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Politisk møteplan for perioden 01.11.19 - 30.06.20
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Rådmannen har utarbeidet forslag til plan for møter i kommunestyre, formannskap, hovedutvalgene og
medbestemmelsesorganene/rådene. Siden forslaget er utarbeidet før utvalgene/rådene har blitt valgt, har
det ikke vært mulig å ha en dialog med utvalgslederne om opplegget. Vedlagte forslag legges nå fram for
kommunestyret for behandling.

Rådmannens innstilling:
1. Møteplan for november – desember 2019 og 1. halvår 2020, jfr. sakens vedlegg, vedtas.
2. Oversikt over politiske møter i 2019 – 2020 publiseres på kommunens hjemmeside og i app for
Halden kommune.
Saksutredning:
Kommunestyrets behandling av møteplanen for kommende år er praksis som er forankret i
kommuneloven § 11-2, 2. ledd bokstav a:
Møter i folkevalgte organer skal holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) Organet selv, kommunestyret eller fylkestinget vedtar det.
b) Organets leder mener det er nødvendig.
c) Minst 1/3 av medlemmene krever det.

Vedlagte forslag har hatt som utgangspunkt å skape en god flyt i saksgangen mellom utvalgene (jfr.
kommunens «Reglement for politiske organ og delegering»:



Pkt 2.2.2: «Utvalgene innstiller til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområde i saker hvor
kommunestyret har avgjørelsesmyndighet»
Pkt 3.3: «De folkevalgte utvalgene skal behandle saker av prinsipiell betydning innen sine
områder og innstille direkte til kommunestyret»

I tråd med kommunestyrets tidligere vedtak (PS 2018/198) er det også lagt vekt på at det skal være mulig
å behandle tertialrapporter i hovedutvalg før de går til formannskap og kommunestyre.
Når det gjelder møtetidspunkt for hovedutvalgene, foreslås det å videreføre opplegg fra forrige periode.
Når det gjelder møtetidspunkt for medbestemmelsesorganene/rådene og det varslede utvalget for
likestilling og inkludering, så er det her ikke lagt inn noe om tidspunkt, ettersom det ikke har vært
anledning til å vurdere dette i samarbeid med lederne.

