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Med venleg helsing
For leiar Marianne Sandahl Bjorøy

Willy Sørensen
Prosjektmedarbeidar/ Sekretær for utvalet

Vedlegg:

Framlegg til 2 alternative modellar for politisk organisering

Politisk organisering, alt. A: formannskap + 2 utval
Formannskapet

-

Budsjett, rekneskap, økonomiplan, handlingsprogram
Overordna planar; kommuneplanen (areal- og samfunnsdel)
Regionalt samarbeid og –utvikling
Valstyre
Eigarskap*
Næringssaker*
Beredskap*
* sjå alt.B / 3.utval

Utval for stadutvikling og fysisk infrastruktur

- kommunedelplanar (areal)
-

Reguleringsplanar og arealrelaterte saker
Samferdsle
Kommunale eigedomar: bygging og utvikling
Miljøsaker

-

Utval for tenester og levekår

Helse/ skule/ sosial/ omsorg/ Nav : drift og planlegging
Kommunedelplanar (tematiske)
Samfunnskontakt: Frivillige, lag og organisasjonar, idrett, kyrkja
Kultur

Politisk organisering alt B: formannskap + 3 utval
-

-

-

Formannskap

Budsjett, rekneskap, økonomiplan, handlingsprogram
Overordna planar; kommuneplanen (areal- og samfunnsdel)
Regionalt samarbeid og -utvikling
Valstyre

Utval for stadutvikling og infrastruktur

Kommunedelplanar (areal)
Reguleringsplanar og arealrelaterte saker
Samferdsle
Kommunale eigedomar: bygging og utvikling
Miljøsaker

Helse/ skule/ sosial/ omsorg/ Nav : drift og planlegging
Kommunedelplanar (tematiske)
Samfunnskontakt: Frivillige, lag og organisasjonar, idrett, kyrkja
Kultur

Næringssaker
- Eigarskap
- Beredskapsplanar

-

Utval for tenester og levekår

Utval for næring, eigarskap og tryggleik

Politisk organisering: andre føresetnader
•
•

I tillegg kjem lovbestemte utval som eldreråd, råd for funksjonshemma og kontrollutvalet.
Kommunestyra kan også etablere kva utval dei ønskjer, når dei vil og med ulik samansetnad. T.d
administrasjonsutval, ungdomsråd, nærmiljøutval osb.

