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Bakgrunn
Kommunestyretvedtok i K-sak69/17, møte 28.09.2017,å opprette et saksutvalgsom skalevaluere
politisk organiseringog delegering.Utvalgetfikk tre representanter,ordfører Brit K. Lundgård(leder),
Marthe Lang-Reeog MagnarBjørke.Marthe Lang-Reefikk i K-sak2/18, møte 25.01.2018, permisjon
fra sine politiskeverv for perioden 26.01.– 31.07.2018.SteinarGrimsrudble valgt som nytt fast
medlemi saksutvalget.
Saksutvalgets mandat:
1. Saksutvalgetskalevaluereog vurdere om dagenspolitiske organiseringer hensiktsmessigog
forslå eventuellealternativer for organisering
2. Saksutvalgetskalforeslåantall medlemmeri kommunestyreti neste valgperiode
3. Saksutvalgetskalevalueredagensarbeidsdelingmellom kommunestyretog administrasjonved
rådmann,herunder innstillingsrettog avgjørelsesmyndighetog forslå eventuelleendringer
4. Saksutvalgetskalgjennomgåpolitisk reglementshefteog forslå eventuelleforbedringer
5. Saksutvalgetskalvurderedelegeringfra kommunestyrettil faste politiske utvalg og til
administrasjonssjefen
og forslå eventuelleendringer.
Arbeidsmåte:
Saksutvalgetbestemmerselvsin arbeidsmåte.Arbeidsmåtenkan værebåde elektroniskmed
mailutvekslingog/eller fysiskemøter.
Saksutvalgetkan gjennomføreen spørreundersøkelse
blant ordførernei de andre kommunenei
Gudbrandsdalen.Hensiktener å få frem hvordankommunenei Gudbrandsdalener organisert
politisk og de erfaringeneordførernehar med denneorganiseringen.Saksutvalgetkan gjennomføre
en undersøkelseblant dagenskommunestyrerepresentanter,
medlemmeri Ungdomsrådet,Rådetfor
menneskermed nedsatt funksjonsevne,Eldrerådetog Flerkultureltråd for å få frem forslagog
synspunkterpå dagenspolitiske organisering.Oppsummeringerav undersøkelsenevedleggessaken
når saksutvalgetleverer sin innstillingtil kommunestyret.
Saksutvalgetvil med bistandfra KS(sisteopplæringsdag)gjennomføreet arbeidsmøte/enworkshop
for kommunestyretsmedlemmerfør innstillingenleggesfrem.
Saksutvalgetleverer sitt forslagog innstilling til kommunestyretsenest31.1.2018for den politiske
organiseringen,samtidigleveresinnstilling etter kommuneloven§ 7 om antall medlemmeri
kommunestyreti nestevalgperiode.Det er i ettertid informert i kommunestyretom at den første
delenblir lagt fram til kommunestyreti mars 2018.
Etter at vedtaketom organiseringer truffet av kommunestyret,arbeiderutvalget videre med
evalueringog revideringav Politiskreglementheftesamt delegeringsreglementet,
der innstilling
leveresinnen 30.4.2018.Det er i ettertid informert i kommunestyretom at den sistedelenblir
forskjøvetfram i tid.

Undersøkelser og datainnsamling
Saksutvalgetvisertil arbeidsmåteslik det er beskreveti kommunestyrevedtaket.Somgrunnlagfor
saksutvalgetsinnstilling foreliggerfølgendedatagrunnlag,se diversevedleggtil delrapporten:
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Spørreundersøkelse
til kommunestyretsog kontrollutvalgetsmedlemmer(heretter kalt
spørreundersøkelsen)
. Svarprosentenvar 74, 42 respondentersvartepå undersøkelsen
Spørreundersøkelse
til t i ordførere i Gudbrandsdaleninkl ordførereni Gausdal(heretter kalt
ordførerundersøkelsen)
Dialogmed følgenderåd/grupperinger:Eldrerådet,Flerkultureltråd, Rådetfor menneskermed
nedsatt funksjonsevnemm, Ungdomsrådetog med de hovedtillitsvalgte.
To seminarermed gruppearbeidi kommunestyretom politisk organisering, 14.12.17og 18.01.18
Datainnsamling:Utviklingi antall sakeri forskjelligeutvalg 2013– 2016
Beregning:Utslagfor mandatfordelingenav ulikt antall kommunestyremedlemmer
(utgangspunktfor beregningen var valgresultatetved kommunestyrevalgethøsten2015), se
tabell nedenfor
Høringtil de politiske partiene om antall medlemmeri kommunestyretfra neste
kommunevalgperiode
: Tilbakemeldingeneframkommernedenfor.
Det har vært åtte møter i saksutvalget.

