Oppsummering frå møte i delprosjekt P2

Delprosjekt: P2
Møtestad: Ålesund
Dato: 13.04.18
Møteleiar: Kari Grindvik
Deltakarar:

Kommune/repr.

Kari Grindvik

Skodje

Helene B. Fjørtoft

Ørskog

Geir Stenseth

Ålesund

Elin Moen

Haram

Modolf Hareide
Svein Harsjøen
Frode Andresen
Anny Sønderland
Synnøve Vasstrand Synnes
Forfall: Trine Otterlei, Irene Aase, Geir Skodje, Nils Magne Abelseth og
Åse Kristin Bakke.

Sakliste:
1. Delegeringsreglement
2. Kommunedelsutval: Gjennomføring av folkemøte
3. Framdriftsplan for prosjektet 2018 og 2019

Skodje
Haram
Ørskog
Sandøy

1. Delegeringsreglement

Enigheit om at delegeringsreglement for den nye kommunen må leggast fram som ei samla sak for
Fellesnemnda hausten 2018 (møte i Fellesnemnda 08.11)
Fullmakter til formannskapet:
Gjennomgang utarbeidd forslag
Erfaringar frå kommunane, spesielt med tanke på eigarrepresentasjon i selskap kommunen er
medaigar i, frådelingssaker, oversendingsframlegg.
Fullmakter til planutvalet:
Vanskeleg å samanlikne dei fem kommunane i nye Ålesund mtp. kva oppgåver og fullmakter som vert
lagt til planutvalet.
Enigheit om behov for gjennomgang av Plan- og bygningslova. Vi vil prøve å få dette til i neste møte i
delprosjektet (25.05)

2. Kommunedelsutval

Folkemøte vil bli gjennomført etter følgjande tidsplan:
2. mai: Skodje - Gomerhuset
14. mai: Haram – ID huset
15. mai: Ørskog - samfunnshuset
22. mai: Ålesund – Bystyresalen?
24. mai: Sandøy – Sandøyhagen
Tidsramme for møta: 2 timar + 30 minutt «mingletid» og kulturinnslag i forkant av møtestart.
Transport: Tilpasse møtetider etter ferger. Bestille båtskyss til Ona osv. i samband med møtet i
Sandøy.
Invitasjonar:
•

Exit lokaldemokrati?

Målgrupper:
Alle innbyggarar
Næringsliv
Lag og organisasjonar
Dei politiske partia
Kommunestyra i kvar kommune

Bydelsutvala
Særlovsorgana i kvar kommune
Spesiell invitasjon til fellesnemnd og prosjektleiing
Praktisk gjennomføring: den enkelte kommune tek ansvar for dette
Metode: Kafedialog med føregåande innleiing.
Innhald i møta:
Innleiing – om kva vi vil med dette møtet.
Vi skal innom tradisjonelle og nye måter å tenke medborgerskap og lokaldemokrati på.
•

Korleis vil de påverke? Og på kva område? Kva skal til for at folk vil bidra?

Innleiingar til kvar spørsmålsstilling, max 10 minutt MED video, utan video fem minutt + ca 25 min til
dialog rundt borda.
1) Innleiing: kva er lokaldemokrati? kva gjer dei andre stader?

Spørsmålsstilling:

Korleis kan innbyggarar, næringslov og lag/foreningar saman bidra til utvikling av
lokalsamfunnet?

2) Innleiing:

Spørsmålsstilling:

Kva saker eller område er det ønskjeleg å kunne påverke?

3) Innleiing: digitalisering og eksempel på medborgerskap, nærdemokrati. Kva løysingar ser vi
på og kva muligheiter finst?

Spørsmålsstilling 1:

På kva måtar kan innbyggarane vere med og påverke?

Spørsmålsstilling 2:

Kva skal til for at du eller andre vil vere med i eit kommunedelsutval?

3. Framdriftsplan i prosjektet

Møte

Dato

Innhald

Arbeidsutvalet til delprosjektet

27.08 kl. 1400-1530
(telefonmøte eller Skype)

Førebu møte i delprosjekt P2
31.08

24.09 kl. 1400-1530
(telefonmøte eller Skype)

Førebu møte i delprosjekt P2
05.10

22.10 kl. 1400-1530
(telefonmøte eller Skype)

Førebu møte i delprosjekt P2
26.10

Delprosjekt P2

19.11 kl. 1400-1530
(telefonmøte eller Skype)

Førebu møte i delprosjekt P2
30.11

25.05

Evaluering gjennomførte
folkemøte
Gjennomgang plan – og
bygningslova
Drøfte oppgåver/fullmakter til
planutvalet
Drøfte inndeling/namn og
oppgåver til
kommunestyrekomiteane

22.06

Drøfte geografisk inndeling,
oppgåver etc ift
kommunedelsutval (utfrå
innspel frå Fellesnemnda
14.06)

31.08

Rammevilkår for politisk arbeid
(prinsipp)
Førebu arbeidsøkt i
Fellesnemnda 13.09

05.10

Politisk modell inkl.
kommunedelsutval

26.10

Delegeringsreglement –
oppsummere etter arbeidsøkt i
Fellesnemnda 18.10

30.11

- Rammevilkår for politisk
arbeid: oppsummere etter
arbeidsøkt i Fellesnemnda
- Førebu arbeidsøkt i
Fellesnemnda 13.12:
Møtereglement
Politikaropplæring

Møte i Fellesnemnda

14.06

Arbeidsøkt:
kommunedelsutval
Sak: Inndeling/oppgåver
kommunestyrekomitear

13.09

Arbeidsøkt: Rammevilkår for
politisk arbeid (prinsipp)

04.10

Arbeidsøkt:
Delegeringsreglement
(prinsipp)
Sak: politisk modell inkl.
kommunedelsutval

08.11

Sak: Samla
delegeringsreglement

13.12

Evt. arbeidsøkt:
Møtereglement
Folkevaldopplæring
Evt. sak: Rammevilkår for
politisk arbeid (reglement for
godtgjersle, frikjøp etc)

2019 (dato ikkje fastsett)

Saker:
Møtereglement
Folkevaldopplæring

Synnøve Vasstrand Synnes
Ref.

