VERRAN KOMMUNE

Arbeidsmøte med
kommunestyret
Kommunereform

Arbeidsmøte med kommunestyret- Kommunereform

Diskusjon i kommunestyret.
Det deles inn i grupper. Tverrpolitisk sammensatt. I tillegg til at gruppene leverer sine svar skriftlig,
skal det gis en muntlig gjennomgang i plenum.

Demokratisk arena
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

Hvordan er rekrutteringen og engasjementet for å drive politisk arbeid?
Hvilke partier er representert og hvordan er aktiviteten i partiorganisasjonene?
Hvordan er valgdeltakelsen og det lokalpolitiske engasjementet?
Hvordan drives lokalpolitisk styring - overordnet styring eller detaljstyring?
Hvordan er forholdet mellom saksmengde og tid til å drive lokalpolitikk i kommunestyret?
Opplever kommunestyret at det politiske handlingsrommet er svekket som en følge av
interkommunale samarbeidsordninger (vanskelig å fatte beslutninger, vanskeligere å ha
oversikt)
Opplever kommunestyret å ha tilstrekkelig makt og innflytelse?
Opplever kommunestyret mangel på demokrati i dag?
Opplever kommunestyret habilitetsutfordringer i dag?

Overordnede spørsmal som kan være aktuelle for diskusjon i
kommunestyret:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 20-30-års perspektiv?
Er kommunen avhengig av en eller flere nabokommuner for å levere lovpålagte
velferdstjenester til sine innbyggere?
Hvor omfattende kan et interkommunalt samarbeid være før samarbeidsulempene blir
større enn fordelene?
Hvilke utfordringer står man overfor når det gjelder ivaretakelse av kommunale oppgaver?
Hvilken gjennomføringsevne har kommunen på de ulike områdene kommunen har ansvaret
for?
Greier kommunen å nå de mål den har satt seg?
Hva er visjoner og mål for framtidig utvikling?
Hva kreves for å realisere disse målene, og hvilke effekter kan man oppnå gjennom å bli en
del av en større kommune?
Når mener kommunestyret at kommunen blir for liten(antall innbyggere- Har vi en
smertegrense, og hva er i tilf. den)?
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X.
XI.
XII.
XIII.

Hvilke investeringsbehov har vi i et 15 -20 årsperspektiv?
Hvor store investeringer kan vi klare (hva er realistisk – låneopptak)?
Hva tåles av inntektsnedgang?
Hva er våre smådriftsfordeler i dag?

Demokrati





I hvilken grad kan en kommunesammenslåing bidra til mer helhetlig og direkte styring av
utviklingen i regionen?
En kommunesammenslåing vil som regel gi færre kommunestyrerepresentanter enn for de
tidligere kommunene samlet. Hvilke alternative deltakelsesformer vil være aktuelle for å
sikre og videreutvikle det lokalpolitiske engasjementet i en sammenslått kommune?
I hvilken grad er det aktuelt med kommunedelsutvalg og hva slags myndighet og oppgaver
kan delegeres til disse?

Har dere innspill pa hvordan dere ønsker at prosessen skal forega
 Hvordan skal informasjonen gis
 Involvering

Retningsvalg

Andre aktuelle problemstillinger / temaer
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