
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.: 033 Lnr.: 11237/21 Arkivsaksnr.: 18/1007-32 
 
Saksbehandler: Cathrine Furu 
 
JUSTERING AV POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  
 
Vedlegg: Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås justering av politisk organisering knyttet til tjenesteutvalget.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Politisk organisering for perioden 2019-2023 ble vedtatt i kommunestyret 20. juni 2019.  

Halvannet år inn i perioden er det kommet tilbakemeldinger fra folkevalgte til ordfører om at 
en justering av den politiske organiseringen bør vurderes. Dette er særlig knyttet til 
tjenesteutvalget. Ordfører setter derfor saken på dagsorden. 

I reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer for kommunestyre-
perioden 2019-2023, står dette om tjenesteutvalget:  

«Reglement for tjenesteutvalget 

1. Hjemmel for opprettelse, tidsperiode og representasjon 
Tjenesteutvalget er opprettet for kommunestyreperioden 2019 – 2023 med medhold 
i kommuneloven § 5-7. Tjenesteutvalget har 7 medlemmer. 
 
Utvalgets medlemmer oppnevnes av kommunestyret for kommunestyreperioden og 
disse skal så langt det er mulig velges blant kommunestyrets faste medlemmer. 
Resterende medlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. Leder og 
nestleder i komiteen velges av kommunestyret. 
 

2. Virkeområde og vedtaksmyndighet 
Utvalget har ikke beslutningsmyndighet, men innstiller direkte overfor 
kommunestyret. Tjenesteutvalget skal primært arbeide med forberedende 
behandling av saker til kommunestyret. Kommunestyret og formannskapet kan gi 
utvalget utredningsoppdrag. 
 
I tillegg har utvalg anledning til å følge opp pågående prosesser, blant annet gjennom 



  
 
 

  
 
 

 

orienteringer fra rådmannen. 
 
Tjenesteutvalget kan behandle saker som omfatter hele spekteret av kommunens 
tjenestetilbud. Utvalget skal sørge for medvirkning fra innbyggere i saker der det er 
hensiktsmessig gjennom at utvalget vedtar en prosess for arbeidet. 
 
Tjenesteutvalget har ansvar for årlige dialogmøter for planområdene, som fremgår av 
dialogprosess for Gausdal kommune. 
 
Det settes opp fast møtekalender for utvalget, og ved større utredningsoppdrag kan 
det avtales møter ut over dette.» 
 

VURDERING, og forslag til justert organisering: 

Om tjenesteutvalget går ut, er det oppgaver som må legges til andre organ.   

Ordinære saker: 
Eventuelle saker knyttet til tjenester som tjenesteutvalget kan ha bør gå til formannskapet. 

Dialogmøtene:  
Det foreslås at kommunestyret velger 6 kommunestyremedlemmer som tar ansvar for 
dialogmøtene med brukerrådene, jfr. dialogprosessen vedtatt i kommunestyret 29. august 
2019. Alternativet kan være at formannskapet tar det.  

Prosessorienterte saker: 
De mer prosessorienterte oppgavene i tjenesteutvalget kan ivaretas av oppgaveutvalg. 
Oppgaveutvalg ble omtalt i saken «Politisk organisering for perioden 2019-2023 ble vedtatt i 
kommunestyret 20. juni 2019.»  

Denne måten å jobbe på vil være godt egnet til å følge opp mål og delmål fra ny 
kommuneplanens samfunnsdel om samskaping, og demokratiarbeid gjennom involvering og 
innbyggermedvirkning. 

Samskaping er noe mer enn medvirkning. Samskaping er når innbyggere og folkevalgte 
inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere problemer, og designe og 
implementere, nye og bedre løsninger. Folk flest er med allerede fra idefasen. Det er ikke 
samskaping når kommunen sender nesten ferdige løsninger på høring, eller flytter oppgaver 
fra det offentlige til private aktører. 

Et eksempel på en ny måte å arbeide på: Kommunen står ovenfor en oppgave som vi ikke 
kan løse alene. Kommunen har ikke kunnskap om behovet, eller utfordringene, eller 
løsningene på forhånd. Spørsmålstillinger en jobber med kan være: 

 Hva er behovet/utfordringen egentlig? 
 Hvem er berørt? 
 Hvem kan bidra? 



