Interpellasjon om Håndbok for folkevalgte
Behandlet i kommunestyret 16. desember 2015
Til ordfører fra Tor Gaute Lien, Østre Toten FrP
Jeg er helt fersk kommunestyrerepresentant. Det er mye å sette seg inn i og lære seg. Det er bratt kurve
på opplæring da man kastes ut i budsjettarbeid med en gang. Men heldigvis tenkte jeg, vi har en
håndbok for folkevalgte som kan guide meg gjennom hvordan ting skal gjøres formelt sett. Jeg tenker
det er flere enn meg som er nye og har samme utfordringer, men den blekken gir ikke svar.
Når jeg ble valgt inn så satte jeg meg ned og leste denne. Jeg merker at den ble vedtatt av drevne
kommunestyrerepresentanter og en administrasjon som liker «Copy / Paste». Forordet er selvsagt ikke
med da det tidligere kommunestyret ikke visste hvem som ble ordfører. Den politiske strukturen ble
også endret etter forslag fra APs Kjetil Bakke 14. oktober 2015. Flere steder er det glemt år og
ikrafttredelsen av denne som ble vedtatt 9. september 2015 er 1. januar 2012. Så her snakker vi om
tidsreise!
Det er mange store mangler her, med tanke på interpellasjoner og møtereglement som er helt vanlig i
andre kommuner. Det bør kanskje gjøres noe med og rettes på slik at det er mer demokratisk. Det er en
stor forskjell på måten reglementet er og måten vår nye ordfører ønsker å ha det. Spesielt med tanke på
spørsmål. Her står det også at spørsmål er interpellasjoner, noe som kanskje ikke er helt riktig.
Ordfører har lagt seg på en åpen og inkluderende linje med at alle spørsmål skal gå gjennom henne og
svar sendes ut til alle partier. I reglementet står det noe annet. Ordfører skal ha ros for sin inkluderende
linje, og den fører til mer ekstraarbeid for henne (spesielt i budsjett-tiden). Er det slik vi ønsker å ha
det bør det stå slik i reglementet.
Det står også noe om svar på spørsmål. Det skal rettes svar tilbake i samme måte som det er sendt.
Dermed skal svar per postdue sendes tilbake med postdue. Skriftlige svar skal besvares skriftlig og
ikke i møter slik praksisen har vært. Kanskje ikke alt besvares heller? Hva ønsker vi?
Det står også noe med tidsfrister vi som politikere har, og veldig lite om frister administrasjonen har.
Jeg mener at et samlet politisk miljø ønsker sakspapirer tidligere. Det er en del saker som papirene er
ferdig flere måneder / uker før saken kommer opp. Da kan man gjøre disse tilgjengelige også slik at
man får bedre tid til å forberede seg og stille spørsmål. Nå i dag er det 491 sider. Man skal lese dem og
stille spørsmål i løpet av 40 timer for å kunne få svar ihht regelverket. Selv når jeg klarte det fikk jeg
ikke svar, men det er en annen sak.
Hvordan kan man fatte gode beslutninger på slike grunnlag? Nå har jeg vist til mange gode grunner
for å vedta nytt reglement. Er det ikke slik at vi med en ny ordfører og ett nytt kommunestyre skal
bestemme hvordan vi ønsker å ha det og ikke bruke det gamle kommunestyrets «Copy / Paste»
versjon? Det mener i alle fall jeg, spesielt når jeg ser på hvor mange feil det er der.
Anser ordføreren det som hensiktsmessig å revidere håndboken for folkevalgte og dersom
ordføreren gjør det, når kan vi forvente å få den til behandling i kommunestyret?

