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EVALUERING OG VURDERING AV POLITISK ORGANISERING - OPPRETTELSE AV 
SAKSUTVALG  
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret oppnevner et saksutvalg på tre personer for å gjennomgå og evaluere 
politisk organisering, delegering av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett. I henhold til 
kommunelovens § 39 skal det nye kommunestyret selv vedta reglement for delegering av 
avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret 
er konstituert.  
 
Saksutredning: 
Politisk styringsstruktur 
Gjeldende politiske styringsstruktur og organisering ble vedtatt 19.juni 2014 og skulle 
gjelde for perioden 2015-2019.  I K-sak 78/13 i møte 19.12.13 vedtok kommunestyret 
iverksetting av en bred prosess for å evaluere og foreslå eventuelle endringer i kommunens 
politiske styringsstruktur. Gjeldende vedtak om politisk organisering/politisk 
styringsstruktur og delegering: 
Styringsgruppe bestående av formannskapet med tillegg av representanter fra SV, KrF, 
Uavhengig og V ble opprettet. Første del av oppdraget som omfattet politisk 
styringsstruktur og antall medlemmer i kommunestyret ble behandlet i K-sak 58/14. 
Delegeringsreglementet var forutsatt lagt fram høsten 2014. 
 
 Vedtak i Kommunestyret 19.6.2014-  Sak 58/14 
1. Kommunestyret legger til grunn at omfanget av delegering til rådmannen videreføres på 
tilnærmet samme nivå i valgperioden 2015 – 2018. Styringsgruppen legger 
delegasjonsreglementet fram til behandling i kommunestyret i løpet av høsten 2014.  

2. Kommunestyret vedtar at det skal være 25 medlemmer i kommunestyret i valgperioden 
2015 – 2019.  

3. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur gjeldende fra neste 
kommunevalgperiode:  

1. Ordningen med komiteer i hht kommunelovens § 10 a opphører  

2. Planutvalget opprettholdes som fast utvalg i hht kommunelovens § 10  

3. Administrasjonsutvalget videreføres i hht kommunelovens § 8  
4. Ordningen med saksutvalg innføres. Både kommunestyret, formannskapet og 
planutvalget kan opprette saksutvalg innenfor sine respektive ansvarsområder.  

5. Separate råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm og eldre videreføres  



6. Ungdomsråd videreføres  

7. Det opprettes ikke styrer på virksomhetene utover det lovpålagte.  
4. Utvalgsledere og rådmannen forutsettes å ha fokus på tilrettelegging av prosesser i 
utvalgene som sikrer nødvendig og god dialog mellom politikere, administrasjon og 
tillitsvalgte.  

5. Ved framtidig organisering av byggeprosjekter legges til grunn administrativ 
prosjektledelse. For større byggeprosjekt settes det ned saksutvalg som utarbeider forslag 
til skisseprosjekt.  
 
Politisk delegering- politisk reglementshefte 
Politisk delegering og politisk reglementshefte ble senere fremlagt som egen sak og vedtatt 
26.mars 2015 og gjaldt fra neste kommunestyreperiode. Vedtak i Kommunestyret 
26.3.2015 sak 0022/15: 
1. Kommunestyret vedtar politisk reglementshefte for Øyer kommune, med følgende 
endringer: Kontrollutvalget: Opposisjonen skal ha flertallet og leder i kontrollutvalget. 
Reglement for rådmannen: Stryke ordene: nærings- og sentrumsarealer. Politisk 
reglement: Motorferdsel i utmark. Nasjonal forskrift § 5 a Løyve i ervervsmessig øyemed, 
delegeres til planutvalget  

2. Kommunestyret vedtar delegering av myndighet til andre politiske organ og til 
rådmannen i samsvar med KFDelegering pr 18.03.15.  

3. Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med Gausdal og Lillehammer kommuner for 
å avklare interessen for oppretting av ei felles skjønnsnemnd for forpaktning.  

4. Kommunestyret vedtar følgende regler for innstillingsrett:  
a. Rådmannen har innstillingsrett til første behandling i et politisk utvalg unntatt 
kontrollutvalget og saksutvalg, der særskilte regler gjelder  

b. Formannskapet og planutvalget har innstillingsrett overfor kommunestyret  

c. Partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalget har innstillingsrett overfor 
kommunestyret  

d. Saksutvalg har innstillingsrett overfor det utvalget som har opprettet 
saksutvalget. Rådmannen har rett til å få sitt syn på saken gjengitt i 
saksutredningen.  

5. Politisk reglementshefte og nytt reglement for delegering trer i funksjon fra ny 
kommunevalgperiode. Dette gjelder ikke økte godtgjøringer, disse trer i kraft fra 
01.01.2016.  
 