Antall medlemmer i kommunestyret
Øyer har over 5.000innbyggereog skali hht Kommunelovens§ 7 ha minst 19
kommunestyremedlemmer.Inneværendekommunevalgperiodeer antallet 25.
Innspills -/høringsrunden
Beregningenav mandatfordelingenmed forskjelligantall kommunestyremedlemmergir ikke de
størsteendringenemellom posisjonog opposisjon(utgangspunktvalgresultatethøsten2015).
Opposisjonensandel varierermellom 39 og 43 % av antallet kommunestyremedlemmer.
Det
partimessigemangfoldetivaretasuansett antall, SV(det 12. mandatet)og KrF(det 19. mandatet)
haddebeholdt sitt ene mandat selvmed 19 kommunestyremedlemmer.Følgendetabell viser
mandatfordelingenmed alternativt antall kommunestyremedlemmer:
KST-medl
19
21
23
25
27

AP
8
9
10
11
12

H
3
3
4
4
4

KrF
1
1
1
1
1

SP
6
7
7
8
8

SV
1
1
1
1
2

Venstre
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

I spørreundersøkelsen
ble følgendespørsmålstilt: «Hvormangemedlemmermener du det bør være
i kommunestyret?».Svarenefordelte segslik:
Antall medlemmer
Svarfordeling

19
19 %

21
31 %

23
3%

25
42 %

27
6%

I henholdtil ordførerundersøkelsen
varierer antall kommunestyremedlemmeri de ti kommunenefra
17 til 25. Fire kommunerhar 17, to kommunerhar 21 (en av dissehar vedtatt å reduseretil 17), de
siste tre har 19, 23 og 25 (to kommuner)medlemmeri kommunestyret.For å ha mindre enn 19
medlemmer må kommunenha færre enn 5.000innbyggere.De fire kommunenemed 17
medlemmerhar innbyggertallpr 01.07.2017varierendefra 2027til 3626.Kommunenemed størst
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innbyggertallhar flest medlemmer,Gausdalhar 23 med 6181innbyggere,Nord Fron og Selhar 25
med henholdsvis5733og 5901innbyggere.
De politiske partiene er invitert til å gi innspill på antall kommunestyremedlemmerneste
kommunevalgperiode.Tilbakemeldingeneer slik:
Parti

Øyer
Arbeiderparti
Øyer Høyre
Øyer
Senterparti
(SP)
Øyer KrF
Øyer SV

Innspillantall
kommunestyremedlemmer
21

Partieneskommentarertil sine innspill

19
25

Ingenkommentar
Beholde25 fordi folketallet er stabilt og litt økende.SP
ønskerat kommunestyreter mest mulig representativtfor
alle Øyersinnbyggere,partiet tror det er mer krevendeå
etterstrebe ved et mye lavereantall medlemmer.
Ingenkommentar
Beholde25 fordi kommunenhar høyeambisjonerom
befolkningsvekst.

25
25

Ingenkommentar

Saksutvalgets vurderinger og konklusjon
Saksutvalgetsmålsettinger et vitalt kommunestyre,dette er viktigere for utvalget enn antallet
kommunestyremedlemmer.Saksutvalgetkommer tilbake til tiltak for å vitaliserekommunestyreti
forbindelsemed den politiske organiseringen.
Saksutvalgethar merket segat det partimessigemangfoldeti kommunestyretivaretasselvom
antallet medlemmerreduserestil 19 (valgresultatethøsten2015).Destofærre medlemmer,desto
større er selvfølgeligrisikoenfor at de småpartiene faller ut av kommunestyret,KrF fikk det 19.
mandatet høsten2015.Svarenefra kommunestyretsog kontrollutvalgetsmedlemmerpå spørsmålet
«Hvor mangemedlemmermener du det bør være i kommunestyret?»,viserat 53 % svarerfærre enn
25. 42 % svarervidereføringav 25 medlemmer.
Øyer Senterpartiog ØyerSVviser til folketallsutviklingenog ambisjonerom vekst,og ønskerpå dette
grunnlagetå beholde25 medlemmer.
Flereav de politiske partiene har rekrutteringsutfordringer,dette kan være argumentfor reduksjon
av antallet medlemmer. Påden andre sidenkan større partigrupperbidra positivt til rekruttering,
større grupperkan gi rom for «rekrutter»/»opplæringsplasser»
i kommunestyret.
Saksutvalgetleggerfram delt innstilling i spørsmåletom antall kommunestyremedlemmer.
Flertallet
på to innstiller på 21, menset saksutvalgsmedlem
foreslårå beholdedagens25 medlemmer.

