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SAMMENDRAG: 
I denne saken skal kommunestyret vedta politisk organisering for neste 
kommunestyreperiode.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Dagens organisering 
I inneværende kommunestyreperiode har Gausdal kommune følgende organisering: 
 

 
Kommunestyret evaluerte eksisterende politisk organisering i sitt møte 30.8.2018. 
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En oppsummering av innspillene som fremkom i evalueringen er vedlagt denne saken. 
 
Kommunestyret behandlet i samme møte sak om politisk organisering, sak 51/18, og fattet i 
den forbindelse følgende vedtak: 
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede følgende alternativer knyttet til politisk 
organisering for kommunestyreperioden 2019 – 2023: 
 

1. Utrede konsekvenser av å redusere medlemstallet i kommunestyret. Dette må 
innbefatte både representasjon fra partier og mulig organisering. Potensielle 
innsparinger synliggjøres.  

2. Se på forbedringer med utgangspunkt i dagens organisering. Det vil si ta med seg 
innspill fra kommunestyrets evaluering i kommunestyremøtet 30.8.2018. 

3. Vurdere en helt ny og innovativ måte å organisere politisk arbeid på innenfor 
rammene av ny kommunelov. 

 
Ettersom eventuell reduksjon i kommunestyrets medlemstall måtte vedtas innen utgangen av 
2018, valgte rådmannen å utrede vedtakspunkt 1. 
Kommunestyret fattet i den forbindelse følgende vedtak 25.10.2018, sak 63/18: 
Kommunestyrets medlemstall videreføres med 23 representanter for kommunestyreperioden 
2019-2023. 
 
Rådmannen tar i denne saken for seg de resterende punkter i kommunestyrets vedtak om 
utredning av alternativer for politisk organisering for perioden 2019-2023.  
 
Relevante lovbestemmelser 
I følge ny kommunelov § 2-1 (om kommunalt og fylkeskommunalt selvstyre), er Norge inndelt 
i kommuner og fylkeskommuner med en egen folkevalgt ledelse. Hver kommune er et eget 
rettssubjekt og kan ta avgjørelser på eget initiativ og ansvar. Kommunene utøver sitt selvstyre 
innenfor nasjonale rammer. Begrensninger i selvstyret må ha hjemmel i lov. 
 
I følge ny kommunelov § 5-1 er følgende utvalg blant annet definert som folkevalgte organer 
som skal opprettes etter kommunelovens bestemmelser eller etter bestemmelser i særlov: 
Kommunestyre, formannskap, utvalg (herunder kontrollutvalg og partssammensatte utvalg), 
kommunale folkevalgte organ hjemlet i særlov, eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd. Av samme bestemmelse fremgår at ny kommunelov 
definerer folkevalgte som medlemmer av kommunestyret, samt personer som et folkevalgt 
organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter § 5-2. 
 
Følgende folkevalgte organer skal blant annet ha navn som inkluderer betegnelsen brukt i  
§ 5-1 bokstav a-d, samt g: kommunestyret, formannskapet, utvalg og kommunestyrekomité. 
 
I følge ny kommunelov § 5-2, skal andre kommunale organer (ut over organer nevnt i § 5-1) 
opprettes etter kommunelovens bestemmelser. Dette gjelder blant annet partssammensatte 
utvalg, eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsråd eller annet 
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medvirkningsorgan for ungdom. For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for 
folkevalgte organ etter § 5-1. 
 
I følge ny kommunelov § 5-6, velger kommunestyret selv formannskap med minimum fem 
medlemmer. Medlemmene velges blant medlemmene i kommunestyret. 
 
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne, 
jfr. ny kommunelov § 23-1. Utvalget skal ha minst fem medlemmer og minst ett medlem skal 
velges blant kommunestyrets medlemmer. Utelukket fra valg er blant annet ordfører og 
varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskap og andre folkevalgte organer 
med beslutningsmyndighet, samt kommunens ansatte. 
 
I følge ny kommunelov § 5-7 kan kommunestyret selv opprette utvalg for kommunale og 
fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale virksomheten. Utvalg etter denne 
bestemmelsen skal ha minst tre medlemmer, og kan gis beslutningsmyndighet om ikke annet 
følger av lov. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller 
nedlegge utvalg.  
 
I følge arbeidsmiljøloven § 7-1, skal det i virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 
arbeidstakere være et arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og 
bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsgiver og arbeidstakerne skal ha like mange 
representanter i utvalget. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø 
i virksomheten, jfr. arbeidsmiljøloven § 7-2. 
 
Etter ny kommunelov § 5-11, skal det i alle kommuner opprettes ett eller flere 
partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet 
mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget kan erstattes med andre ordninger 
dersom minst tre fjerdedeler av de ansatte ønsker det. Utvalget settes sammen av 
representanter for kommunen og for de ansatte. Flertallet i utvalget skal bestå av 
representanter for kommunen. Kommunestyret velger selv kommunens representanter blant 
disse og utvalgets leder og nestleder. For de ansattes representanter gjelder valgbarhetskravene 
i §§ 7-2 og 7-3 med unntak av bostedskravet. For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som 
for andre utvalg etter § 5-7. 
 