  
 
 

  
 
 

 

 Vi inviterer aktørene til ideutvikling- og stiller spørsmålet: Hvordan løser vi 
behovet/utfordringen sammen? 

 

Fra kommuneloven § 5-7.Utvalg 

«Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og 
fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale eller fylkeskommunale 
virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med ansvar for en 
geografisk del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen 
skal ha minst tre medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget 
fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt 
vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov. 

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant 
medlemmene av utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger 
arbeidsutvalg. 

Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som 
ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har 
bestemt noe annet. Kommunedelsutvalg kan i tillegg gi lederen av administrasjonen i 
kommunedelen tilsvarende myndighet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge 
utvalg.» 

 

Oppgaveutvalg vil – slik forslaget i denne saken er – være et utvalg i tråd med § 5-7 i 
kommuneloven.  

Formålet med en slik modell vil være både økt innbyggermedvirkning og å styrke det 
representative demokratiets virke. Utviklingsoppdrag kan gis til et utvalg, mens 
beslutningsmyndigheten fortsatt ligger i det representative demokratiet, det vil si 
kommunestyret. 

Som vedlegg er en mal for mandat for oppgaveutvalg. Mandatet angir bakgrunn og formål, 
konkretisering av oppgaven, utvalgets sammensetning, tidsplan, økonomi og rapportering. 
Konkretisering av oppgaven vil variere for hvert oppgaveutvalg. Et oppgaveutvalg vil arbeide 
med et spesifikt tema innenfor en avtalt tidsramme, og for neste tema settes det ned et nytt 
utvalg. Oppgaveutvalg skal utrede og foreslå politikk for tema/problemstillinger 
kommunestyret i forbindelse med strategiplanen har bestemt. Når temaet er klart, får 
innbyggere oppfordring til å melde seg til deltakelse i oppgaveutvalget. Kommunestyret vil 
selv velge oppgaveutvalget, forslagsvis med 5 fra kommunestyrets medlemmer og kanskje 5 



  
 
 

  
 
 

 

innbyggere. I sammensetningen av utvalget bør en se hen til alder, kjønn, kompetanse, og 
motivasjon for oppgaven.  

Oppgaveutvalget vil – når oppdraget er utført – gi kommunestyret sin rapport. Når saken 
evt. kommer til formell behandling er det kommunedirektøren som på vanlig måte 
forbereder og innstiller.  

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Tjenesteutvalget legges ned fra 1. juli 2021, og oppgavene blir fordelt slik:  
 

 Saker knyttet til tjenester går til formannskapet.  
 Dialogmøtene: Kommunestyret velger 6 kommunestyremedlemmer som tar 

ansvar for dialogmøtene med brukerrådene, jfr. dialogprosessen vedtatt i 
kommunestyret 29. august 2019.  
Følgende 6 kommunestyremedlemmer velges:  
-  
 

2. Gausdal kommune oppretter ved behov oppgaveutvalg etter kommunelovens § 
5-7. Utvalgene velges av kommunestyret for en gitt tidsperiode og arbeider i tråd 
med fastsatt mandat. Oppgaveutvalgene kan bestå av 5 representanter fra 
kommunestyret som velges blant kommunestyrets faste medlemmer, samt 
innbyggere. Representasjon vil variere utfra oppdragets natur og behov for 
kompetanse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 46/21 den 09.06.2021. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Behandling: 
 
Forslag til innstilling ble tiltrådt med 4 mot 3 stemmer.  
 
 
Innstilling: 
 

1. Tjenesteutvalget legges ned fra 1. juli 2021, og oppgavene blir fordelt slik:  
 

 Saker knyttet til tjenester går til formannskapet.  
 Dialogmøtene: Kommunestyret velger 6 kommunestyremedlemmer som tar 

ansvar for dialogmøtene med brukerrådene, jfr. dialogprosessen vedtatt i 
kommunestyret 29. august 2019.  
Følgende 6 kommunestyremedlemmer velges:  
-  
 

2. Gausdal kommune oppretter ved behov oppgaveutvalg etter kommunelovens § 
5-7. Utvalgene velges av kommunestyret for en gitt tidsperiode og arbeider i tråd 
med fastsatt mandat. Oppgaveutvalgene kan bestå av 5 representanter fra 
kommunestyret som velges blant kommunestyrets faste medlemmer, samt 
innbyggere. Representasjon vil variere utfra oppdragets natur og behov for 
kompetanse.  
 


