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Møteplan 2016

Rådmannens innstilling
1. Det settes opp slik møteplan for 2016:
HO

2. februar
8. mars

OK

F

K

28 januar

2. februar
8. mars

21. januar
11. februar
10. mars

7. april

7. juni
30. august
20. september
18. oktober

15. november
22. november

7. juni
30. august
20. september
18. oktober

15. november
22. november

14. april
12. mai
9. juni
1. september
22. september
20. oktober
27. oktober
10. november
17. november
24. november

2. juni
16. juni
15. september

3. november

15. desember
Møter i ADMU, ER og RF settes opp av administrasjonen og oversikt sendes utvalgene før
utgangen av 2015.
2. Hovedutvalgsledere og ordfører får fullmakt til å gjøre endringer i møteplanen hver for sine
utvalg dersom møtedatoer må endres eller det må legges inn ekstra møter.

Bakgrunn for saken
Rådmannsteamet og administrasjon har satt opp utkast til møteplan for hele året 2016. Dette ut
fra at en skal ha bedre oversikt over møtedager og behandlingsgangen for større saker som skal til
behandling utover i året. Det er satt møter med samme ukedager som etter oppsatte møtedager
etter valget i september i år– tirsdager for oppvekst- og kulturutvalget og helse- og
omsorgsutvalget og torsdager for formannskap og kommunestyre.
Endring av møtedag fra torsdag til onsdag for kommunestyre og formannskap har vært drøftet i
Formannskapsmøte 05.11.2015 og 12.11.2015. Flertallet ønsker torsdag som fortsatt møtedato
for kommunestyre og formannskap.
Det er mulig at det blir endringer i møtedatoer både for formannskap og kommunestyre, avhengig
av fremdriften på kommunereformarbeidet.
Aktuell dato for rådgivende folkeavstemming vedr. kommunereformen er 25.04.2015
Det er videre tatt hensyn til fylkeskommunens møteplan slik at en får minst mulig kollisjoner der, og
det er tatt hensyn til vinterferie og høstferie for skolene.
Møtetiden for møtene i formannskapet reguleres ut fra saksmengden og bestemmes først når
sakslisten settes opp. Det samme gjelder også for kommunestyret. Normal møtetid er kl. 14.00 –
18.00.
Når det gjelder hovedutvalgene er det lagt inn møter for OK-utvalget og HO-utvalget i forkant av
formannskapet der en i dag vet de får saker til behandling. Det kan likevel settes opp ekstra møter
i hovedutvalgene om påkommende saker gjør det nødvendig.
Det tas forbehold om endringer av møteplanen ved at ekstra møter legges inn eller møter må
flyttes. Det kan for eksempel være nødvendig med ekstra møter i formannskapet i forkant av et
møte i kommunestyret. Det kan komme saker som gjør endringer i møteplanen nødvendig, og
som en ikke har oversikt over når møteplanen settes opp.
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05.11.2015 Formannskap
Møtebehandling:
Ordfører Kristin Maurstad og rådmann Knut Ove Leite orienterte.
Enighet i Formannskapet å diskutere dette i sine grupper, og sette Møteplan 2016 opp som
drøftingssak på neste møte 12.11.2015.

Votering
Ingen votering.
F-120/15

Vedtak:
Ingen vedtak.

12.11.2015 Formannskap
Møtebehandling:
Formannskapet diskuterte.
Signal til administrasjonen for utarbeiding av Møteplan 2016:
Flertallet av formannskapet ønsker å ha torsdag som fortsatt møtedag for møter i formannskap og
kommunestyre.

Votering
Ingen votering.
F-133/15

Vedtak:

Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her
Tekst

________________________________________________________________
Fra:
Edvard Iversen
Sendt: 31.10.2015
Til:
Kristin Maurstad
Kopi: Mona Alvestad;Daniel Gangeskar;Torstein Hagen;Linda Myhre Larsen;Knut Ove Leite
Emne:
Ny dag for K, og F- møter i 2016.
________________________________________________________________
Vågsøy Venstre ber ordfører vurdere å gå tilbake til onsdag som fast møtedag for k, og f- møter f.o.m.
2016.
Nå som lokalavisa kommer ut tirsdag og fredag går det alt for lang tid før publikum kan få info fra møtene.
Selv om mye ligger på nett, er det fortsatt mange som fortrekker papirutgaven, vi vil da nå fredagsavisen.
Dette kan muligens også være til hjelp til å få større oppmerksomhet rundt lokalpolitikken.
Vågsøy V ber ordfører ta forslag opp til drøfting i f-møte 5/11-15.
Mvh
for Vågsøy Venstre
Edvard Iversen, lokalleder
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