I følge ny kommunelov § 5-12, skal kommunestyret selv velge et eldreråd, et råd for personer 
med funksjonsnedsettelser og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
Rådene er rådgivende organer for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet gir forskrift 
om oppgaver, organisering og saksbehandling. 
 
Ny kommunelov § 7-2 regulerer valgbarhet og plikt til å ta imot valg.  
Bestemmelsen gjelder blant annet ved valg til utvalg, herunder kontrollutvalg og 
partssammensatt utvalg. En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis vedkommende har 
stemmerett ved kommunestyrevalget, er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på 
tidspunktet for det aktuelle valget og har samtykket skriftlig til å stille til valg. Det fremgår 
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unntaksbestemmelser for enkelte utvalg. Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men 
som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet og stemmerett, er valgbare, men ikke pliktige til å 
ta imot valg. 
 
 

 
 

 
 
 
 
VURDERING: 
Rådmannen har i denne saken tatt for seg de resterende punkter i kommunestyrets vedtak av 
30.8.18 om utredning av alternativer for politisk organisering for perioden 2019-2023. Videre 
har rådmannen inkludert enkelte vurderinger og forslag som følge av endringer i 
kommuneloven, administrasjonens erfaringer fra inneværende kommunestyreperiode og 
kommunens reduserte økonomiske rammer. Det presenteres således et forslag til justeringer i 
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eksisterende organisering med bakgrunn i kommunestyrets evaluering og rådmannens 
erfaringer, samt et innovativt forslag til ny organisering. 
 
Kommunestyret har vedtatt at kommunestyrets medlemstall videreføres i neste 
kommunestyreperiode. Formannskap og kontrollutvalg er lovpålagte organ etter 
kommuneloven, og ligger således inne i alle de skisserte forslagene. Det er for formannskapet 
dog mulig å vurdere antall representanter og utvalgets ansvarsområder, og for kontrollutvalget 
antall medlemmer og sammensetning. 
 
Utvalg etter kommuneloven § 5-7 
Kommunestyret kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål og for 
deler av den kommunale virksomheten. Utvalg etter denne bestemmelsen skal ha minst tre 
medlemmer, og kan gis beslutningsmyndighet om ikke annet følger av lov. Kommunestyret og 
fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. Disse utvalgene er i 
gjeldende kommunelov hjemlet i § 10 og omtalt som faste utvalg eller komiteer. 
 
Kommunestyret vil også innenfor rammene av ny kommunelov ha relativt stor handlingsfrihet 
med hensyn til oppgaver, myndighet, varighet og så videre for utvalg etter § 5-7. Utvalg kan 
opprettes for kommunale formål, for deler av den kommunale virksomheten eller for en 
geografisk del av kommunen. Inkludert her vil også kunne være utvalg til forberedende 
behandling av saker og til å utføre særskilte verv. For utvalgene etter § 5-7 vil det være opp til 
kommunestyret å avgjøre hvor lang tidsperiode utvalget skal opprettes for, og hva slags 
oppgave og myndighet utvalget skal ha. Utvalgene kan dermed i større grad tilpasses ulike 
typer behov. På denne måten blir bestemmelsen noe mer fleksibel enn i dagens kommunelov.  
 
Av de eksisterende folkevalgte organer i Gausdal kommune, vil planutvalget, tjenestekomiteen 
og klagenemnda falle inn under denne bestemmelsen om de videreføres i neste 
kommunestyreperiode. 
 
Saksbehandlingsreglene om møteprinsippet, møteoffentlighet mv., samt reglene om hvem som 
er valgbare til folkevalgte organer, vil gjelde for utvalgene.  
 
Valgbarhet til folkevalgte organer og andre kommunale organer 
Både gjeldende kommunelov og valgloven har bestemmelser om valgbarhet for folkevalgte.  
Som folkevalgte etter ny kommunelov regnes medlemmer av kommunestyret, samt personer 
som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter 
§§ 5-1 og 5-2, med enkelte unntak. Ett unntak er ansatte i kommunen som er valgt inn i 
organer i kraft av å være ansatte. 
 
Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret fremgår av valgloven § 3-3. I ny 
kommunelov fremgår bestemmelser knyttet til valgbarhet av § 7-2. De nye valgbarhetsreglene 
gjelder i utgangspunktet for alle folkevalgte organer i kommunen, med snevre unntak, og 
således flere folkevalgte organer enn de som omfattes av dagens bestemmelser. Dette 
innebærer at bostedskravet i utgangspunktet vil være gjeldende for alle folkevalgte organer i 
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kommunen. Bostedsplikten begrunnes med at det bør være personer bosatt i kommunen som 
tar beslutninger som gjelder kommunens innbyggere.  
 
