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Ad-hoc utvalgets forslag til vedtak:








Dagens løsning med politisk organisering av kommunestyret og formannskap
videreføres. Planutvalg består av formannskapet.
Kommunestyret holdes som i dag på kveldstid.
Formannskapet skal bestå av 7 medlemmer.
Det opprettes 2 saksbehandlerkomiteer.
-Komite Folk
-Komite Utvikling
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre fortsetter i henhold til vedtatt reglement.
Ved valg til politiske nemder i Værnesregionen skal det velges minst en politiker fra
Formannskapet i hver nemd.
Endringene gjelder fra 1. oktober 2015

Vedlegg
1 Referat fra møte 17.03.2015
2 Referat fra møte 13.04.2015
3 Referat fra møte 19.05.2015
4 Særutskrift - Forenkling av politisk organisering i Frosta kommune
Bakgrunn for saken:
Det vises til vedlegg nr. 4, særutskrift fra KO-sak 86/12 fra møte 30/10-12, hvor det ble gjort
følgende vedtak:
Endelig vedtak:
1. Dagens løsning med politisk organisering av kommunestyret og formannskap
videreføres. Planutvalg består av de valgte medlemmene i kommunestyret. Fra og med
1.3.13 opphører saksbehandlerkomiteene (KOK, KOH og KUN), og det innføres en

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ordning hvor det kan opprettes rådgivende Ad-hoc komiteer med tidsavgrenset oppdrag.
Komiteene kan delegeres myndighet.
Kommunestyremøtene holdes som i dag på kveldstid.
Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede slås sammen til ett utvalg med
de sittende medlemmene fra dagens råd. Iverksettes 1.3.13.
Innen oppstart 1.3.2013 utarbeider nåværende Ad-Hoc utvalg forslag til retningslinjer
for praktiseringen av ordningen med Ad-Hoc komiteer, hvor det beskrives omfang,
oppnevning, sammensetning, sikring av brukermedvirkning m.v.
Innen oppstart 1.3.2013 utarbeider nåværende Ad-Hoc utvalg i samarbeid med
rådmannen forslag til nytt delegasjonsreglement.
De økonomiske konsekvenser som følge av endringen i politisk organisering, innarbeides
i forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.
Ordningen evalueres før endt valgperiode.

Saksopplysninger:
I Kommunestyremøte den 30.12.2012, sak 86/12 ble det besluttet å endre på den politiske
organiseringen fra 01.03.2013. Det er denne endringen som nå skal evalueres.
I Kommunestyremøtet 24.02.2015, sak 9/15 ble det opprettet et Ad-hoc utvalg som fikk i
oppgave å evaluere den politiske organiseringen.
Utvalget har bestått av følgende personer:
Torun Nesse, Krf
Trine Haug, Sp
Dagfinn Tingstad, V
Tore Moksnes, H
Stig Arild Oldervik, Ap
Boje Reitan, SV
Ordfører Johan Petter Skogseth, Sp
Leder: Dagfinn Tingstad
Nestleder: Boje Reitan
Utvalget har hatt 3 møter:
17. mars 2015, vedlegg 1
13. april 2015, vedlegg 2
19. mai 2015, vedlegg 3
Ut i fra debatt og fokus i de gjennomførte møtene, vurderes det ikke tjenlig å fortsette dagens
ordning med planutvalget og ad-hoc komiteene.
Formannskapet bør være planutvalg, slik som før den siste endringen. Det kom forslag i møte om at
formannskapet bør utvides til 7 stk.
Her må det delegeres myndighet til formannskapet. Endring av delegeringsreglementet vil bli lagt
fram i egen sak. Blir det økning av antall medlemmer må reglementet for formannskapet endres.
Legges fram i egen sak.
Utvalget er enig i at komiteer må opprettes igjen. Et av spørsmålene som dukket opp er om at det er
bedre med faste komiteer eller skal komiteene få oppgaver uavhengig av saksområder, men med
føringer. Utvalget har kommet fra til at det er bedre med faste komiteer. Navn på komiteene blir

Komite Folk og Komite Utvikling. De skal bestå av 5 medlemmer hver. Nytt reglement for
saksbehandlerkomiteer vil bli lagt fram i egen sak.
Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre har diskutert ordningen med felles råd og er fornøyd
med ordningen slik som i dag. De ønsker felles varamedlemsliste, ikke personlige varamedlemmer
som i dag. Reglementet ble endret når eldrerådet og rådet for funksjonshemmede ble slått sammen.
Nytt reglement tilpasset endringen som er ønsket vil bli lagt fram i egen sak.
Siden plan, miljø og landbruksprosjektet (PLM) i Værnesregionen er noe forskjøvet ut i tid, velger
ad-hoc utvalget å ikke ta stilling til dette på nåværende tidspunkt.

Når det gjelder politiske nemder i Værnesregionen er utvalget enig i at det må være minst en
politiker fra Formannskapet i hver nemd.
Tidspunkt for kommunestyremøtene blir uforandret og starter kl. 18.30.
Iverksettelsesdato for alle endringer er 1. oktober 2015.

Vurdering:
Økonomiske konsekvenser: Blir det økning i antall medlemmer i Formannskapet blir dette en
ekstra kostnad på 2 ganger 5% av ordførers lønn. Pr. dags dato er dette kr. 62.878,-.
De øvrige utgiftene er det vanskelig å si noe om da dette avhenger av møtesekvensen på
komiteene.

Konklusjon:
Se ad-hoc utvalgets forslag til vedtak.
Arne Ketil Auran
Rådmann

