May-Britt Vihovde og Trine Meling Stokland fikk i oppdrag å gjennomgå og oppsummere
undersøkelsen, samt komme med forslag til oppfølging. Dette notatet er et forsøk på det – og sendes
til Øveraas-utvalget for en gjennomgang.

Oppsummering av midtveisevaluering – politisk utvalgsarbeid
1. Fordeling av respondenter

Totalt har 50 folkevalgte svart på undersøkelsen. De aller fleste er fast medlem av enten
formannskap eller et utvalg i tillegg til å være bystyremedlem. Enkelte varamedlemmer eller
rådsmedlemmer har også besvart undersøkelsen.

2. Organisering og gjennomføring av utvalgsmøter
Spørsmål: Hvor fornøyd er du med møtetidspunktet? (1 fungerer dårlig 5 fungerer godt)
Utvalg
Formannskap
Plan og miljø
Helse, omsorg og sosiale
tjenester
KIF
Kontrollutvalg
Oppvekst
PPU
Alle

Gj.snitt score
4,3
4,2
4,9
4
4,3
4
3,6
4,2

Tabellen viser at flertallet av de som har svart er fornøyd med møtetidspunktet. Blant de som ikke er
fornøyd oppgir de fleste at årsaken er at det er krevende å kombinere møter på dagtid med jobb.
Medlemmer av PPU ser ut til å være minst fornøyd med møtetidspunktet. PPU er imidlertid
partssammensatt og undersøkelsen er ikke sendt til de tillitsvalgte.

Spørsmål: Hvordan fungerer ordningen med tidsavgrening på to timer?

Flertallet mener at ordningen med tidsavgrensning på møter fungerer godt.
Blant de som ønsker å utvide tidsavgrensningen eller som ikke ønsker noen tidsavgrensning tilhører
de fleste utvalg for oppvekst og utvalg for plan og miljø.

Spørsmål: Oppleves det at det er god nok tid til å diskutere sakene i utvalget?
Et stort flertall (37 respondenter) oppgir at de har god nok til å diskutere sakene i utvalgene. 14
respondenter svarer nei. 9 av disse er fra hhv oppvekst og PMU.
Forslag til konklusjon/forslag til oppfølging
Tilbakemeldingene på møtetidspunkt gir samlet sett ikke grunnlag for å endre praksis.
Ordningen med tidsavgrensning bør opprettholdes, men utvalgene bør kunne ha en viss
fleksibilitet med hensyn til å utvide møtetidspunktet med inntil 30 minutt i de møtene der det er
vurdert å være nødvendig (eksempelvis ved presentasjoner og informasjon i starten av møte
og/eller møter med store sakskart). Utvalgsleder bør i så tilfelle varsle dette på forhånd når
sakskartet er gjort kjent – og utvalget bør bli enige om det i møte.

3. Møteledelse og dialog
Spørsmål: Er du fornøyd med antall medlemmer i utvalget?

Et stort flertall oppgir å være fornøyd med antall medlemmer i utvalget.
Enkeltrepresentanter spiller inn at vi bør redusere størrelsen på hhv kontrollutvalg og bystyre. Noen
få enkeltrepresentant ønsker flere medlemmer i utvalget (dette gjelder primært for oppvekst).

Spørsmål: Gir møteleder rom for diskusjon samtidig som en overholder tidsrammen for møtet?
De aller fleste synes dette fungerer godt. Noen få kommer med konkrete forbedringsforslag.
Spørsmål: Blir alle utvalgsmedlemmer inkludert i diskusjonen?
Et stort flertall mener at dette er godt ivaretatt av utvalgsleder, men flere peker at det ofte er de
samme som tar ordet i møtene og at det hadde vært fint om flere deltok i diskusjonene.
Spørsmål: Hvordan fungerer dialogen mellom medlemmene i utvalget?
De aller fleste oppgir at den fungerer godt. Mange melder om konstruktivt og godt politisk
samarbeidsklima i utvalgene.
Spørsmål: Hvordan fungerer dialogen mellom utvalget/utvalgsmedlemmene og administrasjon?
Svært mange oppgir at dialogen fungerer godt.
Forslag til konklusjon/forslag til oppfølging
Vurdering av størrelse på utvalg bør på generelt grunnlag vurderes opp mot variabler knyttet til
demokrati og økonomi, og ikke på grunnlag av «tilfredshet» for enkeltrepresentanter. Størrelsen
på kontrollutvalget ble imidlertid endret betydelig denne perioden. Fram mot neste valg bør vi
vurdere hvorvidt en skal fortsette med et så stort KU – og gjerne se litt på hvordan andre
kommuner løser dette.
Når det gjelder møteledelse, samhandling og samarbeidsklima i utvalgene og bystyret, har det
kommet enkelte forbedringsforslag som bør følges opp av respektive møteledere. Det samme vil
gjelde enkelte tilbakemeldinger til administrasjonen.