Unntak fra bestemmelsen gjelder delvis valg til representantskapet i et interkommunalt politisk 
råd (nåværende regionråd), styre for en institusjon, styre etter § 10-8 (styrer opprettet av 
kommuneråd), et annet styringsorgan for kommunalt oppgavefellesskap enn 
representantskapet og styre for kommunalt foretak. I slike utvalg vil også personer bosatt 
utenfor kommunen være valgbare. Det samme gjelder for ansatte i kommune som er valgt inn i 
organer i kraft av å være ansatte. De nevnte unntaksbestemmelsene er så langt rådmannen vet 
ikke aktuelle for Gausdal kommune. Rådmannen legger således til grunn at representanter til 
politiske utvalg i Gausdal kommune for perioden 2019-2023 må være bosatt i kommunen. 
 
Personer som har enkelte funksjoner er utelukket ved valg til folkevalgte organer per i dag, og 
disse personellgruppene foreslås i hovedsak videreført i ny kommunelov, men med noe 
oppdaterte og mer forståelige betegnelser.  
 
KS har pekt på utfordringer knyttet til den nye definisjonen av folkevalgte, blant annet for 
rådsorganene, og har anmodet om en lovendring. Denne anmodningen er per dags dato ikke 
avklart. Rådmannen har i denne saken således lagt de vedtatte bestemmelser i ny kommunelov 
til grunn. 
 
Gjennomgående representasjon  
Hvor mange politiske utvalg Gausdal kommune skal ha i neste kommunestyreperiode, antall 
representanter per utvalg og fordelingen av kommunestyrets representanter på de ulike utvalg, 
vil blant annet avhenge av om prinsippet om gjennomgående representasjon skal videreføres. 
Gjennomgående representasjon innebærer at alle kommunestyrets medlemmer også er medlem 
av ett eller flere andre politiske utvalg. Det innebærer også at det i minst mulig grad velges inn 
representanter til poliske utvalg som ikke er faste medlemmer av kommunestyret. 
 
I følge kommuneloven skal formannskapets medlemmer og varamedlemmer, samt minst ett 
medlem av kontrollutvalget, velges blant medlemmene i kommunestyret. Ut over dette kan 
kommunestyret bestemme om representanter i de ulike utvalg skal velges blant 
kommunestyrets medlemmer, eller om det åpnes for å velge inn medlemmer og/eller 
varamedlemmer som ikke er folkevalgte.  

 
Inneværende periode er alle planutvalgets faste medlemmer valgt blant kommunestyrets 
medlemmer. Tre av kontrollutvalgets og ett av klagenemndas medlemmer valgt blant 
kommunestyrets medlemmer. Øvrige medlemmer av disse utvalgene er ikke folkevalgte.  

 
Fordeler med gjennomgående representasjon er, etter rådmannens oppfatning, at medlemmer i 
de politiske utvalgene har forholdsvis lik kunnskap om kommunens rammer og tjenester og 
derigjennom likeverdige forutsetninger for å fatte beslutninger og ta helhetsperspektivet. Det 
blir også en mer tydelig sammenheng mellom utvalgenes arbeid og kommunestyrets arbeid.  
Ulempen er at det kan oppfattes som en merbelastning for enkelte av kommunestyrets 
medlemmer å skulle medvirke i andre utvalg. Rådmannen foreslår at kommunestyremedlemmer 
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som av ulike årsaker ikke ønsker eller er i stand til å være medlem av politiske utvalg ut over 
kommunestyret, gir beskjed om dette til sine gruppeledere, slik at det kan hensyntas i arbeidet 
med å fordele representanter på de ulike utvalgene etter valget. Andre har kanskje lyst og 
anledning til å være representert i flere utvalg, og det er mulig så lenge kommunelovens 
begrensninger knyttet til kontrollutvalgets medlemmer ivaretas.   
 
Rådmannen har i alternativene til politisk organisering nedenfor lagt til grunn at det i størst 
mulig grad er kommunestyrets medlemmer som skal være representert i faste utvalg. På denne 
måten oppnås fordelene med gjennomgående representasjon. Samtidig er antallet utvalg i disse 
forslagene redusert, slik at kommunestyremedlemmer som ikke har ønske om eller kapasitet til 
å være representert i faste utvalg kan få anledning til å slippe.  
 
 
Alternativ 1 – Mulige justeringer i eksisterende organisering 
I henhold til kommunestyrets bestilling, presenterer rådmannen justeringer/forbedringer av 
eksisterende organisering. Rådmannen har gjennomgått innspillene som fremkom i forbindelse 
med kommunestyrets evaluering av eksisterende organisering. I tillegg har rådmannen 
inkludert mulige tilpasninger som kommunestyret kan ta stilling til. 
 
Kommunestyret 
Innspill som fremkom i kommunestyrets evaluering: 
Det fremkom ønske om mer engasjement i kommunestyremøtene. 
For å skape engasjement ble det eksempelvis gitt innspill relatert til:  

 organiseringen av møtene 
 hvilke typer saker som forelegges kommunestyret og at de presenteres med flere 

alternativer 
 muligheten til i større grad eller på annen måte å forberede seg til møtene 
 møblering av kommunestyresalen 
 arbeidsformer i møtene.  