Politisk organisering
Oversikt over relevante vedtak i kommunest yret mm
I K-sak58/14, møte 19.06.2014vedtok kommunestyretfølgendepolitiske styringsstrukturgjeldende
fra kommunevalgperioden2015 – 2019:
Planutvalgetopprettholdessom fast utvalg i hht kommunelovens§ 10
Administrasjonsutvalget
videreføresi hht kommunelovens§ 25

5

Ordningenmed saksutvalginnføres.Bådekommunestyret,formannskapetog planutvalgetkan
opprette saksutvalginnenfor sinerespektive ansvarsområder.Medlemmenei saksutvalgskal
avspeilekommunestyretspartisammensetning.
Separateråd for menneskermed nedsatt funksjonsevnemm og eldre videreføres
Ungdomsrådvidereføres
Det opprettes ikke styrer på virksomheteneutover det lovpålagte
Byggeprosjekter:Det leggestil grunn administrativprosjektledelse.For større byggeprosjekt
settesdet ned saksutvalgsom utarbeider forslagtil skisseprosjekt.
I K-sak22/15, møte 26.03.2015,i politisk reglementshefteframgårdet at formannskapetivaretar
funksjonensom valgstyre(valglovens§ 4-1) og at formannskapetsmedlemmerer arbeidsgivers
representanteri partssammensattutvalg – administrasjonsutvalget
.
I K-sak22/15, møte 26.03.2015, ba kommunestyretrådmannenta kontakt med Gausdalog
Lillehammerkommunerfor å avklareinteressenfor oppretting av ei felles skjønnsnemndfor
forpaktning. I K-sak98/15, møte 26.11.2015ble felles skjønnsnemndoppnevnt.
I K-sak19/16, møte 17.03.2016,vedtok kommunestyretå opprette flerkulturelt råd med ikrafttreden
01.04.2016.
I K-sak76/17, møte 19.09.17,vedtok kommunestyretat formannskapet ivaretar funksjonensom
kommunalklagenemndi henholdtil Forvaltningslovens
§ 28, 2. ledd.
I K-sak8/04, møte 19.02.2004,vedtok kommunestyretå oppnevneet navneutvalgmed
vedtaksmyndigheti sakerhvor kommunenhar avgjørelsesmyndighet,
og uttalerett på kommunens
vegnenår det gjelder stedsnavnsom Statenskartverkhar vedtaksmyndighetfor. Kommunestyrethar
vedtatt at navneutvalget- Utvalgfor stedsnavn– skalha følgendesammensetning:
Kommunestyret
2 representanter
Historielaget
2 representanter fra hhv Øyerog Tretten
Øyer fjellstyre
Fjelloppsyn/dagligleder
Lokalkjent/lokalhistoriker,Øyer
1 person
Lokalkjent/lokalhistoriker,Tretten
1 person.
I K-sak14/13, møte 21.02.2013,vedtok kommunestyreteiendomsskattevedtekter.Kommunestyret
har vedtatt å oppnevneSakkyndignemnd for eiendomsskattesaker
(Eigedomsskattelova
§ 8 A-3,
punkt 4) og en egenklagenemndfor eiendomsskattesaker
(Eigedomsskattelova
§ 20).

Rådfor deltidsinnbyggere– nytt initiativ (K-sak7/18). I K-sak7/18, møte 25.01.2018,behandlet
kommunestyret«Frabyregionprogramtil Gudbrandsdalspraksis
– Igangsettingav tiltak og etablering
av Gudbrandsdalsting».
Et av tiltakene er «Opprette/vurdereoppretting av kommunaltråd for
deltidsinnbyggere
, senest innen konstitueringav nytt kommunestyre»(vedtaketspunkt 1 c).

