Nye Lyngdal kommune
Politisk organisering

Vi er bedt om å lage en prosess på et arbeidsmøte for Fellesnemda med følgende formål:



Hva er viktig for Nye Lyngdal?
Hvilke muligheter finnes?

Hentet fra saksutredningen:
Arbeidsmøtene skal inneholde en innføring i mulighetsrommet, vurdering av styrker og svakheter
med ulike alternativer og konsekvenser av valgte ordninger. Konklusjonene fra arbeidsmøtene skal
danne grunnlaget for innstilling til Fellesnemnda.

Arbeidsmøtene skal lede frem til å svare ut Fellesnemndas vedtak gjort i møte den 19.12.2017:
1. Målsettingen med dette delprosjektet er å komme fram til en politisk organisering som
bidrar til å bygge en felles positiv kultur for samarbeid i ny kommune og som ivaretar
lokaldemokratiet og representasjon på en god måte.
2. Arbeidet i delprosjektet har som mål å utarbeide forslag til politisk organisering med
utvalg/komitéer og representasjon for ny kommune innen 1.4.2018
3. Arbeidet i delprosjektet har som mål å utarbeide forslag til lokaldemokratiske ordninger som
ivaretar stor grad av innbyggerinvolvering/-medvirkning innen 1.4.2018.

PROGRAM 8.2.2018
8.30-9.00:

Velkomst og presentasjon av formål med dagen. Kort gjennomgang av program for
dagen v/leder av Fellesnemnd Reidun Bakken og Martin Skramstad, KS.
Folkevalgt ledelse – hva er det og hvorfor er det viktig? Martin Skramstad, KS.

9.00-10.15:

Presentasjon og diskusjon omkring dagens løsninger i Audnedal og Lyngdal
v/rådmann i Lyngdal Norman Udland og rådmann i Audnedal, Kjell Olav Hæåk.
Gruppeoppgave: Hva fungerer bra og hva fungerer mindre bra i dagens praksis?
Hva ønsker man å videreføre/ikke ta med av dagens politiske organisering i ny
kommune?

Pause
10.30-11.00:

Hvordan sikrer man gode vilkår for politisk debatt blant de folkevalgte?
Martin Skramstad, KS. Plenumsdiskusjon

11.00-11.30:

Gjennomgang av lokaldemokratiundersøkelsen og undersøkelsen som universitetet i
Agder har gjort om organisasjonskultur. Prosjektleder Ann Karin Fuglestad.
Plenumsdiskusjon.

11.30-12.00:

Lunsj

12.00-13.15:

Hvordan kan administrasjonen bidra til å styrke den folkevalgte ledelsen og hvor er
skillet mellom politikk og administrasjon i Nye Lyngdal kommune?
Martin Skramstad, KS.

13.15-15.00:

Ulike muligheter for Innbyggermedvirkning og innbyggerdialog. Hva ønsker man for
den nye kommunen?
Gjertrud Strand Sanderød, KS.

15.00-15.30:

Oppsummeringer og konklusjoner for mulige ordninger i ny kommune.
Martin Skramstad, KS. Plenumsdiskusjon.