Viktigheten av god folkevalgtopplæring og at de folkevalgte får god og tilstrekkelig 
informasjon om kommunens tjenester ble også trukket frem. 

 
Tjenestekomiteen 
Tjenestekomiteen ble opprettet i forkant av inneværende periode og erstatter tidligere Komité 
1 og Komité 2. Av gjeldende reglement for politisk utvalg fremgår blant annet følgende om 
tjenestekomiteens rolle og oppgaver: 
«Tjenestekomiteen skal primært arbeide med forberedende behandling av saker til 
kommunestyret. Kommunestyret og formannskapet kan gi komiteen utredningsoppdrag.  
I tillegg har komiteen anledning til å følge opp pågående prosesser, blant annet gjennom 
orienteringer fra rådmannen.  
Tjenestekomiteen kan behandle saker som omfatter hele spekteret av kommunens tjenestetilbud. 
Tjenestekomiteen har ansvar for årlige dialogmøter for planområdene, som fremgår av 
dialogprosess for Gausdal kommune. (…)» 
 
Innspill som fremkom i kommunestyrets evaluering: 
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Det fremkom ønske om en mer definert rolle for tjenestekomiteen. Kommunestyret har i så 
tilfelle mulighet til å tydeliggjøre utvalgets rolle og mandat i forbindelse med revidering av 
reglement for politiske utvalg for perioden 2019-2023. Dette vil bli lagt frem som egen sak i 
forkant av kommunevalget. 
 
Det fremkom ønske om en bedre fordeling av tjenestekomiteens arbeidsmengde. Dette kan 
løses ved at dialogmøtene spres ut over en lengre periode. Per i dag gjennomføres alle møter i 
perioden mai-juni. Videre kan det vurderes hvilke prosesser det er spesielt ønskelig at 
tjenestekomiteen har hånd om, da dette er en spesielt krevende arbeidsform. Inneværende år 
har tjenestekomiteen overordnet ansvar for temaplan barn og unge, samt klima- og energiplan. 
 
Videre fremkom en generell bekymring knyttet til arbeidsbelastningen ved å være medlem av 
ett eller flere politiske utvalg i tillegg til kommunestyret. For enkelte fungerer dette godt, for 
andre blir dette en uheldig merbelastning. Med bakgrunn i dette bør det vurderes om det skal 
legges bedre til rette for det enkelte kommunestyremedlems kapasitet ved valg til politiske 
utvalg i etterkant av valget.  
 
Rådmannens innspill knyttet til tjenestekomiteen 
Tjenestekomiteen er inneværende kommunestyreperiode et fast utvalg hjemlet i kommuneloven 
§ 10 nr. 5; komiteer opprettet av kommunestyret til forberedende behandling av saker og til å 
utføre særskilte verv. Denne spesifikke utvalgstypen er ikke videreført i ny kommunelov. 
Begrepet «komité» benyttes i ny kommunelov kun om kommunestyrekomiteer som per i dag 
er hjemlet i kommuneloven § 10a, og som ikke er sammenfallende med Gausdal kommunes 
modell. Et utvalg organisert som dagens tjenestekomité, vil i ny kommunelov være et utvalg 
etter § 5-7. Utvalgene skal ha navn som inkluderer denne betegnelsen. Dersom kommunestyret 
ønsker å videreføre tjenestekomiteen i sin nåværende form, foreslår rådmannen at 
kommunelovens utvalgsbegrep benyttes, slik at det nye betegnelsen i så tilfelle blir 
tjenesteutvalget. Rådmannen vil derfor bruke betegnelsen tjenesteutvalget videre i dette 
saksfremlegget. 
 
For å skape rom for at enkelte av kommunestyrets medlemmer skal kunne reservere seg mot å 
være representert i andre utvalg enn kommunestyret, og/eller for å oppnå at alle medlemmer av 
faste utvalg velges blant kommunestyrets medlemmer, er det mulig å redusere antall utvalg. En 
mulighet er å legge ned tjenesteutvalget. Tjenesteutvalget skal ha et spesielt fokus rettet mot 
kommunens tjenester, og har en viktig rolle i gjeldende dialogprosess som eier av 
dialogmøtene. Rådmannen ser for seg noen mulige løsninger for å kompensere for en slik 
endring, der kommunestyret selv tar en mer aktiv rolle når det gjelder oppfølging og utvikling 
av tjenestene for å fange opp kommunestyrets ønsker om å jobbe annerledes, jfr. innspill fra 
evlueringen.  
 
Per i dag legger rådmannen frem årlig temamelding for frivilligsentral og kvalitetsmelding for 
grunnskolen til behandling i kommunestyret. Det ventes at det snarlig vil bli lovpålagt med 
årlig temamelding for barnevernet, og kommunestyret har i forbindelse med barnevernløftet 
kommunisert sine forventninger til innholdet i denne. Rådmannen ser for seg at det i tillegg kan 
innføres årlige temameldinger for barnehage, helse og omsorg, samt for tekniske tjenester. Som 
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ved behandling av kvalitetsmelding for grunnskolen, kan det gjennomføres workshops og 
gruppearbeid i kommunestyret for å bearbeide informasjon og gi retning for arbeidet med 
tjenesteutvikling. I denne forbindelse kan det også nevnes at det i 2018, etter ønske fra 
formannskapet, ble gjennomført orienteringer fra flere av kommunens tjenester i 
kommunestyrets møter, som et ledd i kompetanseutvikling og som et ledd i arbeidet med 
strategiplan og årsbudsjett.  
 
