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Møte i  Kommunestyret den 28.09.2017 - Sak: 69/17 

 

Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i 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.   
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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. 
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