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Politisk møteplan - 2021
Ordførers forslag til vedtak/innstilling:
 Politisk møteplan for 2021 vedtas som gjengitt i vedlegg.
 Ledere av politisk utvalg gis fullmakt til å avlyse og kalle inn til ekstra møter.
Varsling av endringene skal skje etter vanlige rutiner.

Saksopplysninger
Møteplan for 2021 følger stort sett de fleste prinsipper fra tidligere år.
Det er tatt hensyn til skoleruten i Stjørdal kommune og møteplan for Fylkestinget slik at man i
minst mulig grad blir berørt av møtekollisjon med møter på fylkesnivå. I inneværende periode er
det få faste medlemmer av fylkestinget som også møter i kommunestyret i Stjørdal. Det er ikke
tatt hensyn til møter i Fellesnemda og tilhørende Arbeidsutvalg (AU).
Behandlingen av årsmelding og regnskap i kommunestyret opprettholdes lagt til
kommunestyremøtet i siste halvdel av mai måned, etter anmodning fra kontrollutvalget.
Behandling av Strategidokumentet samtidig med salderingen av inneværende års budsjett
videreføres, da en finner det hensiktsmessig å se på dette samlet.
Praksis med felles formannskapsmøte for deltagende kommuner i Trondheimsregionen
videreføres og er lagt inn på den politiske møtekalenderen. På samme måte er også alle møter i
kontrollutvalget å finne på den politiske møtekalenderen for Stjørdal kommune.

Vurdering
Ordføreren foreslår at utvalgsmøtene legges til de samme ukedagene som tidligere.
For Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er det foreslått å fortsette
med felles oppstart av deres møter klokken 1300 på møtedagen. Dette fordi det gjør det mer
effektivt for rådmannen å holde felles orienteringer. Ordføreren vurderer det som positivt at en
får sett på saldering og økonomiplanstrategi samtidig, og en foreslår derfor at denne praksis
videreføres i 2021.
I dag er møtedag for Eldreråd, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsråd
på mandager i samme uke hvor formannskapet møter på torsdag. Dette har utvilsomt sine
fordeler, da rådene får gi uttalelser på de innstillinger som kommunedirektøren kommer med på
et tidlig tidspunkt, og da både på de sakene som skal sluttbehandles i utvalg/formannskap og de
som skal sluttbehandles i kommunestyret. På den andre siden har det den effekt at rådene ikke
får uttalt seg om en mulig relevant politisk innstilling i de saker som går fra utvalg og
formannskap og til sluttbehandling i kommunestyret. Og det er kanskje disse sakene, med
tilhørende innstillinger, som er av størst betydning for rådene også.
Ved å flytte rådsmøtene fra mandagene i de uker hvor det er utvalgs- og formannskapsmøter til
mandagene hvor det er kommunestyremøte, så kunne rådene i stedet fått anledning til å uttale
seg om det som er den faktiske politiske innstillingen som går til kommunestyret for behandling.
Rådsmøtene burde da vært berammet tidsmessig slik at de hadde hatt sin avslutning tidsnok til
at disse kunne distribueres partigruppene samme mandags kveld i kommunestyremøteuken.
I behandlingen av «Politisk møtekalender Stjørdal kommune 2021» ber vi om at aktuelle råd
kommer frem med en felles anbefaling på om de ønsker å flytte møtedag til uker hvor
kommunestyret har sin sluttbehandling av politiske saker. Det er ikke aktuelt å ha en delt
løsning for avvikling av møtene.

Antallet møter i de ulike utvalg, råd og kommunestyre i 2021 opprettholdes tilnærmet på samme
nivå som i inneværende år, da en opplever at en treffer godt på antall møter sett opp mot
saksmengde.
Utdelingen av erkjentlighetsgaver til ansatte i Stjørdal Kommune videreføres slik som i 2020,
hvor det er sammenfallende med årets første møte i Formannskapet den 21 januar. Dette
muliggjør stor deltagelse fra formannskapets medlemmer på dette viktige arrangementet. Det
har vært tradisjon for at formannskapets økonomiseminar i første år etter valg legges opp til at
medlemmene skal bli godt sammensveiset og få et godt faglig kunnskapsnivå. Grunnet Covid19 så ble det ikke gjennomført økonomiseminar i 2020. Vi gjør et nytt forsøk i slutten av mai
måned og setter av to dager til formannskapets økonomiseminar i 2021.
Rådmannens fellesorientering for formannskap om økonomiplan og budsjett videreføres. Det
legges videre opp til at det blir en åpen presentasjon av budsjett og økonomiplan i
kommunestyresalen mandag 25. oktober, og at kommunestyret og øvrige interesserte inviteres
til å delta her.
Innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 i Formannskapet er foreslått lagt til
onsdag 1. desember 2021.
Samme dag vil det etter møtet i formannskapet bli gjennomført utdeling av den kommunale
Kulturprisen, Miljøprisen og Idrettsprisen. Dette muliggjør Formannskapets tilstedeværelse på
utdelingen og arrangementet etter.
Endelig behandling av budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 skjer i kommunestyret den 16.
desember 2021.