4. Innhold, oppgaver og ansvar
Spørsmål: Opplever du at utvalget har et tydelig ansvar og mandat?
De fleste svarer ja, men en god del svarer både og eller er usikre. Her er det ingen utvalg som peker
seg ut som spesielle.
Spørsmål: Hvordan opplever du arbeidsmengden i utvalget? (1 er lite 5 er mye)
Utvalg
Formannskap
Plan og miljø
Helse, omsorg og sosiale
tjenester
KIF
Kontrollutvalg
Oppvekst
PPU

Gj.snitt score
3,4
4,1
2,8
3,0
3,2
3,2
2,6

Alle

3,2

Medlemmene har Plan og miljøutvalget opplever størst arbeidsmengde av utvalgene. Mens PPU
opplever desidert minst arbeidsmengde. Generelt sett og samlet sett så opplever de som har svart
«en midt på treet» arbeidsmengde i det politiske arbeidet.
Under fritekst svarene kommenter omtrent samtlige av PPU respondentene, at de syns at de har for
få saker, og at de ønsker mer å jobbe med. Enkelte medlemmer av oppvekst og utvalg for helse,
omsorg og sosiale tjenester kommenterer også at sakskartene er tynne.
Generelt er det flere som kommenterer at arbeidsmengden er nokså varierende og ujevnt fordelt
mellom møtene.
Spørsmål: Oppleves saksframleggene som informative, forståelige og grundige nok for å ta gode
beslutninger?
De fleste svarer ja, men flere peker på forbedringspunkt knyttet til «klart språk» og unngå
stammespråk, for å gjøre sakene med forståelige. Enkelte peker på behov for å få bedre tid på å sette
seg inni store og tunge saker.
Spørsmål: Hvordan opplever du muligheten til å kunne foreslå nye saker?
De fleste mener at dette er greit, men flere oppgir at det er vanskelig og noe kronglete. Blant de som
oppgir at det er vanskelig er flertallet fra «opposisjonen».
Spørsmål: Hvordan opplever du saksflyten/saksgangen mellom utvalgene, formannskapet og
bystyret.
Et flertall mener at det er god saksflyt mellom utvalgene, formannskap og bystyre. En del
kommenterer at det noen ganger er litt utydelig. Enkelte peker på formannskapets rolle, enten at de
har for mye makt og/eller at de ikke bør «overprøve» vedtak fra utvalg. Enkelte kommenter også på
en treghet i saksflyten.
Spørsmål: Er det saker eller prosesser en burde ha vært mer/mindre involvert i? (Kom gjerne med
konkrete eksempler)
Flere trekker fram at en ønsker å være mer involvert/informert om økonomien i tjenesteområdene.
Flere trekker også fram et ønske om å være bedre informert eller tidligere involvert i store
investeringsprosjekt eller planarbeid.
Andre konkrete eksempler som trekkes fram




I enkelte tilfeller pågår det saker i media, som ikke er informert om i utvalgene.
Behov for flere fellesmøter mellom utvalg om tema som går på tvers av utvalg.
Mer informasjon om IKS eller AS som kommunen er medeier i.

Spørsmål: Er det ønskelig for deg at utvalget blir inkludert i større grad på de store
investeringsprosjektene i kommunen? Eventuelt på hvilket nivå og hvilket tidspunkt i prosessen.
Flere svarer ja på dette spørsmålet. En ønsker å være involvert/informert på et tidlig tidspunkt, og få
vite litt om status underveis.
Spørsmål: Har du tanker om hvordan utvalget vil kunne inkluderes bedre i budsjettprosessen
dersom det er ønskelig?

Flere gjentar de ønsker å inkluderes bedre, men få konkrete forslag om hvordan.
Forslag til konklusjon/forslag til oppfølging
-

Det er behov for et *felles system* for hvordan spørsmål blir besvart i utvalgene, samt
hvordan en håndterer oversendelsesforslag

-

Det bør utarbeides skriftlige mandat for hvert utvalg. Et slikt dokument må selvsagt henge
sammen med delegeringsreglement, men kan også utvides med å vise til hvilke planer
utvalget har ansvar for å behandle/rullere, et årshjul for faste saker i utvalgene. Samt
«spilleregler» for hvordan fremme forslag, stille spørsmål» mv. Dette dokumentet bør
gjennomgås på det konstituerende møte i utvalget, og repeteres/oppdateres midtveis i
perioden.

-

Det er behov for å styrke fokuset på «klart språk» i politiske saker. Det bør også fremgå
tydelig av saksfremlegg hvordan saksflyten er (hvor saken skal behandles)

-

Det bør vurderes mer bruk av fellesmøter mellom utvalg med tema/saker som går på
tvers.

-

Utvalgene bør få en gjennomgang av budsjett når det er framlagt av kommunedirektøren.
Utvalgsmøtene må planlegges og times slik at det passer inn i denne tidslinjen
Kvartalsrapporter for økonomi for de ulike tjenesteområdene bør også innom utvalgene
som orienteringssaker.

-

Det bør tilstrebes en praksis der utvalgene blir mer involvert i oppstartsfasen av
investeringsprosjekt som gjelder tjenesteområde, og at de er noe bedre informert
underveis.

-

Det bør gjennomføres en ekstra dag med folkevalgt opplæring med tema rolleforståelse,
gjennomgang av delegeringsreglement mv.

Spørsmål: Har du andre innspill eller tilbakemeldinger?
Her kommer enkelte tilbakemeldinger som kan leses og evt følges opp av respektiv utvalgsleder eller
ordfører.

