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Øvrige styrer og råd i Nye Stavanger
I Leveranse 1 står følgende om prosjektgruppens anbefaling om øvrige styrer,
råd og utvalg:
Prosjektgruppen har i sitt arbeid tatt utgangspunkt i dagens politiske organisering i Stavanger
kommune. Stavanger kommune har en robust og stort sett velfungerende politisk organisering
når det gjelder øvrige styrer, råd og utvalg, som i all hovedsak kan videreføres. Dette gjelder
lovpålagte organ som eldrerådet og funksjonshemmedes råd. Prosjektgruppen vil komme tilbake
til politisk ansvarsplassering av spørsmål knyttet til innvandring.
Videre har Stavanger et nyopprettet studentråd, som arbeider etter målsettingen om at
Stavanger skal være en attraktiv studieby. Alle tre kommunene har også
ungdomsråd/ungdommens bystyre, som har som hovedoppgave å være et rådgivende organ i
saker som berører oppvekst- og levekårene for barn og unge. Prosjektgruppen anser både
studentrådet og ungdomsrådets oppgaver som viktige for utviklingen av Nye Stavanger, og
anbefaler derfor å videreføre begge disse rådene.
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Sak nr.
Stavanger kommune har i dag syv bydelsutvalg. Videre er det nedfelt føringer i både
intensjonsavtalen og prinsippdokumentet om etablering av bydels-/kommunedelsutvalg i
Rennesøy og Finnøy. Prosjektgruppen har ikke gått nærmere inn på dette temaet så langt i sitt
arbeid, men vil komme tilbake med egen sak om nærdemokratiordninger i Nye Stavanger.

Av det som står skrevet her, er det kun «Prosjektgruppen vil komme tilbake til
politisk ansvarsplassering av spørsmål knyttet til innvandring» som ikke er
avklart.
Det legges opp til en drøfting av dette punktet
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Reglementer for styrer, råd og utvalg
Presentasjon av gjeldende oppgaver og reglement for dagens styrer, råd og
utvalg. Dette som utgangspunktet for drøfting og videre arbeid.
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