Sunnfjord kommune

Møtereferat
Framtidas lokaldemokrati – referat frå møte 07.01.19

Møtedato:

07.01.2019

Møtestad: Førde rådhus, møterom Anga

Møtt

Ikkje møtt

Frå gruppa:
 Reidun Støfring
 Ivar Svensøy
 Jan Taule
 Turid Vallestad
 Jarle Arvid Aase
 Anne Lilleaasen
 Ole Johnny Stubhaug
Frå administrasjonen:
 Ole John Østenstad
 Ørjan Stubhaug (sak 1-2)
 Jakob Andre Sandal (sak 1-3)
 Øystein Høyvik
Andre
 Bente Hauge, Sunnfjord Utvikling (sak 1-2)

Frå gruppa:
 Annlaug Birkeland

Møteleiar: Reidun Støfring

Møtereferent: Øystein Høyvik

Utsendt dagsorden
Tidspunkt

Kva

15.00 – 15.05
15.05 – 15.25

Godkjenning av referat frå møte 26.11.18
Tettstadutvikling – oppfølging av fellesnemnda sitt
vedtak gjort i møte 14.11.18 v/ Ørjan Stubhaug og
Bente Hauge
Digitalisering – hjelpemiddel for å utvikle
(nær)demokratiet?
 Innleiing v/ Jakob Andre Sandal
 Drøfting
Informasjon om pågåande arbeid i politisk
prosjektgruppe «Politisk organisering» v/ Ole John
Østenstad
Lokaldemokratiundersøkinga v/ Øystein Høyvik
Prosjektplan – oppdatering v/ Øystein Høyvik
Gjennomgang av møteplanen for våren 2019
Eventuelt

15.25 – 16.05

16.05 – 16.30

16.30 – 16.40
16.40 – 16.50
16.50 – 16.55
16.55 – 17.00
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Sak nr.

Sakstittel, omtale og konklusjon

1

Godkjenning av referat frå møte 26.11.18
 Godkjent

2

Tettstadutvikling – oppfølging av fellesnemnda sitt vedtak gjort i møte
14.11.18
 Ørjan Stubhaug og Bente Hauge orienterte (presentasjonen ligg
vedlagt) om korleis Sunnfjord kommune og Sunnfjord Utvikling i
fellesskap ser føre seg å følgje opp fellesnemnda sitt vedtak
 Prosjektgruppa gav uttrykk for at skissert opplegg på ein god måte
sikrar at intensjonane til Sunnfjord Utvikling og «Framtidas
lokaldemokrati»/fellesnemnda blir fulgt opp

3

Digitalisering – hjelpemiddel for å utvikle (nær)demokratiet?
 Jakob Andre Sandal, koordinator digitalisering, innleia om temaet
(presentasjonen ligg vedlagt)
 Prosjektgruppa tok orienteringa til vitande og ynskjer at Sandal deltek i
ØH
seinare møte for å drøfte konkrete tiltak

4

Informasjon om pågåande arbeid i politisk prosjektgruppe «Politisk
organisering»
 Ole John Østenstad orienterte om pågåande arbeid i regi av
prosjektgruppa «Politisk organisering»
 Orienteringa vart tatt til vitande

5

Lokaldemokratiundersøkinga
 Ein planlegg med at KS Vest orienterer fellesnemnda om funn mv. i
møte 06.02 eller 13.03.19
 Det er ynskjeleg at KS Vest så langt som råd også kan orientere det
enkelte kommunestyre

6

Prosjektplan – oppdatering
 Øystein Høyvik innleia kort om kva som kan vere aktuelle aktivitetar
og milepelar for resten av prosjektperioden – og som vil bli avklart i
neste møte
 Prosjektgruppa ser det som ynskjeleg at prosjektarbeidet blir avslutta
til sommaren 2019, dvs. i god til før valet 2019 mv.

7

Gjennomgang av møteplanen for våren 2019
 Pr. i dag er ein ikkje kjent med møtekollisjonar mv. som medfører
behov for flytting av møte
 Aktuelle tema i dei komande møta:
o 04.02.19
 Oppgåveutval
 Prosjektplanen – oppdatering
o 04.03.19
 Digitalsering – drøfting av konkrete tiltak

Ansvar

Frist

ØH
ØH

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