Kommuneplanutvalg:I forbindelsemed revisjonav kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel
vedtok kommunestyret(K-sak105/12, møte 20.12.12)å etablere et kommuneplanutvalgbestående
av for mannskapetog leder av planutvalget.
Landbrukskontoret– dialogmøte: I K-sak32/16, møte 28.04.2016,valgtekommunestyret
kommunensrepresentanteri dialogmøtetfor Landbrukskontoreti Lillehammer-regionenfor
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kommunevalgperioden2015 – 2019.Frabrukersidaer det ledernei bondelag,bonde- og
småbrukarlagog skogeierlagi hver av kommunenesom møter i dialogmøtet.
Fjellstyret:I hver kommuneder det er statsallmenningskaldet værefjellstyre. Fjellstyretskalha fem
medlemmermed personligevaramedlemmer.De blir valgt av kommunestyret,et medlemsom leder
og et som nestleder. Øvrigeregler om valgetframgårav Fjellovas§ 3.

Innspills -/høringsrunden
Utviklingenav antall sakeri forskjelligeutvalg 2013 – 2016. I perioden2013 til høsten2015hadde
kommunenved sidenav planutvalgetog formannskapet, to faste komiteer (K1og K2)med
fordelingsutvalg. Det var ingenordning med ad hoc saksutvalg.I de to komiteeneog
fordelingsutvalgetvar det høy aktivitet i 2013,med en kraftig reduksjoni 2014og 2015. Fra2013ble
antall sakeri K1redusertmed 75 %, fra 28 til 7, tilsvarendefor K260 % fra 22 til 8 saker.
Fordelingsutval
get hadde15 sakeri 2013,10 i 2014og 4 i 2015.Planutvalgethaddeen stor økning
fra 2013med 48 sakertil 2014 med 72 saker.Deretter har antallet vært stabilt +/- 70. Etter at
utvalget for motorferdselsakerble nedlagtbehandlessakenei planutvalget,i perioden01.08.16til
september2017 ble det behandlet 27 motorferdselsakeri planutvalget. Formannskapethar hatt et
forholdsvisstabilt antall saker,med en topp på 115 sakeri 2016. Det sammegjelder kommunestyret
med en topp på 132 sakeri 2015.
I spørreundersøkelsenvar det flere spørsmålsom omhandletpolitisk organisering.Nedenforfølger
en oppsummeringav de mest relevanteutslagene:
Kommunensivaretakelseav sine ulike roller: Bestpå tjenesteyterrollenog demokratiskarena.
Svakestpå samfunnsutviklerrollen.
Politiskorganisering– det var tre spørsmålsom omhandlet det samme,men med ulik
spørsmålsstilling.Andel1 – 3 = rød, andel 4 – 6 = grønn,6 «sværtenig».1) «Denpolitiske
virksomheteni Øyerer organisertpå en god måte»: 44 % 55 % 2) «Denpolitiske virksomheten
burde organiserespå en annenmåte»: 49 % 52 % 3) «Kommunenburde opprette faste utvalg i
tillegg til planutvalget»:40 % 60 %.
«Det burde vært oftere møter i kommunestyret»: 56 % svært uenig.
«Det burde vært oftere møter i formannskapet»: 64 % svarer1 eller 2, der 1 er svært uenig.
«Planutvalgetsoppgaverburde vært lagt til formannskapet»: 54 % svært uenig.
«Det er hensiktsmessigat formannskapetivaretar rollen som kommunalklagenemnd»:59 %
svarer3 – 6 der 6 er svært enig.
«Det er hensiktsmessigat formannskapetog en representantfra det/de partier som ikke er
representert i formannskapetivaretar rollen som valgnemnd:83 % svarer3 – 6 der 6 er svært
enig.
«Det er tilstrekkeligmed ett partssammensattutvalg – administrasjonsutvalg»:74 % svarer4 – 6
der 6 er svært enig.
Ordførerundersøkelsen
viser at sju av ti kommunerhar flere utvalg enn Øyerhar i dag.Flereav
ordførernei dissekommunenekommentererat modellener ressurskrevende.Enkommune har likt
antall utvalg med Øyer. I dennekommunenivaretar formannskapetplanutvalgsfunksjonene,
det
andre utvalget «Driftsutvalget», er «tettere på driften» på tvers av sektorene.To av kommunenehar
færre utvalg enn Øyer,ved sidenav formannskapethar dissekommunenesaksutvalgsordningen.
To seminareri kommunestyret(14.12.17og 18.01.18).I beggeseminarenevar det innledningermed
påfølgendetverrpolitisk gruppearbeid.
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Den 14.12.17drøftet gruppenefordeler og ulemper ved saksutvalgsordningen
og en ordning med et
fast utvalg/komite i tillegg til planutvalget.For beggealternativeneble gruppeneutfordret på hva
som skulletil for å få ordningentil å fungerebedre/fungere, det ble ogsåbedt om tilbakemeldinger
på andre forbedringerinnenfor dagenspolitiske organisering.Det var sprikendetilbakemeldingernår
det gjelder antall utvalg,ei gruppeforeslo «pilotprosjekt»med flere utvalg fra høsten2018.Det er et
tankekors at flere grupperønskerflere utvalg,men ønskerikke å bruke mer tid på politisk arbeid.
Det kom mangegodeinnspill til forbedringav dagensordning med saksutvalg.
Den 18.01.18fikk de tverrpolitisk sammensattegruppenelagt fram for segfølgende tre alternativer
for organisering:
Alternativ 1
Dagensorganiseringmed formannskap,planutvalgog saksutvalgved behov
Alternativ 2
Formannskap(samfunnsutvikling,plan og næring),tjenesteutvalg(styringog utvikling
av alle tjenester)og saksutvalg ved behov
Alternativ 3
Formannskap(inkl overordnedeplansakerog store utbygginger),utvalg miljø og
utvikling (plansakerog øvrigetjenester innenfor sektor Planog utvikling)og tjenesteutvalg (oppfølgingøvrigetjenester).
For hvert av de tre alternativeneskullegruppenegi forslagtil forbedringer,de skulledrøfte tre sterke
og tre svakesider ved hvert alternativ og de skulleprioritere mellom alternativene. Tabellen
nedenfor viserde fem gruppenesprioritering:

