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SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: POLITISK REGLEMENTSHEFTE
Vedlegg:
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 Øyer kommune, datert
17.10.2019 (Lenke-tilknytninger ferdigstilles etter politisk behandling).
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 K-sak 80/19 (møte 29.08.19): Saksutvalg for politisk organisering mm: Første delrapport,
tema 2 – Politisk organisering
 K-sak 63/18 (møte 21.06.2018): Saksutvalg for politisk organisering mm: Antall
medlemmer i kommunestyret
 K-sak 22/18 (møte 22.03.2018): Saksutvalg for politisk organisering mm: Første
delrapport – antall medlemmer i kommunestyret og politisk organisering.
Kommunestyret utsatte saken.
 K-sak 69/17 (møte 28.09.17): Evaluering og vurdering av politisk organisering –
opprettelse av saksutvalg.
 K-sak 58/14 (møte 19.06.14): Ny kommunestyreperiode: Politisk styringsstruktur og
antall representanter i kommunestyret
 Diverse kommunestyresaker: Avklaring av deler av dagens politiske organisering
Sammendrag:
Saksutvalget rår kommunestyret til å vedta reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte
organer 2019 – 2023. Nytt kommunestyre tar stilling til saken etter at det har vedtatt den
politiske styringsstrukturen.
Saksutvalgets intensjon har vært å gi en helhetlig oversikt over styringen av Øyer kommune.
Denne innfallsvinkelen øker omfanget av reglementsheftet. Med god teknisk tilrettelegging
for raskt å få tilgang til aktuelle deler av reglementet, er ikke omfanget noe problem.
Saksutvalget rår kommunestyret til å evaluere begge de to faste utvalgene i hht
kommunelovens § 5-7, dvs både Plan- og miljøutvalget og Tjenesteutvalget etter to år.
Saksutredning:
Innledning
Saksutvalget for politisk organisering mm legger i denne saken fram forslag til
reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023, punkt 4 i mandatet til
saksutvalget, se nedenfor. Forslaget bygger på vedtakene i kommunestyret om antall
kommunestyremedlemmer (K-sak 63/18) og politisk organisering (K-sak 80/19).
Saksutvalgets mandat – resterende temaer
Saksutvalgets mandat framgår av K-sak 69/17, møte 28.09.2017:
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.
Saksutvalget har tatt stilling til prinsippene for arbeidsdeling mellom kommunestyret og
administrasjonen ved rådmann/kommunedirektør, det samme gjelder arbeids- og
ansvarsdelingen mellom kommunestyret og de faste folkevalgte utvalgene. Dette
framkommer av reglementene for kommunedirektøren og de faste folkevalgte utvalgene.
Den konkrete delegeringen av vedtaksmyndighet (avgjørelsesmyndigheten) og
innstillingsretten har ikke saksutvalget tatt stilling til.
Reglementsheftet
Reglementsheftet er mer omfattende enn tilsvarende hefte som ble utarbeidet i 2015. Nytt
er innledende kapitler blant annet «Slik styres Øyer kommune» og «Innbyggermedvirkning,
innbyggerforslag og brukerråd». Det er lagt inn kapitler om «Folkevalgtopplæringen» og om
«Elektronisk møtegjennomføring – IPAD til politikere». Nytt er også et kapitel om
«Revisjonsordningen i Øyer kommune». Det blir lagt inn en lenke til dagens interkommunale
samarbeidsordninger. For en fullstendig oversikt over innholdet i reglementsheftet, se
innholdsoversikten.
Etter at nytt kommunestyre har tatt stilling til reglementsheftet vil det blir lagt ut på
kommunens hjemmeside slik at de enkelte reglementsdelene er lett tilgjengelige, «et
tastetrykk» unna.
Plan- og miljøutvalget og Tjenesteutvalget – funksjonstid
Kommunestyret vedtok i K-sak 80/19 i punkt 1: «Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der
saker og videre funksjon vurderes.». Saksutvalget påpeker at Øyer kommune har to faste
utvalg i hht kommunelovens § 5-7 og foreslår at både Plan- og miljøutvalget og
Tjenesteutvalget evalueres etter to år.
Vurdering:
Saksutvalgets intensjon har vært å gi en helhetlig oversikt over styringen av Øyer kommune.
I et slikt system hører blant annet en beskrivelse av overordnede myndigheter,
organiseringen av innbyggermedvirkningen og omfanget av interkommunale
samarbeidsordninger med. Denne innfallsvinkelen øker omfanget av reglementsheftet. Med
god teknisk tilrettelegging for raskt å få tilgang til aktuelle deler av reglementet, er ikke
omfanget noe problem.
Saksutvalget finner det naturlig, og foreslår at begge de to faste utvalgene som er opprettet
i hht kommunelovens § 5-7 evalueres etter to år. Det er for øvrig lagt til grunn en noe
endret myndighetsfordeling mellom Formannskapet og «nytt» Plan – og miljøutvalg når det
gjelder overordnet fysisk planlegging. Dette underbygger behovet for å evaluere både Planog miljøutvalget og Tjenesteutvalget etter to år.

Når det gjelder gjenstående del av saksutvalgets mandat dvs den konkrete delegeringen av
myndighet fra kommunestyret til kommunedirektøren og til de faste folkevalgte utvalgene,
er det naturlig at det nye kommunestyret tar stilling til organiseringen av arbeidet med
dette.
Rådmannens kommentarer:
Rådmannen har ingen kommentarer til reglementsheftets innhold eller til saksutvalgets
forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 –
2023 Øyer kommune. Nytt kommunestyre tar stilling til saken etter at det har vedtatt
den politiske styringsstrukturen.
2. Kommunestyret slutter seg til saksutvalgets innspill om at både Plan- og miljøutvalget og
Tjenesteutvalget evalueres etter to års funksjonstid, dvs innen utgangen av 2021.

