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Til ordfører Tom Georg Indrevik og
Kommunedirektør Rune Lid

Bekymringsmelding fra en samlet opposisjon

Korona viruset har gitt oss mange krevende utfordringer og landeter i en
ekstraordinær situasjon i forhold til det normale. Dette merker dere som har deres
arbeidsplass i kommunen og dette merker vi som politikere.

Vi eralle avhengig av at vi klarer å snu oss rundt og er fleksible ved gjennomføring
av møter, stille opp på kort varsel for å få ting til å fungere. Dette er vi alle innstilte på
å gjøre; ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak!

Det er likevel grunn til å stille spørsmål om de demokratiske prosessene blir
opprettholdt på en forsvarlig og god måte? Vi tenker da på politiske beslutninger og
kvaliteten på de vedtak som fattes.

Vi er ennå en ny kommune, med et nytt kommunestyre og med mange nye politikere,
som nå skal håndtere det å være ny i politikken samtidig som detskal tas store og
viktige beslutninger som har konsekvenser for fremtiden.

Hele opposisjonen er bekymret for det som skjer nå. Vi synes det går vel fort i
svingene og ønsker å gi en samlet tilbakemelding om dette.

Kommunestyret har delegert myndighet til formannskapet og formannskapet har
møte hver uke. Alle er innforstått med dette. I uke 17 skal det også gjennomføres
digitale utvalgsmøter . Vi forstår behovet for å gjennomføre møter, men nye møter
har fått nye møtetidspunkt og nye møtedager.

Det skaper utfordringer i partigruppene og det er dette som i denne omgang utløser
denne bekymringsmeldingen. Vi er bekymret for de demokratiske prosessene,
prosessene i partigruppene og kvaliteten på de vedtakene som fattes.



 
Eksempel: 
 
Mandag 20. april  møte i utvalg for samfunnsutvikling fra kl. 17.00 -  
Tirsdag 21. april   møte i planutvalget fra kl. 17.00 
Onsdag 22. april  møte i utvalg for levekår fra kl. 17.00 
Torsdag 23. april møte i formannskapet og kanskje et gruppeledermøter 

som vi ikke har fått oppgitt tidspunkt på ennå.  
 

                     I utgangspunktet er mandagen avsatt til gruppemøter.  Det er ikke mulig å 
gjennomføre når møtedag og møtetidspunkt  i utvalg for samfunnsutvikling, er lagt i 
det tidsrommet det normalt avholdes gruppemøter.     
 

 Vi kunne hatt gruppemøte om søndagen, men det er vanskelig når 
formannskapspapirene ikke blir sendt ut før mandagen.    

 
 De andre ukedagene er det fastsatt utvalgsmøter og det er vanskelig å få 

gjennomført gruppemøter. 
 
 De fleste av oss er i jobb og selv med hjemmekontor er det vanskelig å  

bruke mange timer på dagtid til gruppemøter.  Noen har også jobber ute i tjeneste og 
har ikke mulighet til å delta på gruppemøter i arbeidstiden.  Og om så skulle være, 
hvem skal da dekke tapt arbeidsfortjeneste?   
 
Gruppemøter kvalifiserer ikke til å kreve tapt arbeidsfortjeneste. 
 
Dette blir etter hvert et demokratisk problem som igjen vil føre til demotivering 
istedenfor motivering til å drive politisk arbeid.  Dette er en bekymring som må tas på 
alvor.  I tider som dette er det viktig å stå sammen, men det er også viktig at 
politikerne føler seg involvert og ikke diktert. 
 
En annen sak som bekymrer i disse tider er de ansatte i kommunen og deres 
arbeidsvilkår.  Dokumentene blir sendt ut sent på kvelden og det kan virke som at 
dette er langt utover de arbeidstidsordninger,  også fleksitidsordninger,  som 
kommunen har vedtatt. Er overtidsbruken innenfor lover og regler og følger vi opp 
arbeidsmiljølovens krav om maks arbeidstid pr. uke? 
 
En samlet opposisjon ønsker å gi en tilbakemelding på at det vi ser nå ikke er 
fremtidsrettet og ikke er noe vi kan akseptere for fremtiden.  Vi er opptatt av å kunne 
gjennomføre gode demokratiske prosesser i form av gruppemøter før utvalgsmøter 
og formannskapsmøter.   Vi ser også at administrasjonen ikke klarer å følge opp 
saksforberedelsene på en god måte, noe som er forståelig ettersom det er korte 
frister og liten tid å utarbeide gode saksframlegg.   
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