Sunnfjord kommune

Møtereferat
Politisk prosjektgruppe – politisk organisering

Møtedato:

17.10.2018

Møtt
Håkon Myrvang
Kari Valle
Kari Iren Birkeland
Oddmund Klakegg
Mathias Råheim
Ole Grotle
Åsmund Berthelsen
Norunn Lunde Furnes
Gunn Merete Paulsen
Ole John Østenstad
Malin Moldestad

Møtestad: Møterom Anga, Førde rådhus

Ikkje møtt

Bjørnar Karlsen

Møteleiar: Åsmund Berthelsen

Møtereferent: Malin Solheim Moldestad

Sak nr.

Sakstittel, omtale og konklusjon

1

Sak om folkevalde sine arbeidsvilkår
 Fellesnemnda gjorde følgjande vedtak i sak 032/18:
o Saka vert sendt attende til prosjektgruppa. Prosjektgruppa
skal vurdere forholdet i godtgjersle mellom medlemmene i
formannskapet og resten av kommunestyret. Gruppa skal
også sjå spørsmålet om godtgjersle i samanheng med
forslag til delegeringsreglement.
 Ny fordeling av godtgjersle vert tema i neste møte 29.10.18

2

Gjennomgang av reglement for folkevalde organ
 Nokre kommentarar til reglementet
o Drøfting om tidsfrist for utsending av møteinnkalling,
normalt 5 dagar i reglementet, forslag om å auke til 8 dagar

Ansvar

Frist
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o
o
o
o

Tillegg under møteoffentlegheit om høve til å lukke møte
når det er sak/orientering om ev. forhandlingar
Leggje til ei oppmoding om å registrere styreverv
Ønskje om ein definisjon av gyldig fråvær – drøfting av
praksis
Drøfting av nye ordningar i sakshandsaming, som
saksordførar og arbeidsutval

3

Presentasjon om arbeidet med delegeringsreglementet v/Ole John
Østenstad
 Spørsmål knytt til tidsplanen for dette arbeidet.
o Vi held på tidsplanen som er lagt opp, og utsetter fristen
dersom prosjektgruppe treng meir tid

4

Arbeidet vidare
 Alle les gjennom reglementet og kjem med ev. kommentarar og
forslag til Malin Moldestad eller Ole John Østenstad, som arbeider
vidare med reglementet
 Prøve å avklare ny tilråding om fordeling av godtgjersle i neste
møte
 Ole John vil halde ein presentasjon om hovudprinsipp for
delegering og legge opp til drøfting av dette i neste møte
 Bjørnar Karlsen vert kopla på arbeidet med
delegeringsreglementet

Eventuelle merknader til referatet må sendast til referenten innan 10 dagar etter utsending.
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