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Godkjenning av møtereferat fra 27.11.2018
Møtereferat følger vedlagt

2/19

Arbeidsmåter og roller for kommunedelsutvalgene
Hvordan legge til rette for samskaping og samfunnsutvikling sammen?
Innledende presentasjon ved Eli Sirnes Willumsen, prosjektleder i Nye
Stavanger/rådgiver overordnet plan
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Oppfølging av vedtak i Fellesnemnda 10. desember 2018
I fellesnemndas møte 10. desember 2018 ble blant annet følgende vedtak
fattet i sak 63/18:
Kommunedelsutvalgene skal ha innstillingsrett til nærmeste overordnet
politiske organ i saker som er av særlig betydning for stedsutviklingen i
den enkelte kommunedel. Egen sak om dette skal fremmes for
Fellesnemda.
Dette vedtaket må ses i sammenheng med følgende kommentar fra
prosjektrådmannen:

Postadresse
Postboks 8047, 4068 STAVANGER
Besøksadresse
Øvre Kleivegata 15

Telefon: +47 51 50 70 90
postmottak.nye.stavanger@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. 964 965 226

Sak nr.
Forslaget om innstillingsrett i alternativ A er svært vidt formulert med
hensyn til hvilke saker som skal behandles av kommunedelsutvalget.
«Saker av særlig betydning for kommunedelen» kan i prinsippet
omfatte alt fra plan- og byggesaker, organisering av tjenestetilbudet på
kommunenivå, handlings- og økonomiplanprosess mm. Dersom
kommunedelsutvalget skal ha innstillingsrett bør denne avgrenses
vesentlig og mer presist enn i gjeldende formulering.
Basert på fellesnemndas vedtak og prosjektrådmannens kommentar, er det
behov for en nærmere presisering av hva innstillingsretten for
kommunedelsutvalgene skal omfatte.
Saken drøftes i prosjektgruppen
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Gjennomgang av gjeldende reglement for styrer og utvalg
- Hva kan beholdes?
- Hva bør endres?
I og med at Kommunalstyret for finans utgår, hvilken betydning får dette for
grensesnittet mellom formannskapet og kommunalutvalget og dermed for
utformingen av reglementet for kommunalutvalget?
Kommunalstyret for kultur, idrett og innbyggerdialog → utforming. Ta
utgangspunkt i gjeldende reglement for KKI
Samsvar mellom kommunalstyrene og direktørenes arbeids- og
ansvarsområder?
1. Barnevern
2. Skolehelsetjenesten
3. Kulturskolen
4. Fritid
5. Annet?

Vedlegg:
Dokument: Leveranse 3 - reglementer

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Saksnummer: 18/07105-22 side 2 av 2

