakter à 3 personer som skal bemannes. I utgangspunktet er det naturlig at
politikerne dekker 2/3, dvs alltid to politikere. Resterende 9 vakter fordeles da på
tjenesteenhetene i forhold til de temaene som frontes på standen.

Vurdering:
Stavsmartn er en gylden anledning til å synliggjøre dagsaktuelle temaer for kommunen og
dermed for innbyggerne. Kommunedirektøren vurderer Stavsmartn til å være et viktig
informasjonstiltak for både politikerne og administrasjonen.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som får ansvar for planlegging og
gjennomføring av kommunens stand på Stavsmartn høsten 2021, 2022 og 2023:
1. Ordfører Jon Halvor Midtmageli, leder
2. AP/H: ….., nestleder
3. Administrasjonen: en person.
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