
Opplæring for folkevalgte 
organer og andre 

kommunale organer

Kommunestyreperioden 2019-2023



Kommunestyret
23 medlemmer

Formannskapet
7 medlemmer 

Planutvalget
7 medlemmer

Tjenesteutvalget
7 medlemmer

Kontrollutvalget
5 medlemmer

Klageutvalget 
5 medlemmer

Ordfører

Partssammensatt utvalg
Formannskapet og 

2 arbeidstakerrepresentanter

Politisk 
organisering 
2019 - 2023 

Ungdomsråd
Råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse



Skole og barnehage

Ingrid Bøe

Habilitering

Annichen H. Ødegård

Rehabilitering 
og legetjenester 

Eldbjørg Jordhøy

Teknisk enhet

Torbjørn Furuhaugen

Familie og inkludering

Sølvi Bergset

Helse og mestring

Inger Ellen Walhovd

TONIVÅMODELL 
MED 9 ENHETER 

Enhetsleder rapporterer til 
kommunedirektør eller 

kommunalsjef
iht. fargekodene på boksene 

Organisering gjeldende 
fra 1. oktober 2019

Kommunalsjef
Cathrine Furu

Kommunalsjef
Harald Landheim

Kulturenheten

Edel Klaape-Aasdal 

Strategigruppe med rådgivere innenfor:

● Økonomi ● Folkehelse og levekår

● Personal ● Kvalitet og internkontroll

● Plan og miljø ● Samfunnspsykologi

Kommunikasjon 
og digitalisering

Nina Hjelmstad

Landbrukskontoret i 
Lillehammerregionen

Marie Skavnes

Kommunedirektør
Rannveig Mogren



Ansvarsfordeling 

POLITIKERNE

• har visjonene = Kommuneplanen

• prioriterer og 
fastsetter målene = Strategiplan

• gir rammene = Økonomiplan og budsjett

ADMINISTRASJONEN

• finner tiltakene 

• gjennomfører dem = Daglig drift 

• rapporterer på resultatene 
= Tertialrapport / Årsmelding



Strategiplanen 
- nest viktigste styringsdokument 

- vedtas i kommunestyret

Balansert målstyring 
- et verktøy

4 perspektiver: 

1. SAMFUNNET
2. TJENESTENE  
3. MEDARBEIDERNE
4. ØKONOMIEN

4 lovpålagte dokument i ett
• Kommuneplanens handlingsdel

• Økonomiplan

• Årsbudsjett

• Kommunal planstrategi 

Strategiplanen = bestilling til 
kommunedirektøren: 

• Oppfølging av hovedstrategier

• Fokusområder og mål   

• Innenfor den økonomiske rammen 

Rapportering: 

• Tertialvis + årsmelding 
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Kommunedirektørens 
myndighet og oppgaver

Kommuneloven § 13-1

• Øverste leder for den kommunale administrasjonen, med 
ansvar for personalet

• Plikter å sørge for at politiske saker er forsvarlig utredet 

• Har ansvaret for at vedtak i folkevalgte organer blir iverksatt

• Har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale 
folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget, selv eller 
ved en av sine underordnede

Kommuneloven § 25-1

• Sørge for systematisk internkontroll, herunder at lover og 
forskrifter følges
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Samspillet med administrasjonen

Hva skal kjennetegne samarbeidet 
mellom organet og administrasjonen?

• Individuelt: Skriv ned det du mener er viktig for at 
samarbeidet skal fungere godt – 3 moment per gul lapp 
– 5 min.

• Plenum: Medlemmene presenterer sine lapper. 



«Samspillet mellom folkevalgte organer og administrasjonen forutsetter 
en kontinuerlig og god rolleavklaring og respekt for hverandres roller.»



Hvordan gjennomføre en god 
beslutningsprosess?

• Ingen fast oppskrift

• Åpenhet er en forutsetning

• Saken skal være utredet i sin fulle 
bredde (kommunedirektørens ansvar)

• Involvere innbyggerne?

• Organiseringen av det politiske 
arbeidet?

• Klare ansvarslinjer

• Hva med de ansatte? –I hovedsak  
kommunedirektørens ansvar Foto: Mostphotos



Folkevalgte organer skal behandle sine 
saker og treffe sine vedtak i møter

• Offisiell møteplan

• Hovedregelen er åpne møter

• Innkalling, sakliste og kunngjøring

• Møteledelse

• Alle medlemmer kan stille spørsmål til 
lederen, også om saker som ikke står på 
saklisten

• Møteplikt og stemmeplikt

• Møtebok/protokoll Foto: ScanStockPhoto



Rammefaktorer for organet

• Lover, forskrifter og andre sentrale føringer

• Reglement for politiske utvalg

• Reglement om arbeidsvilkår for folkevalgte

• Reglement for det enkelte organ



Rammefaktorer for organet

• Kommuneplanens samfunnsdel 

• Strategiplan med økonomiplan og årsbudsjett

• Andre kommunale/regionale planer

• Kommunale vedtak, herunder retningslinjer

• Interkommunale avtaler

• Dialogprosessen for Gausdal kommune

13



Medlemmenes rettigheter og plikter

• Taushetsplikt – signering av skjema

• Rett og plikt til å delta i møter 

• Rett til fri fra arbeid

• Oppfylle habilitetskrav

• Godtgjøring, samt dekning av utgifter og 
økonomisk tap ihht. gjeldende reglement



Gyldig forfall

• Sykdom: egen eller barn under 12 år

• Velferdsgrunner

• Presserende arbeid: Det er umulig eller svært 
utfordrende å være borte fra jobb.

• Forfall meldes til Servicetorget med kopi til 
utvalgsleder.

• Utvalgsleder vurderer om det er gyldig forfall



Habilitet

• Ikke kritikkverdig å være inhabil

• Kritikkverdig å ikke reise spørsmålet 
selv

• Beskytte parter

• Beskytte det enkelte medlem

• Ikke noe bekvemmelighetsflagg

• Opprettholde tilliten til kommunen

➜ Automatisk inhabil

➜ Part 

➜ Slektskap 

➜ Verge / fullmektig

➜ Leder, styremedlem, 

bedriftsforsamling

➜ Skjønnsmessig vurdering

➜ «fordel, tap, ulempe»

➜ «egnet til å svekke 

tilliten til 

upartiskhet»

➜ § 11-10 Inhabilitet for 

folkevalgte

➜ § 11-11 Fritak av 

personlige grunner

FORVALTNINGSLOVEN §6 KOMMUNELOVEN



Habilitet
• Den folkevalgte har en plikt til å vurdere egen 

habilitet og til å melde fra

• Habilitetsspørsmål rettes til utvalgsleder

• Administrasjonen vurderer habiliteten opp 
mot lovverket

• Om inhabil vil den folkevalgte ikke ta del i 
behandlingen av den aktuelle saken

• Det er viktig å melde fra så tidlig som mulig

– Vurdering

– Innkalling av vara



Utvalgsleders rolle

• Fastsetter agenda for møter i samarbeid med 
administrasjonen

• Godkjenner forfall

• Møteleder

– Styrer ordet

– Votering over forslag

– Sørger for at reglement for organet 
overholdes



Samspillet i organet

Hva skal kjennetegne møtene og 
samarbeidet i dette organet?

• Individuelt: Skriv ned det du mener er viktig for at 
møtene skal være produktive og det skal oppleves 
positivt å delta – 3 moment på gul lapp – 5 min.

• Plenum: Medlemmene presenterer sine lapper. 



Tjenesteutvalget

Kommunestyreperioden 2019-2023



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. 