Vurdering: 
Dagens organisering ble vedtatt i forrige kommunestyreperiode, gjeldende fra denne 
kommunestyreperioden. Vi har passert halvveis inn i denne kommunestyreperioden og det 
er på tide at sittende kommunestyre evaluerer og vurderer om organisering, politisk 
reglement for saksbehandlingen, samt den politiske delegeringen fra kommunestyret til 
andre politiske utvalg og administrative nivåer er hensiktsmessig, i hht. til Kommuneloven § 
39.  
Til å forberede en sak for politisk diskusjon og avgjørelse i kommunestyret opprettes et 
saksutvalg på tre medlemmer i hht. til Reglement for saksutvalg, Politisk Reglementshefte 
26.5.2015 side 23 og hht. § 10, punkt 5 i Kommuneloven.  

Saksutvalget skal gjennomgå og evaluere politisk organisering, samt delegering av 
avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett i hht. til Kommunelovens § 39 Reglement. Arkiv.   



1. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for 
saksbehandlingen i folkevalgte organer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av 
avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at 
kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre 
vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. 

3. Departementet kan gi forskrifter om behandling, bevaring, ordning av og tilsyn med 
kommunens og fylkeskommunens arkiver. 
 
Kommunestyrets størrelse skal vurderes i hht. Kommuneloven §7.  

Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning. 

1. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler 
fastsatt i lov. Fylkestingets medlemmer velges av de stemmeberettigede innbyggere i fylket 
etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år. 

2. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for kommuner 
med: 

a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11 

b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19 

c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27 

d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35 

e. over 100 000 innbyggere, minst 43. 

Fylkestingets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for fylkeskommuner 

med: 

a. ikke over 150 000 innbyggere, minst 19 

b. over 150 000, men ikke over 200 000 innbyggere, minst 27 

c. over 200 000, men ikke over 300 000 innbyggere, minst 35 

d. over 300 000 innbyggere, minst 43. 

3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. 
desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 

4. Avgjørende for minste lovlige medlemstall er innbyggertallet i kommunen eller 
fylkeskommunen ved nest siste årsskifte før valget. Viser det seg at medlemstallet på dette 
tidspunkt er for lite i forhold til antall innbyggere, uten at det er truffet noe vedtak om en 
utvidelse, økes medlemstallet til lovens minimum ved neste valg. 

 
Delegering  
Kommuneloven § 6 Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på 
vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.  
All avgjørelsesmyndighet med virkning utad er lagt til kommunestyret, som delegerer til 
andre politiske utvalg og til administrasjonen ved rådmannen. Kommunestyret delegerer 
myndighet for å få en effektiv organisasjon. Hensyn som må avveies i forbindelse med 
delegering av myndighet er:  

 Rettssikkerhet for innbyggere  
 Effektiv ressursbruk  
 Service og saksbehandlingstid  
 Sammenheng mellom politiske mål og retningslinjer og vedtak i enkeltsaker  



 
Ordførers innstilling til Kommunestyret: 
Det opprettes et saksutvalg som skal evaluere politisk organisering og delegering. Utvalget 

får tre representanter, Ordfører Brit K. Lundgård, Marthe Lang Ree og Magnar Bjørke. 

Ordfører leder utvalget.  

Mandat 
1. Saksutvalget skal evaluere og vurdere om dagens politiske organisering er 

hensiktsmessig og forslå eventuelle alternativer for organisering  

2. Saksutvalget skal foreslå antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode 

3. Saksutvalget skal evaluere dagens arbeidsdeling mellom kommunestyret og 

administrasjon ved rådmann, herunder innstillingsrett og avgjørelsesmyndighet og 

forslå eventuelle endringer 

4. Saksutvalget skal gjennomgå politisk reglementshefte og forslå eventuelle 

forbedringer 

5. Saksutvalget skal vurdere delegering fra kommunestyret til faste politiske utvalg og 

til administrasjonssjefen og forslå eventuelle endringer 

  

Arbeidsmåte: 

Saksutvalget bestemmer selv sin arbeidsmåte. Arbeidsmåten kan være både elektronisk 

med mailutveksling og/eller fysiske møter.  

 

Saksutvalget kan gjennomføre en spørreundersøkelse blant ordførerne i de andre 

kommunene i Gudbrandsdalen. Hensikten er å få frem hvordan kommunene i 

Gudbrandsdalen er organisert politisk og de erfaringene ordførerne har med denne 

organiseringen. Saksutvalget kan gjennomføre en undersøkelse blant dagens 

kommunestyrerepresentanter, medlemmer i Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og Flerkulturelt råd for å få frem forslag og 

synspunkter på dagens politiske organisering.  

Oppsummeringer av undersøkelsene vedlegges saken når saksutvalget leverer sin 

innstilling til kommunestyret.  

 

Saksutvalget vil med bistand fra KS(siste opplæringsdag) gjennomføre et 

arbeidsmøte/en workshop for kommunestyrets medlemmer før innstillingen legges 

frem.   

Saksutvalget leverer sitt forslag og innstilling til kommunestyret senest 31.1.2018 for 

den politiske organiseringen, samtidig leveres innstilling etter kommuneloven § 7 om 

antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode.   

Etter at vedtaket om organisering er truffet av kommunestyret, arbeider utvalget 

videre med evaluering og revidering av Politisk reglementhefte samt 

delegeringsreglementet, der innstilling leveres innen 30.4.2018.  



 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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