Gruppe
1
2
3
4
5

1. prioritet
2. prioritet
A (alternativ) 1
A2
A1
A3
A3: 3 stemmer
A1: 3 stemmer
A1: 1 stemme
A3: 1 stemme
A3: 2 stemmer
A1: 2 stemmer
A1: 2 stemmer
A3: 2 stemmer
A1 og A3 (lik vurdering) A1 og A3 (lik vurdering)

3. prioritet
A3
A2
A2
A2
A2

Dialogmed rådene– relevanteinnspill i forhold til politisk organisering.Rådetfor menneskermed
funksjonsnedsettelsermm og eldrerådetønskerå bli slått sammen.
Ungdomsrådethar rekrutteringsutfordringer.Rådsmedlemmene
ønskersegi tillegg til
ungdomsrådet,et ungdommenskommunestyresom innkallesto gangeri året.
Flerkulturelt råd er tilfreds med ordningen,det opplevespositivt å ha en arenafor dialogog læring.
Det er viktig med møter i forkant av formannskapsmøtene
når det er sakerhvor rådet skaluttale seg.
Rådetønskerå presenteresegfor kommunestyretfor eksempelen gangpr år.
Rådfor deltidsinnbyggere
. Saksutvalgetviser til K-sak7/18, møte 25.01.18,med vedlegg.Som
grunnlagfor å vurdere hvilkenløsningkommunenbør velgesiteresfølgendefra
saksutredning/vedlegg
til saken:
«Kommunaltråd for deltidsinnbyggere»er et av tre tiltak for starten på en Gudbrandsdalspraksis.
De
andre to er samarbeidom planstrategiog arbeid for å opprette en
kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog
for hele regionen.I saksutredningentil K-sak7/18 står
det følgendeom tiltaket:
«Med økendeantall deltidsinnbyggere(hytteeiere,pendlereosv.)som følge av modernebosetting,
må deltidsinnbyggernesrettigheter og plikter på dagsorden.Det kan på sikt bety større endringer
når det gjelderdemokratiskerettigheter og statligeoverføringer/rammetilskudd. I første omgang
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foreslåsopprettelseav råd for deltidsinnbyggerei alle kommuner,eventuelt ogsåfylkeskommunen.
Selvom dette i dag ikke er en etablert praksisi norskekommuner,kan det henvisestil at de allerede
finnes i et 30-talls finskekommuner.
Kommuneneer forskjelligeog andel deltidsinnbyggereer ulikt. Kommunenebør derfor stå relativt
fritt i utforming og mandatfor et slikt utvalg. Men på bakgrunnav drøftinger og anbefalingeri
Byregionprogrammet,og for at det skalinngå i en felles Gudbrandsdalspraksis,
foreslåsfølgende
føringer:
•
•
•
•
•

