Kommunalpolitisk netværk skal have ny formand

På hovedbestyrelsens møde den 27. januar 2018 skal der vælges formand for
kommunalpolitisk netværk for det kommende år.
Den nye formand skal i tæt samarbejde med bestyrelsen for netværket,
landsformandsskabet og forretningsudvalget være med til at udvikle et
stærkt netværk, der understøtter det enkelte byrådsmedlem og
regionsrådsmedlem og bidrager til inddragelsen af Radikale Venstres
medlemmer i det kommunale og regionale arbejde på både lokalt og
nationalt niveau.
Blandt arbejdsopgaverne det første år bliver blandt andet etablering af et
mentornetværk for de 43 nye folkevalgte (der måtte ønske at indtræde i
det), og etablering af en række mindre netværk orienteret omkring udvalgte
politikområder med afsæt i Radikale Venstres udvalgsposter i kommunerne
og regioner og i de respektive paraplyorganisationer KL og Danske Regioner.
Det sidste i samarbejde med relevante dialogfora og ordførere.
Arbejdet udføres i et tæt samarbejde med netværksbestyrelsen, som vælges
dels på det radikale gruppemøde ved KL's topmøde den 8. marts 2018 i
Aalborg og dels af de regionsrådsvalgte. Derudover er der som altid stor
mulighed for at præge indholdet af opgaverne selv.
Formanden indtræder i Landsforbundets forretningsudvalg og indgår på lige
fod med de øvrige medlemmer i landsforbudets organisatoriske arbejde og
udviklingsprojekter.
Den nuværende bestyrelse for netværket har i sit udkast til ny
forretningsorden for netværket lagt op til, at den kommende
netværkformand ikke kan stille op som Radikale Venstres repræsentant i KLs
bestyrelse. Netværkets formand bør til gengæld sidde i KL's
repræsentantskab. Der er ikke noget formelt krav om, at formanden ikke
stiller op til en af de øvrige poster, der er opnået ved konstitueringerne i KL
og Danske Regioner, men man bør overveje arbejdsbyrden.
Alle indvalgte i kommuner og regioner kan stille op til posten. Og alle
opfordres til at skænke muligheden en tanke.
Der udsendes et link til kandidaturer med en senere mail. Der vil være frist
for indsendelse af kandidaturer onsdag den 24. januar kl. 12.00.
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