Behandling i Kommunestyret - 01.09.2011
Forslag fra Ole Myrbekk (H), Joar Håve (AP) og Inger Vikan Svee (SP):
Stjørdal kommune vedtar følgende politiske organisering gjeldende fra konstituering av det nye
kommunestyret etter valget 12.september 2011:

1. Formannskap som i dag med 11 medlemmer.
2. Komité Omsorg og komité Oppvekst slås sammen til en komite med 9 medlemmer.
3. Komite plan blir en komite med 9 medlemmer.
4. Komité Kultur, næring og miljø beholdes, men som en komite med 9 medlemmer
5. Komiteene benevnes komité “Levekår”, “Plan” og “Kultur, næring og miljø”
6. Kontrollutvalg som i dag med 5 medlemmer – hvorav 3 velges blant kommunestyrets
representanter.
7. I hovedsak gjennomgående representasjon
8. Som regel kan ikke komiteledere og nestledere være faste medlemmer av formannskapet
9. Trafikksikkerhetsutvalget opprettholdes som eget utvalg lik dagens ordning.
10. Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne beholdes med 5 medlemmer,
hvorav to velges av og blant kommunestyrets medlemmer.
11. Ungdomsrådet består som i dag, en hvor 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets
faste medlemmer
12. Klagenemd nedsettes av og blant Formannskapets medlemmer etter modell av dagens
helseklagenemd.
13. Kommunestyret viser til pkt.9 i rapporten fra arbeidsgruppa over tiltak som kan stimulere
det politiske arbeidet. Disse forslagene må det jobbes aktivt med.
Formannskapets omforente forslag fra Myrbekk, Håve og Vikan Svee enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 01.09.2011
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