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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utkast til politisk møteplan for 2019 fastsettes.

SAMMENDRAG

Politisk møteplan for 2019 legges fram for fastsettelse av politiske møter. Kommunestyrets
ferieavvikling framkommer i møteplan.
Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: Eldreråd. Råd for funksjonshemmede, Utvalg for levekår, Utvalg for
oppvekst, Utvalg for teknikk og miljø, Formannskapet, Kommunestyret.
Videre saksgang:
Rådmannen følger fastsatt møteplan ved fremlegging av saker.
Saksopplysninger:
Delegasjonsreglementet, §6 kommunestyrets møter: Møter holdes i hht årlig møteplan
som vedtas av kommunestyret. I tillegg kan det holdes møter når ordføreren eller minimum

1/3 av medlemmene krever det.
I møteplanen er det lagt inn faste møter for råd, utvalg, formannskapet og kommunestyret, med
faste møter ca. en gang i måneden.
Faste møtedager blir som følger:
Eldreråd – mandager kl. 09.00.
Råd for funksjonshemmede - mandager kl. 15.00.
Utvalg for Levekår (UFL) tirsdager kl. 09.00.
Utvalg for Oppvekst (UFO) onsdager kl. 09.00.
Utvalg for Teknikk og miljø (UTM) torsdager kl. 09.00. Utvalgets befaringer, som foretas
på egne dager, er ikke fastsatt.
Formannskapet tirsdager kl. 09.00. Formannskapets budsjett/økonomiseminar blir lagt til
en dag på våren, og en dag i løpet av høsten.
Kommunestyret torsdager kl. 17.15. Siste møtet før sommerferien og Budsjettmøtet i
desember legges opp til heldagsmøter.
Kommunestyrets ferie blir fastsatt i hht. møtevirksomheten og fremkommer på møteplanen.
Vedlagt følger utkast til politisk møteplan 2019.
Fylkeskommunale møter.
Det er i hensyntatt fastsatte møter i Fylkestinget, Fylkesutvalget, Opplæring og helse fram til
kommune- og fylkestingsvalget 2019.
Forfall
Lov om forfall til møtene kommer fram i kommunelovens § 40. Rett og plikt til å delta i møter i kommunale
og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. Rett til dokumentinnsyn.
I pkt 1 heter det blant annet:

«Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å
delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall.»
Godtgjørelse.
Viser til Reglement for godtgjørelse til folkevalgte, og minner om reduksjon i godtgjørelsen ved
forfall utover ¼ av de fastsatte møtene.

Vedlagt følger utkast til politisk møteplan 2019.
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