En slik løsning vil påvirke dialogprosessen. Revidering av gjeldende dialogprosess må vurderes 
når den politiske organiseringen for neste periode er fastsatt. Rådmannen vil legge frem egen 
sak knyttet til dette. 
 
En modell uten tjenesteutvalg, men der de øvrige utvalgene videreføres, vil se slik ut: 
 

 
 
Totalt utgjør antall medlemmer i andre utvalg enn kommunestyret 24 medlemmer, om 
medlemstallet i utvalgene videreføres. Med 23 medlemmer i kommunestyret og potensielt noen 
som ikke ønsker å være representert i andre utvalg, innebærer det at enkelte av 
kontrollutvalgets og/eller klagenemndas medlemmer må velges blant andre. Rådmannens 
forslag er i så tilfelle at disse velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 
 
Om tjenesteutvalget skal videreføres i sin nåværende form, som et saksforberedende organ 
uten beslutningsmyndighet, trenger ikke medlemstallet å være et oddetall. For å få antall 
representanter per utvalg til å «gå opp», kan det vurderes om antall representanter skal 
reduseres til 6. 
 
Kontrollutvalg og klagenemnd 
Det fremkom ingen spesifikke innspill knyttet til kontrollutvalg og klagenemd i 
kommunestyrets evaluering. 
 
Rådmannens innspill knyttet til kontrollutvalg og klagenemnd 
Klagenemnda, slik den er organisering i Gausdal kommune, er også et utvalg etter § 5-7 i ny 
kommunelov. Etter ny kommunelov må også dette organet ha utvalg i navnet sitt, og det vil i 
fortsettelsen derfor bli betegnet som klageutvalget. 
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Som nevnt over, er fordeler med gjennomgående representasjon at medlemmer i de politiske 
utvalgene har forholdsvis lik kunnskap om kommunens rammer og tjenester og derigjennom 
likeverdige forutsetninger for å fatte beslutninger og ta helhetsperspektivet. Det blir også en 
mer tydelig sammenheng mellom utvalgenes arbeid og kommunestyrets arbeid.  
For å oppnå disse gevinstene for alle de politiske utvalgene i neste kommunestyreperiode, 
foreslår rådmannen at alle kontrollutvalgets og klageutvalget medlemmer så langt det er mulig 
skal velges blant kommunestyrets medlemmer. De resterende av disse utvalgenes medlemmer 
kan velges blant kommunestyrets varamedlemmer, fortrinnsvis de høyest på varalistene, da 
disse møter oftest i kommunestyret. 
 
Inneværende periode har kontrollutvalget fem medlemmer, der to av disse er valgt blant 
kommunestyrets medlemmer. Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke være medlemmer av 
formannskap eller andre utvalg med beslutningsmyndighet. Dersom eksisterende organisering 
videreføres, vil det for Gausdal kommune bety planutvalg og klageutvalg. Om alle 
kontrollutvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer, vil begrensninger 
i valgbarhet måtte hensyntas i forbindelse med valg av medlemmer til de ulike politiske utvalg.  
 
Inneværende periode har klagenemnda fem medlemmer, der ett av disse er valgt blant 
kommunestyrets medlemmer. Klageutvalget er kommunens klageorgan etter forvaltningsloven 
§ 28, og endelig klageorgan i saker der annet klageorgan ikke fremgår av lov eller kommunens 
delegeringsreglement. Sakene utvalget behandler gjelder kommunens tjenester, og rådmannen 
ser det som en fordel om utvalgets medlemmer til en viss grad har innsikt i kommunens 
tjenester og innholdet i disse. I tillegg er det en fordel med generell forståelse for kommunens 
oppgaver og rammer, jfr. lov og forskrift. Selv om dagens representasjon ikke har medført 
noen problemer inneværende periode, ser rådmannen at det er svært personavhengig hvilken 
kompetanse utvalgets medlemmer har. Det er få saker i løpet av et år som går til klageutvalget, 
så det vil ikke i særlig grad vil medføre økt arbeidsbyrde for de av kommunestyrets medlemmer 
som innehar et slikt verv. Samtidig er det viktig å merke seg at en folkevalgt som har vært med 
på å forberede eller treffe vedtaket som påklages, er inhabil i å delta i klageinstansens 
behandling, jfr. ny kommunelov § 11-10. Ettersom klageutvalget er klageinstans for enkelte av 
planutvalgets vedtak, og teoretisk kan være det for enkelte av formannskapets vedtak, bør 
klageutvalgets medlemmer ikke være representert i disse utvalgene. 
 
