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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Kommunestyret legger til grunn at all
saksbehandling skal foregå i møter som faller inn under kommunelovens definisjon av et
møte. En legger videre til grunn at også den fremtidig uformelle dialog mellom politisk og
administrativt nivå gjennomføres på en slik måte at den ikke faller inn under
kommunelovens definisjon av et møte.

Bakgrunn for saken:
Sjette desember 2016 fremmet ordfører spørsmål til Agder kommunerevisjon om jevnlige
treffpunkter mellom gruppeledere, ordfører og varaordfører bør defineres som møter i
folkevalgt organ etter kommunelovens §6 og slik være underlagt saksbehandlingsregler for
folkevalgte organ. Det spørres også om en vurdering om rådmannen og hans ledergruppe deltar
på hvert tredje møtepunkt endrer møtets formelle status. Revisjonen beskriver i vedlagte notat
hva som skal regnes som et «møte» i kommunelovens forstand, men overlater til kommunen
selv å konkludere hva som er tilfelle for de treffpunktene som ble planlagt før jul, basert på de
faktiske forhold.
Saksutredning:
I senere tid har håndteringen av krevende saker medført at samhandlingen mellom politikk og
administrasjon har blitt utfordrende. Mot slutten av 2016 ble det nødvendig å forsterke
dialogene mellom politiske og administrative ledere for å enes om hva som ville være viktig
for å bygge tillit og skape felles forståelse av de roller og den ansvarsdeling kommunestyret har
vedtatt for organisasjonen.
En gang i mai og tre ganger før jul i 2016 møttes politisk ledelse og rådmannens ledergruppe
for å bedre kommunikasjon og samarbeid i ledelsen. Treffpunktene var av uformell karakter,
uten innkalling eller møtegodtgjørelser. Hensikten med initiativene har vært å forbedre
samhandlingen og forutsetningene for at krevende og pågående saker kunne finne sin løsning i
riktige fora. Deltakerne har vært bevisst på at det er samarbeidsrelasjonene og intern
samhandling som er til diskusjon – ikke behandling eller diskusjon av saker.

På bakgrunn av diskusjonene fikk en mindre pol/adm arbeidsgruppe ansvar for å lage en plan
for videre arbeid, herunder å planlegge to kurs for folkevalgte og sentrale administrative
funksjoner i januar 2017 med fokus på rolleforståelse og arbeidsdeling. I planleggingen og
gjennomføringen har en benyttet eksterne prosessveiledere og KS.
Som det fremgår av saksutredningen er det samarbeidsrelasjonene og intern samhandling som
har vært til diskusjon i de kursene som har vært gjennomført og i den uformelle dialogen som
har vært mellom administrativt og politisk nivå – ikke behandling eller diskusjon av saker.
Arbeidsgruppen kan derfor ikke se, med bakgrunn i vedlagte notat fra kommunerevisjonen, at
det har blitt gjennomført møter i kommunelovens forstand. En vil også i den videre dialogen
mellom politisk og administrativt nivå være seg bevist at all saksbehandling skal foregå i møter
som faller inn under kommunelovens definisjon av et møte og at den uformelle dialogen
således gjennomføres på en slik måte at den ikke faller inn under kommunelovens definisjon
av et møte.

Vedlegg:
1 Utredning fra Agder kommunerevisjon "Hva er et møte?"