Det skalværeet rådgivendeorgan
Det skalbeståav deltidsinnbyggere,politikere og eventuelt andre lokalerepresentanter(fra for
eksempelgrendelag)
Representanterfor deltidsinnbyggerevelgesgjennomet samarbeidmed velforeningenei
kommunen
Rådmanneneller den han/hun bemyndiger,møter fra kommunensadministrasjon.
Kommunendekkermøteutgifter, og fører referater mv.»

Saksutvalgets vurdering er og konklusjon er
Saksutvalgetønskerinnledningsviså presisereprinsippetom at kommunalebeslutningsorganskal
være sammensattav folkevalgterepresentanter,mensrådgivendeorganer kan ha en bredere
sammensetning.Dette er en naturlig følge av det demokratiskeprinsipp,kommuneneer institusjoner
med stor egenverdisom grunnleggendeelementeri vårt folkestyre.
Det kan enkelte gangerværevanskeligå ha oversiktover hva som er lovpålagtog hva
kommunestyrethar beslutningsmyndighetover. Saksutvalgethar forsøkt å klargjøredette i
forbindelsemed sine vurderinger og konklusjonernedenfor.
Gjennomarbeidet med politisk reglementsheftevil saksutvalgetkommetilbake til detaljeneom
antall medlemmer,valg,sammensetning,funksjon,ansvar,hovedoppgavermm for råd og utvalg. Det
er følgeligskjelettet kommunestyrettar stilling til i denneomgangen.
Saksutvalgeter opptatt av omfangog organiseringav dialogenmed innbyggerne.
Kommunestyremøterpå dagtid åpner blant annet for tid til mer dialog med de fire rådene.I politisk
reglementshefte (punkt 5.4.2)åpnesdet for at innbyggereog andre kan melde spørsmåltil ordfører
på kommunenshjemmeside.Det er forutsatt at ordfører svarerunder dagordentimeni påfølgende
kommunestyremøte.Dennemulighetenbør kommuniserestydeligere.Utover dette viser
saksutvalgettil «Minsak.no»,nettportalen for innbyggerforslagslik den er omtalt i § 39a i
kommuneloven.
Enhverkommuneskali henholdtil kommunelovenha kommunestyre,formannskapog
kontrollutvalg.
Saksutvalgetforeslårat Øyerkommunei tillegg skalha følgendeto faste utvalg (KommunelovensKl §
10):
Plan- og miljøutvalg
Tjenesteutvalg
.
Overordnedeplansakerog store utbyggingerbådeinnenfor areal- og tjenesteytingsområdetleggestil
formannskapet.Dette innebærerat formannskapeti endastørre grad enn i dag får ansvaretfor
ivaretagelseav kommunenssamfunnsutviklerrolle.Plan- og miljøutvalgetog tjenesteutvalgetblir
sentraleutvalg relatert til kommunensrolle som tjenesteyterog myndighetsutøver.Avhengigav
omfangav delegeringav myndighet,kommer de to utvalgenetettere på driften av tjenestene.
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Rådmannenhar satt i gangen prosessmed administrativomorganisering.Rapportskalforeligge
innen 01.07.18og muligeendringerskaltre i kraft fra 01.01.19.Det er sannsynligat enkelte
administrativeenheter vil ha koblingertil flere utvalg og/eller formannskapet,et eksempeler enhet
Eiendominnenfor sektor Planog utvikling som fra 01.01.18har tatt over forvaltningenav hele
kommunenseiendomsportefølje.
Saksutvalgsordningen
er hjemlet i Kl § 10, punkt 5, dette er altsåen mulighet kommunestyrethar til å
opprette utvalg/komiteer.Saksutvalgsordningen
er fleksibelog gir mulighet for å trekke ressurser
utover de folkevalgte, inn i f.eks.forberedendebehandlingav saker.Saksutvalget rår kommunestyret
til at ordningenvidereføresog at både formannskapet,plan- og miljøutvalgetog tjenesteutvalgeti
tillegg til kommunestyret,gis myndighettil å opprette saksutvalg.
Alle kommunerskalha kommunalklagenemnd(Forvaltningsloven
s § 28, 2. ledd) og valgstyre
(Valglovens§ 4-1). Saksutvalgetvisertil at det er stor tilslutning til videreføringav ordningenmed at