Formannskap og planutvalg 
Formannskapet er et lovpålagt organ. Planutvalget er ikke et lovpålagt organ, men et fast 
utvalg hjemlet i kommuneloven § 10, § 5-7 i ny kommunelov.  
 
Innspill som fremkom i kommunestyrets evaluering: 
Det fremkom ikke så mange innspill direkte knyttet til formannskapets arbeid, men noen av 
gruppene trakk frem oppgavefordelingen mellom formannskap, planutvalg og tjenesteutvalg 
som velfungerende. I tillegg ble mulighet for sammenslåing av formannskap og planutvalg så 
vidt nevnt. 
 
Rådmannens innspill knyttet til formannskap og planutvalg 
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Om det er ønskelig å beholde tjenesteutvalget i neste kommunestyreperiode, er det mulig å 
utvide formannskapets ansvarsområde til å omfatte saker som per i dag behandles av 
planutvalget. Ved å legge ned planutvalget, kan det skapes rom for at enkelte av 
kommunestyrets medlemmer skal kunne reservere seg mot å være representert i andre utvalg 
enn kommunestyret, og/eller for å oppnå at alle medlemmer av faste utvalg velges blant 
kommunestyrets medlemmer. Både formannskapet og planutvalget har i all hovedsak møter 
med maksimal varighet på 2-3 timer. En slik løsning gir færre møter totalt sett for Gausdal 
kommune, men like mange møter for formannskapet. Forskjellen er at det vil bli noe lengre 
møter.  Planutvalgssakene vil kunne behandles hyppigere, da planutvalget i dag har sjeldnere 
møter enn formannskapet. 
 
En modell uten planutvalg, men der øvrige utvalg videreføres, vil se slik ut: 
 

 
 
Som for modellen uten tjenesteutvalg, utgjør antall medlemmer i andre utvalg enn 
kommunestyret totalt 24 medlemmer, om medlemstallet i utvalgene videreføres. Med 23 
medlemmer i kommunestyret, innebærer det at minst ett av kontrollutvalgets eller 
klageutvalgets medlemmer må velges blant andre. Som nevnt over, er det mulig å redusere 
tjenesteutvalget medlemstall fra 7 til 6 representanter, og det totale antallet representanter i 
utvalgene vil da tilsvare kommunestyrets medlemstall. Om dette ikke er ønskelig, eller enkelte 
av kommunestyrets medlemmer ikke ønsker å være representert i andre utvalg, foreslår 
rådmannen at disse velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  
 
 
Alternativ 2 - Ny og innovativ organisering 
Gausdal kommune har mange ressurser, og står også overfor store utfordringer framover. Det 
er en oppgave for folkevalgte å møte disse utfordringene, men det betyr ikke at de folkevalgte 
(eller administrasjonen) som har alle svarene. Kommunen bør derfor vurdere nye arbeidsmåter, 
ideer og perspektiv. Gjennom samarbeid med innbyggere kan kommunen samle flere ressurser 
og kompetanse rundt sammensatte utfordringer for å skape nye løsninger sammen. Dette 
«utfordrer» tradisjonelle former for styring og ledelse, og krever utvikling av nye 
samarbeidsformer.  
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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.  
 
Mulig prosess:  
1. Hva er behov/utfordringen egentlig?  
2. Hvem er berørt?  
3. Hvem kan bidra?  
4. Vi inviterer aktørene til ideutvikling- og stiller spørsmålet: Hvordan løser vi 

behovet/utfordringen sammen? 
 
Rådmannens forslag til ny og innovativ organisering innebærer opprettelse av oppgaveutvalg 
for å styrke lokaldemokratiet gjennom involvering og innbyggermedvirkning. 
Oppgaveutvalgene vil – slik forslaget i denne saken er – være et utvalg i tråd med § 5-7 i ny 
kommunelov.  
 
Ideen bak oppgaveutvalg er økt medvirkning og samskapning    
Flere danske kommuner har arbeidet med dette over noen år. I Norge var det Svelvik 
kommune som var først ute. Andre kommuner planlegger å prøve dette ut – i ulike varianter – i 
neste kommunestyreperide.  
 
Tradisjonell tenkning i det lokaldemokratiske arbeidet kan beskrives slik:   
 Administrasjonen forbereder temaet / saken 
 De folkevalgte behandler  
 Administrasjonen iverksetter vedtak  
 Innbyggerne bruker   
 

Det nye i oppgaveutvalgsmodellen kan beskrives slik:    
 Administrasjonen fasiliteter møter  
 De folkevalgte utvikler politikk  
 Innbyggerne medskaper  
 Det er et felles ansvar for gjennomføring og iverksetting 
 
Forslaget innebærer at tjenesteutvalget går ut og at dialogprosessen justeres noe. Når det 
gjelder dialogprosessen, foreslås at formannskapet tar en rolle inn mot brukerrådene, ved at det 
arrangeres en årlig dialogdag mellom formannskapet og brukerrådene. Som tidligere nevnt, vil 
rådmannen fremme en egen sak om justering av dialogprosessen når endelig politisk 
organisering er avklart. 
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En slik organisering med oppgaveutvalg kan da være aktuell 
 

 
 
 
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.  
 
