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Kommunestyret ble oppdelt i 4 grupper med forskjellige oppgaver/spørsmål.
Gruppe 1:
 Hva er sterke og svake sider ved kommunen som tjenesteyter i dag?
Sterke sider:
- helse/omsorg
- oppvekst
- korte beslutningslinjer
- beslutningstakere har god lokal oversikt
Svake sider:
- små fagmiljø
- for tette bånd
 Hva er utfordringene i forhold til forventet demografisk utvikling?
-

mangel på folk i yrkesaktiv alder i distriktet
Sikre bosetting

 Hvilke utfordringer har kommunene når det gjelder kompetanse, spesialisering og
rekruttering?
- løse deltidsproblematikken bedre
- holde opp lønn
 Hva finnes av interkommunalt tjenestesamarbeid?

-

se eierskapsmelding
alltid forbedringsmuligheter i kommunal eierskapsstyring

 Hva er status i kommunene når det gjelder økonomisk nøkkeltall?
- Ja, vi er nok litt som strutsen
 Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 20-30-års perspektiv?
- Avvente økonomien
 Er kommunen avhengig av en eller flere nabokommuner for å levere lovpålagte
velferdstjenester til sine innbyggere?
- I dag = ok
 Hvor omfattende kan et interkommunalt samarbeid være før samarbeidsulempene blir
større enn fordelene?
- Avhengig av styringsmodeller
 Hvilke utfordringer står man overfor når det gjelder ivaretakelse av kommunale
oppgaver?
- Finansiering
 Hvilken gjennomføringsevne har kommunen på de ulike områdene kommunen har
ansvaret for?
- Skjønnsmidler
 Greier kommunen å nå de mål den har satt seg?
- Nei
 Hva er visjoner og mål for framtidig utvikling?
- Konkritisering
 Hva kreves for å realisere disse målene, og hvilke effekter kan man oppnå gjennom å bli
en del av en større kommune?
- Når ikke målene ved en stor kommune

Gruppe 2: Myndighetsutøvelse
 Skaper mangel på kapasitetet og kompetanse utfordringer for myndighetsutøvelsen?
- Ja, utfordringer på enkelte områder
 Hvordan er tilgangen på juridisk kompetanse i dag?
- Tjenesten kjøpes
 Hva er omfanget av klager, og hvordan fordeler disse seg på ulike forvaltningsområder?
- Kommunestyret har delegert klagesaker til enheter/adm/utvalg, for eksempel
oppmåling
 Hvordan er saksbehandlingstidene og kvaliteten på saksbehandlingen?
- På enkelte saker er det LANG saksbehandlingstid, dårlige rutiner på tilbakemelding,
varierende kvalitet på saksbehandlingen
 Har kommunen gode rutiner og systemer for myndighetsutøvelse? Hvilke utfordringer er
avdekket gjennom statlige tilsyn?
- Gjennomgang av rutiner og systemer for å hindre avvik
 I hvilken grad er det problemer med habilitet, og hvilke utfordringer skaper dette?
- Kommunen er bevisst på problemet og tar dette på alvor
Gruppe 3: Samfunnsutvikler
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 Hvilke utfordringer står kommunene foran i dag med tanke på å fremme en langsiktig og
helhetlig utvikling, både hver for seg for regionen som helhet?
- Usikkerhet i forhold til oppg/utfordringer, skape arbeidsplasser, og et attraktivt
bomiljø, kan bli en utkant i regionen
 Hvordan er situasjonen i kommunene
næringsutvikling og sysselsetting?
- Negativ
- Positiv, men ikke økende
- Bra, men en del pendling

når

det

gjelder

befolkningsutvikling,

 Hvilke oppgaver og utfordringer krever felles løsninger på tvers av kommunegrensene?
- Videregående skoler
- IKS
 I hvilken grad evner kommunen å gjennomføre vedtak i plan- og utbyggingsaker?
- Vi evner i stor grad å gjennomføre plan- og utbyggingsaker
Gruppe 4: Demokratisk arena
 Hvordan er lokaldemokratiet organisert i dag, og hvilke deltakelsesformer er etablert?
- Politiske partier/grendeutvalg
- Formannskap
- Kommunestyre
 Hvordan er rekrutteringen og engasjementet for å drive politisk arbeid?
- Nominasjon
- Engasjement partipolitikk
- Manglende ungdomsinitiativ
 Hvilke partier er representert og hvordan er aktiviteten i partiorganisasjonene?
- Partier:
- Sv
- FRP
- Høyre
- Senterpartiet
- Arbeiderpartiet
- Aktivitet:
- Jevnlige møter
- Møter før kommunestyret
- Styremøter
- Folkevalgt-opplæring
 Hvordan er valgdeltakelsen og det lokalpolitiske engasjementet?
- Valgdeltakelse:
- Valgmøter stands
- Lokalpolitisk engasjement
 Hvordan drives lokalpolitisk styring – overordnet styring eller detaljstyring?
- Demokratisk/overordnet styring
 Hvordan er forholdet mellom saksmengde og tid til å drive lokalpolitikk i
kommunestyret?
- Balansert saksmengde
 Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 20-30-års perspektiv?
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- Forutsetter at inntektsgrunnlaget blir opprettholdt
- Økt innbyggertall
Er kommunen avhengig av en eller flere nabokommuner for å levere lovpålagte
velferdstjenester til sine innbyggere?
- Kommunen er avhengig av samarbeid med andre
Hvor omfattende kan et interkommunalt samarbeid være før samarbeidsulempene blir
større enn fordelene?
- Ulemper ved samarbeid:
Skoler
Lokalkunnskap
Kostnader
Hvilke utfordringer står man overfor når det gjelder ivaretakelse av kommunale
oppgaver?
- Ulemper kommunale oppgaver:
Demografi (eldre) som må ivaretakes
Hvilken gjennomføringsevne har kommunen på de ulike områdene kommunen har
ansvaret for?
- Omsorg – bra
- Samferdsel – bra
- Barnevern – god
- Oppmåling – (-)
Greier kommunen å nå de mål den har satt seg?
- God oppnåelse
Hva er visjoner og mål for framtidig utvikling?
- Egen kommune
- Samferdsel (bedre veier)
- Helse-forebyggende tiltak
Hva kreves for å realisere disse målene, og hvilke effekter kan man oppnå gjennom å bli
en del av en større kommune?
- intet

Med hilsen

Ørjan Higraff
Rådmann
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