formannskapetivaretar funksjonensom kommunalklagenemndog valgstyre, og foreslårordningen
videreført.
I Øyerhar det vært tradisjon for å ha en valgnemndsom innstiller medlemmertil en rekke styrer, råd
og utvalg inkl representasjoni eksternestyrer. Saksutvalgetviser til at det er stor tilslutning til
videreføringav ordningenmed at formannskapetutvidet med en representantfra det/de partier
som ikke er representerti formannskapet, ivaretar rollen som valgnemnd, og foreslårordningen
videreført.
Det skali alle kommuneropprettes ett eller flere partssammensatteutvalg – administrasjonsutvalg–
for behandlingav sakersom gjelder forholdet mellom kommunensom arbeidsgiverog de ansatte.
Slikeutvalg kan erstattesmed andre ordningerdersomdette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler
av de ansatte(Kl § 25, punkt 1). Saksutvalgetvisertil at det er stor tilslutning til at det er tilstrekkelig
med ett partssammensattutvalg – administrasjonsutvalg
, og foreslårordningenvidereført. Det er
naturlig at formannskapetsmedlemmerer arbeidsgiversrepresentanteri utvalget.
Øyer kommunehar fire råd, t o av disse– Eldrerådetog Rådetfor menneskermed
funksjonsneds
ettelser mm - er lovpålagt(hhv lov om kommunaleog fylkeskommunaleeldreråd§ 1
og lov om råd eller annarepresentasjonsordning
i kommunerog fylkeskommunerfor menneskemed
nedsett funksjonsevne mm § 2). Det er hjemmel i de to lovenefor å opprette fellesråd for eldre og
menneskermed nedsatt funksjonsevnehhv § 4a og § 4. I samsvarmed innspill fra rådet for
menneskermed funksjonsnedsettelsermm og eldrerådetforeslårsaksutvalgetå slå dissesammentil
ett råd.
Flerkulturelt råd og ungdomsråder ikke lovpålagt.Saksutvalgetrår kommunestyrettil å videreførede
to rådene.Saksutvalgetstøtter ungdomsrådetsønskeom et ungdommenskommunestyresom
samlesto gangerpr år.
Det er lovbestemtmed styrer/ samarbeidsutvalgved barnehageneog skolene.Saksutvalgetforeslårå
videreførebegrensningenav slikestyrer til det som er lovbestemt.
Det er lovpålagtå ha skjønnsnemndfor forpaktning. Antall sakerer lavt, det er følgelig
hensiktsmessigå videreførefelles nemnd med Gausdalog Lillehammer.
Rådfor deltidsinnbyggere er ikke lovbestemt. Det vil være krevendeå følge opp et slikt råd på en
tilfredsstillendemåte. Saksutvalgethar derfor vært opptatt av å vurdere alternativeordningerfor å
oppnå det som er Byregionprogrammetsmålsettingermed et særskiltråd for deltidsinnbyggere.I
første omgangrår saksutvalgetkommunestyrettil å etablere en ordning med to faste dialogmøteri
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året der ordfører, en representantfra opposisjonenog rådmannen møter ledernei vel/hytteforeningene.
Utvalg for stedsnavner ikke lovbestemt.Myndighetenetter lov om stadnamner lagt til kommunen
dvs til kommunestyret.Saksutvalgetviser til prinsippet om at kommunalebeslutningsorganskalvære
sammensattav politisk valgte representanterog rår kommunestyrettil å leggekommunens
avgjørelsesmyndighet
i hht stadnamnlovatil plan- og miljøutvalget. Det foreslåsopprettet et
rådgivende organfor stedsnavnsom får en bred sammensetning.
I henholdtil Lovom eigedomsskatttil kommunaneer det kommunestyretsom vedtar organiseringen
av arbeidet. I Øyerhar kommunestyretoppnevnt ei sakkyndignemnd for eiendomsskattesaker
som
skalsette t akst en på grunnlagav forslagfra ansattetakstmenn(§ 8 A-3, punkt 4), alternativet er ei
skattetakstnemnd. Fellesfor beggenemndsmodellerer at nemndablant annet utarbeiderog vedtar