Det er utarbeidet et forslag til 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 6-8 innbyggere. I sammensetningen av utvalget bør en se hen til alder, kjønn, 
kompetanse, og motivasjon for oppgaven. 
 
Oppgaveutvalg vil være naturlig å involvere i utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. 
Andre tema kan eksempelvis være:  
 Ungdom og fritid: organiserte og uorganiserte aktiviteter  
 Markedsføring av og omdømmet til Gausdal 
 Innbyggermedvirkning: Hva skal til for at innbyggerne involverer seg i kommunens 

utvikling? 
 Det digitale førstevalget / den digitale kommunen  
 
Innbyggermedvirkning og samskapning er sentrale begreper 
Begrepet medvirkning brukes både om innbyggere og brukere. Det kan være vanskelig å 
trekke et skarpt skille. Medvirkning kan finne sted på individnivå, i direkte dialog mellom 
tjenesteutøver og tjenestemottaker. Det kan også legges til rette for medvirkningsarenaer på 
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systemnivå, knyttet til tjenesteutvikling og tjenestekvalitet generelt. Brukerråd og 
dialogmøtene våre er et eksempel på det. Formålet med slik deltakende medvirkning er å gi 
innflytelse i de politiske prosessene gjennom dialog med de folkevalgte.  
 
Andre viktige arenaer er rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsrådet, idrettsråd, brukerundersøkelser, høringer osv.   
 
Innbyggermedvirkning er viktig fordi: 
 

 Beslutninger blir bedre. Innspill fra befolkningen kan bidra til at viktig informasjon om 
behov, løsninger og konsekvenser kommer på bordet. Slik blir beslutningene som fattes 
bedre og mer hensiktsmessige enn de ellers ville ha blitt. Medvirkningen må imidlertid 
ikke legges opp slik at de folkevalgtes mandat pulveriseres, eller at de lokale 
partilagene svekkes. Innbyggernes innspill kan ikke alltid tas til følge, for det er de 
folkevalgte som er valgt til å ta beslutningene. 

 
 Det gjør de folkevalgte bedre i stand til å være gode representanter for innbyggerne.  

God innbyggermedvirkning kan gi politikken bedre forankring blant innbyggerne og gi 
dem tillit til at de folkevalgte lytter og tar hensyn til deres behov. Gjennom god 
medvirkning får de folkevalgte mulighet til å synliggjøre dilemmaer og avveininger, og 
begrunne politiske prioriteringer overfor innbyggerne. Folk kan lettere akseptere 
beslutninger som de i utgangspunktet er uenige i dersom de føler seg hørt og opplever 
at de har fått en god begrunnelse. 

 
 Det gir læring for både politikere, ansatte og innbyggere. 

 
 Det øker innbyggernes tillit til de folkevalgte. De folkevalgte kan lære om befolkingens 

ønsker og behov, og befolkningen lærer om politikernes avveininger og prioriteringer. 
På den måten kan dialog gi bedre gjensidig forståelse og tillit mellom folk og 
folkevalgte. 
 

 Det blir enklere å gjennomføre vedtatte tiltak. Innbyggermedvirkning kan også føre til 
at beslutninger bli bedre fordi de er bedre forankret, noe som kan gjøre det enklere å 
gjennomføre vedtatte tiltak. 
 

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 for å spare midler.  
 
 
Andre lovpålagte organer 
Kommunen er per i dag pålagt å ha råd eller annen representasjonsordning for eldre og for 
personer med funksjonsnedsettelser. I ny kommunelov lovfestes i tillegg ungdomsråd eller 
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annet medvirkningsorgan for ungdom. Rådene er i ny kommunelov hjemlet i § 5-12, og de har 
fått en likestilt rolle. Rådene skal ha en rådgivende rolle i kommunen og uttale seg i saker som 
gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelser og ungdom. 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 
Valg til disse rådene skjer vanligvis i etterkant av kommunevalget. Medlemmene velges av 
kommunestyret etter at brukergruppenes interesseorganisasjoner har foreslått kandidater til de 
respektive rådene. Utgangspunktet er at dette skal være to separate råd, og dette var 
organiseringen i Gausdal kommune frem til 2016. For inneværende kommunestyreperiode var 
organisasjonene for mennesker med funksjonsnedsettelser ikke i stand til å stille et tilstrekkelig 
antall kandidater til at det kunne etableres et eget råd. Ettersom begge rådene er lovpålagte, og 
ettersom de aktuelle lovverkene åpner for en felles representasjonsordning for disse 
brukergruppene, vedtok kommunestyret 25.2.2016 etableringen av et felles råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, sak 13/16. 
 
Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne evaluerte ordningen i sitt møte 
7.2.2019. Samlet saksfremstilling fra rådets evaluering er vedlagt denne saken. Rådets 
erfaringer med gjeldende organisering var udelt positive, og de anbefaler at ordningen med 
felles råd videreføres. Det anses som positivt med en bred tilnærming til saker, variasjon i saker 
og effektiviteten som ligger i at flere av sakene uansett ville måtte blitt behandlet av begge 
rådene om de hadde vært separate. Videre fremkom det som en viktig faktor at det tidligere 
kun var eldrerådet som hadde politisk representasjon, mens begge brukergrupper nå dro nytte 
av denne tilknytningen til kommunestyret.  
 
