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Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Samlet saksframstilling av sak 86/08 i Driftskomitèen.
Samlet saksframstilling av sak 7/09 i Driftskomitèen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Reglement for komitèene Verdal kommune datert 13.02.03.
Samlet saksframstilling av kommunestyresak 108/08.
Innstilling fra prosjektgruppe – Politisk organisering i Verdal kommune. Utdelt
driftskomiteens medlemmer i møtet 9. desember 2009.
Driftskomitèen og brukergrupper – innstilling fra nedsatt utvalg.
Samlet saksframstilling av formannskapssak 62/07.
Saksopplysninger:
I sak 83/09 gjennomførte driftskomiteen i Verdal kommune en evaluering av komiteens
arbeid.

I 2009 gjennomførte driftskomiteen 10 møter. Det ble behandlet 84 saker.

Det ble oppsatt årsplan for arbeidet i komiteen for 2009. Komitèen gjennomførte
interessante befaringer og hadde mange nyttige orienteringer.
Første del av novembermøtet startet med felles møte med plan- og utviklingskomitèen.
Ellers har de resterende møtene vært gjennomført som rene komitèmøter.
Et utvalg ledet av Atle Vikan la i mai 2007 fram sin innstilling som omhandlet
forholdet mellom driftskomiteen og brukergruppene. Innstillingen følger saken som
utrykt vedlegg. Innstillingen inneholder 15 punkter som hadde som mål å ivareta
informasjon fra brukernivå til folkevalgte. Ved oppsett av årsplanen for komiteen for
2009 ble det forsøkt å ivareta intensjonene i framlegget.
I desembermøtet vurderte komiteen arbeidet som ble gjennomført i 2009. Momenter
som kunne belyses av medlemmene i møtet var:
Komiteens rolle opp mot
o formannskap
o kommunestyre
Komiteen som politisk verksted
o innhold i møtene
Samarbeid og samhandling med
o administrasjonen
o organisasjonen
o frivillige lag og foreninger
Komiteen hadde en interessant diskusjon.
Stikkord fra diskusjonen:
Lurt med evaluering – gjøre seg refleksjoner.
Flere av medlemmene er ferske i politikken – det kan være lurt å ha med seg.
Viktig å ut i organisasjonen – bli kjent, skaffe seg kunnskap.
Bruke dagen når det er møter – driftskomiteen som et politisk
verksted/diskusjonsforum.
Driftskomiteen har satt en del saker på dagsorden.
Veien videre – hvordan?
Kommunens økonomistyring – viktig at man kan følge med dette som medlem av
driftskomiteen.
Komiteens mener at lederen skulle vært medlem av formannskapet for å bringe
sakene/argumentene videre.
Oppleves trygt å være medlem av driftskomiteen.
Lederen oppleves ryddig og strukturert.
Hvordan komme i land med årsplanen – kanskje senke ambisjonsnivået?
Lederen har vært flink til å drive oppsøkende virksomhet, kanskje komiteen kan dras
mer inn?
Store muligheter til påvirkning i komiteen.
Komiteen bør fortsatt holde fokus på sykefraværet.
Medlemmene kan bli flinkere til å spille inn saker til komiteen.

Oppleves at driftskomiteen har stort ansvar og medlemmene får dermed også
tilsvarende ansvar.
Viktig med årsplan som omfatter ALLE områdene i organisasjonen. Planen bør gjøres
kjent for hele organisasjonen.
Være klare i bestillingene til de som inviteres til møtene.
Brukermedvirkning – driftskomiteen må gi tilbakemelding/signal på at det er
brukermedvirkning selv om de ikke får gjennomslag for sine synspunkter.
Varamedlemmene bør få delta på politikeropplæring.
De 15 punktene til tiltak i innstilling fra nedsatt utvalg – driftskomiteen og brukergrupper –
ble gjennomgått.

Vurdering:
Saken ble i driftskomiteen framlagt uten forslag til vedtak.

Driftskomiteen fremmet i møtet følgende forslag til vedtak:
Evaluering av driftskomiteen oversendes formannskapet. Driftskomiteen anmoder om
at komiteens leder får orientere formannskapet om komiteens evaluering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
Saken legges med dette fram for formannskapet.