eventuelletakseringsretningslinjer.I hht § 20 skalkommunestyretenten opprette ei særskiltnemnd
til å ta segav eventuelleklagereller leggeoppgavenetil en annenkommunalnemnd.I Øyerhar
kommunestyretvalgt den første varianten,ei særskiltklagenemndfor eiendomsskattesaker
. Medlem
i formannskapetkan ikke væremed i eiendomsskattenemnder
(§ 21). Finansdepartementethar for
øvrig uttalt at dette ikke gjelder varamedlemmertil formannskapet.Det er ikke noe slikt forbud hva
gjelder medlemmeri kommunestyret.Saksutvalgetvil kommetilbake til organiseringenav arbeidet
med eiendomsskatti andre delrapport. Utvalgetvil samtidigforeta en gjennomgangav vedtektene
(K-sak14/13, møte 21.2.13).
Kommunestyrethar valgt å opprette et kommuneplanutvalgtilknyttet avsluttet arbeid med
kommuneplanenssamfunnsdelog pågående arbeid med kommuneplanensarealdel.Saksutvalgetvil
vurdere eventuell permanentordning med kommuneplanutvalgi andre delrapport.
Saksutvalgetleggerfram en enstemmiginnstilling når det gjelder politisk organisering.
Ikrafttreden av ny organisering
I spørreundersøkelsen
til kommunestyretsog kontrollutvalgetsmedlemmerble følgendespørsmål
stilt: «DersomKSTvedtar endret politisk organisering– når mener du den skaltre i kraft?»: 81 %
svarer«fra oppstart av ny kommunevalgperiode».Det haddevært interessantå høsteerfaringer
med ny politisk organiseringfør oppstart av ny kommunevalgperiode.Saksutvalgethar derfor
vurdert innspillet om en pilot der ordningenmed plan- og miljøutvalgog tjenesteutvalg,prøvesut fra
høsten2018. Av praktiskeårsakerer ikke innspillet fulgt opp.
Saksutvalgetrår til at følgendetiltak settesi verk senestfra høsten2018:
Kommunestyretgår over ti l møter på dagtid blant annet for å bedre arbeidsforholdenefor de
folkevalgte. Det leggesopp til åtte møter i året.
Kommunestyret:Vitaliseringav dagsordentimeni kommunestyret,se punkt 5.4.1i politisk
reglementshefte.
Kommunestyret:Flereorienteringerog tid til dialogblant annet med rådeneog øvrige
innbyggere.
Deltidsinnbyggere:Dialogmøtermed ledernefor velforeninger/hytteforeninger.
Økonomiske og administrative konsekvenser av saksutvalgets forslag
Med de 25 medlemmersom er i kommunestyretinneværendeperiode,vil overgangtil dagmøteri
kommunestyretgi økte utgifter i størrelsesordenkr 36.000pr møte, dvs kr 144.000for høsten2018.
Nye beregningervil bli foretatt i forbindelsemed økonomiplanarbe
idet høsten2018.
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Flerefaste utvalgog innføringav ungdommenskommunestyregir økte utgifter og øker trykket på
den administrative kapasiteten. I motsatt retning bidrar felles råd for eldre og menneskermed
funksjonsnedsettelsermm og flertallsforslaget om færre medlemmeri kommunestyret.Det er ikke
foretatt konkreteberegningerav mer- eller mindreutgifter.
Vedlegg til første delrapport
1. Spørreundersøkelse
til kommunestyretsog kontrollutvalgetsmedlemmer:PPTsom viser
resultatet av undersøkelsen.
2. Spørreundersøkelse
til ti ordførere i Gudbrandsdaleninkl ordførereni Gausdal:Oppsummering
.
3. Dialogmed følgenderåd/grupperinger:Eldrerådet,Flerkultureltråd, Rådetfor menneskermed
nedsatt funksjonsevnemm og Ungdomsrådet:Oppsummering.
4. Dialogmed hovedtillitsvalgteom partssammensattutvalg: Referat/stikkordfra dialogen.
5. Seminar med gruppearbeidi kommunestyretom politisk organisering14.12.17: Oppsummering.
6. Seminarmed gruppearbeidi kommunestyretom politisk organisering18.01.18:Oppsummering.
7. Datainnsamling:Utviklingi antall sakeri forskjelligeutvalg 2013– 2016:Tabell.

12

