Trondheim kommune

Saksframlegg
OPPRETTELSE AV POLITIKERTORG
Arkivsaksnr.: 04/20024
Forslag til vedtak/innstilling:
Ordningen med politikertorg etableres innenfor en ramme på 2 timer en gang pr måned fra oktober 2005.
Politikertorget består av gruppelederne eller vara i de politiske partiene representert i Trondheim bystyre.
Gruppelederne er møteledere etter tur.
Enkeltpersoner, grupper og interesseorganisasjoner kan i Politikertorg få fremlegge saker.
Det blir ikke tatt opp taushetsbelagte enkeltsaker som er til førstegangsbehandling eller saker som er til
klagebehandling.
Politikertorg er et diskusjonsforum. Ingen beslutninger tas i disse møtene.
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Bakgrunn
I bystyrets møte 28.10.2004 sak 167/04 ble vedtatt at bystyret skal ha seg forelagt en sak om opprettelse
av politikertorg innen utgangen av 2005.
Formannskapet nedsatte en arbeidsgruppe 16.11.2004, sak 484/04.
Fakta
Ordfører Rita Ottervik (Ap), kommunalrådene Ola Borten Moe (Sp) og Kristian Dahlberg Hauge (FrP),
Informasjonssjef Ragnhild Setsaas, prosjektleder for kommunens nye nettsider Roger Flataker og leder for
Bystyresekretariatet har i hht bystyrets og formannskapets vedtak sett på plassering, omfang og
rutine/reglement.
Arbeidsgruppen har hatt besøk fra Stavanger kommune som har gitt konstruktive innspill i arbeidet.
Plassering:
Arbeidsgruppen har drøftet hvorvidt det er mest hensiktsmessig med en ordning i Rådhuset eller utenfor,
f.eks på biblioteket. I og med at Rådhuset er det politiske hus i kommunen, legges møtene hit. Storsalen
velges som møterom, for å holde beslutningsrom (bystyresal og formannskapssal) og innspillsrom atskilt.
Omfang:
Stavanger har erfaring med en ordning med månedlige møter. Arbeidsgruppen foreslår at andre mandag pr
måned fra kl 13.00-15.00 velges som møtetidspunkt. Det gjøres plass til 3-4 avtaler på hvert møte. Den
som ønsker en sak tatt opp får 15 min til fremlegging og det brukes ca like lang tid på spørsmål og
avklaringer. Gruppelederne har ansvar for å gi opplysninger til den som presenterer en sak om mulige
andre kanaler temaet kan drøftes videre i.
Rutine/ reglement:
Arbeidsgruppen foreslår:
• Ordningen bekjentgjøres gjennom kommunens hjemmeside og i brev som legges tilgjengelig
på offentlige kontor (se vedlegg 1).
• Sakene meldes til Bystyresekretariatet på telefon eller e-post. Et standardskjema (se vedlegg
2) benyttes både for registrering og som protokoll.
• Bystyresekretariatet setter opp sakliste i samråd med møteleder 5 dager før møtet. Saker som
det ikke blir tid til i et møte, kan hvis den som melder saken ønsker det, ligge over til et neste
møte.
• Bystyresekretariatet har når et tema som ønskes tatt opp blir presentert, ansvar for å meddele
hvilke andre kanaler som er etablert for å få til
dialog mellom innbyggerne og politikere og
kommunens administrasjon forøvrig

Konklusjon
Ordningen gir innbyggerne en enklere mulighet til å nå samtlige partier som er representert i bystyret. De
enkelte representanter som i dag får henvendelser der det er ønskelig at flere partier er representert når et
tema presenteres, vil også på en enkel måte kunne administrere at et slikt møte gjennomføres.
At ordningen skal innføres ble vedtatt i oktober 2005. Arbeidsgruppen mener å ha kommet frem til en
funksjonell ordning som nå presenteres for bystyret.
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Ordføreren i Trondheim, xxxxxxx

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
Leder for Bystyresekretariatet

Vedlegg:
1. Brev til innbyggerne
2. Registrerings og protokollmal
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Vedlegg 1
Til Trondheims innbyggere

NYETABLERT DIALOGFORUM MED GRUPPELEDERNE I BYSTYRET I TRONDHEIMPOLITIKERTORG

Det inviteres til dialog med gruppelederne i de politiske partiene representert i Trondheim bystyre. Her kan
enkeltpersoner, grupper og interesseorganisasjoner få fremlegge saker for alle gruppelederne i de politiske
partiene. Gruppelederne vil bytte på å være møteledere.
Det blir ikke tatt opp taushetsbelagte enkeltsaker som er til førstegangsbehandling eller saker som er til
klagebehandling.
Gruppelederne er først og fremst interessert i saker som er på vei inn i det politiske system. Politikertorg
som dialogforum er ikke et debattmøte, men en mulighet for å fremlegge saker etterfulgt av en
spørsmålsrunde. Informasjonsutveksling er et nøkkelord, men ingen beslutninger tas i disse møtene.

Andre mandag hver måned kl 13.00-15.00 av avsatt til politikertorgmøter.
Møtene blir avholdt i Storsalen i 2. etg på Rådhuset i Munkegata 1.
Møtene er åpne for alle, og avtale kan gjøres på tlf 72 54 60 80 eller ved e-post til
bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
Vel møtt til politikertorg det gruppelederne for alle partier representert i Trondheim bystyre deltar.

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
Leder for Bystyresekretariatet i Trondheim
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Vedlegg 2
POLITIKERTORG 2005 kl 13.00-15.00
Møtested: Storsalen
Møteleder: (går på omgang mellom de 11 gruppelederne)
Deltakere fra partiene:
Sekretær:
Klokkeslett

Navn på den
som har bedt
om dialog

Kontaktadr/
tlf

Tema

Oppfølging/ etterarbeid

13.0013-30
13.4514.15
14.3015.00

•
•
•
•

Saklisten presenteres på kommunens hjemmeside onsdag i uken før Politikertorgmøtet avholdes.
Gruppelederne eller vara for gruppeleder har møteplikt
Møtene er åpne for publikum og presse
Rapport, dvs dette skjema ferdig utfylt presenteres for gruppeledermøtene
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