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Innstilling fra nedsatt arbeidsgruppe:
1. Kommunestyret består av 35 representanter
2. Alternativ 1: Formannskapet består av 9 representanter og har samme
portefølje som i inneværende periode. Komitelederne velges blant
Formannskapets medlemmer. Formannskapet utgjør kommunens medlemmer i
samkommunestyret.
Alternativ 2: Formannskapet. Følgende strykes: Når det gjelder
sammensetningen av Formannskapet, mener Utvalget at dersom man velger å
opprettholde dagenes komitéordning, bør begge komitélederne sitte i
Formannskapet. Ordfører, varaordfører og komitélederne vil likevel utgjøre et
mindretall i et Formannskap på 9 medlemmer.
3. Alternativ 1: Plan og utviklingskomiteen opprettholdes med 9 representanter
og samme portefølje som i inneværende periode
Alternativ 2: Plan- og utviklingskomiteen utvides til 11 medlemmer.
4. Alternativ 1: Driftskomiteen utvides til 11 medlemmer. Komiteen får samme
portefølje som inneværende periode, men blir pålagt sammen med
administrasjonen å arbeide for en videreutvikling av Komiteens arbeidsform.
Alternativ 2: Driftskomiteen deles i to: Komite helse/omsorg og Komite
oppvekst/kultur. Antall medlemmer må diskuteres. Teknisk drift legges til planog utviklingskomiteen.
5. Utmarksnemndas plassering i den kommunale forvaltningen avklares når
situasjonen for ISK er endelig besluttet.

6. Gjeldene delegasjonsreglement videreføres og tas opp til ny vurdering av
det nye kommunestyret innen 1/7 2012.
Vedlegg:
Alternativ til politisk organisering fra valgperioden 2011.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I formannskapets møte 18.03.10 ble det nedsatt følgende gruppe for å se på revidering
av kommunens delegasjonsreglement:
Svein Svensson, leder
Trine S. Hallem
Marit Voll Skrove, nestleder
John Hermann
Brita K. Torsvik
Etter at gruppen startet sitt arbeid kom det til høring forslag på endringer i
kommuneloven, der ett av forslagene bl.a. var at kommunestyret i hver valgperiode
skal vedta nytt delegasjonsreglementet. I den forbindelse har gruppen innstilt at det
ikke fremmes forslag på endringer i delegasjonsreglementet nå, men at eksisterende
reglement prolongeres til juli 2012.
I arbeidet med delegasjonsreglement må også den politiske organiseringen avklares,
og dette må gjøres før valg av nytt kommunestyre. Gruppen har derfor startet dette
arbeidet og legger nå fram utkast til politisk organisering – der gruppen har kommet
fram til 2 klare alternativ.
Saken legges med dette fram til politisk behandling.