Regjeringen har sendt utkast til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom på høring, der høringsfristen er 1.4.2019. Forskriften er 
skissert å tre i kraft fra og med neste kommunestyreperiode, og det legges opp til at særlovene 
for rådene blir avviklet fra samme tidspunkt. Departementet foreslår at reglene så langt det er 
mulig bør være like for de tre rådene, med mindre det er behov for ulik regulering. Etter 
gjeldende bestemmelser er det kommunestyret som velger leder og nestleder, men det foreslås 
nå at rådet konstituerer seg selv. Videre foreslås at rådene ikke kan gis delegert 
vedtaksmyndighet, og dette vil også gjelde myndighet til å disponere og fordele midler. 
Kommunestyret må i slike tilfeller be rådene om råd før de selv fatter vedtak om tildeling av 
midlene. Det er ikke foreslått pålagt politisk representasjon i rådene, men heller ikke i forslaget 
spesifikt nevnt at rådet ikke kan ha en eller flere representanter som også er medlemmer av 
kommunestyret. Det er i denne sammenheng derimot viktig å merke seg at medlemmer av 
eldrerådet må være fylt 60 år. 
 
Når det gjelder mulighet for opprettelse av felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse, ser denne bestemmelsen ut til å kunne bli noe skjerpet. Av forslaget 
fremgår at organisasjonene for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, samt de respektive 
rådene, skal høres før kommunestyret vedtar om det skal opprettes et felles råd. Videre er det i 
forslaget presisert at felles råd er en unntaksregel kun når det er utfordrende å få tilstrekkelig 
antall medlemmer til to separate råd.   
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Administrasjonen vil kontakte interesseorganisasjonene for mennesker med 
funksjonsnedsettelser og be dem om å snarlig igangsette arbeidet med å nominere sine 
kandidater. Ut fra antall kandidater som blir nominert fra de to brukergruppene, vil rådmannen 
fremme sak om etablering av ett eller to råd høsten 2019.  
 
Etter endringer i kommuneloven, blir rådene å regne som andre kommunale organer etter § 5-
2 og deres medlemmer som folkevalgte. 
 
Ungdomsråd 
I ny kommunelov er kommunene pålagt å etablere ungdomsråd eller annen tilsvarende 
representasjonsordning. Gausdal ungdomsråd ble i 2018 revitalisert etter ønske fra 
kommunestyret, jfr. kommunestyrets vedtak av 30.8.2018 i sak 50/18. Ungdomsrådet er nå 
likestilt med felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og uttaler seg i 
saker som berører barn og unge i Gausdal. Rådet har hatt en rekke saker til formell behandling 
etter endringen, og deres uttalelser følger saken til politisk behandling. Rådmannen foreslår at 
eksisterende ordning som utgangspunkt videreføres i neste kommunestyreperiode. Det er 
naturlig at ungdomsrådet selv evaluerer eksisterende organisering mot slutten av inneværende 
skoleår, og at det eventuelt gjøres justeringer ut fra denne før det velges nye representanter 
høsten 2019.  
 
Etter endringer i kommuneloven, blir også ungdomsrådet å regne som en del av kommunens 
formelle politiske organisering, og dets medlemmer som folkevalgte. Ved nyvalg er det viktig å 
merke seg kommunelovens krav om at representantene må ha bostedsadresse Gausdal. 
 
Partssammensatt utvalg 
Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg) er et lovpålagt organ etter kommuneloven, og 
består inneværende periode av formannskapets medlemmer, samt to representanter for de 
ansatte. Gjeldende organisering foreslås videreført.  
 
Arbeidsmiljøutvalg 
Arbeidsmiljøutvalg er et lovpålagt organ etter arbeidsmiljøloven, og har for perioden 2015 – 
2019 bestått av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik sammensetning:  

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges blant formannskapets medlemmer.  
 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse. I Gausdal kommune er 

dette rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder.  
 Det til enhver tid sittende hovedverneombud.  
 Tre representanter med varamedlemmer for arbeidstakerorganisasjonene.  

 
Det er ikke pålagt å ha politisk representasjon i arbeidsmiljøutvalget, og kommunestyret kan 
vurdere om det er ønskelig for neste kommunestyreperiode. Rådmannens forslag er at 
gjeldende organisering videreføres for perioden 2019 – 2023. Kommunestyret velger i så tilfelle 
de politiske representanter til arbeidsmiljøutvalget og arbeidstakerorganisasjonene utpeker sine 
representanter med vararepresentanter. 
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Andre forslag kommunestyret må ta stilling til 
 
Felles forliksråd i regionen 
Hver kommune er pålagt å ha et forliksråd bestående av tre lekfolk og like mange 
varamedlemmer. Det er kommunestyret i den enkelte kommune som velger 
forliksrådsmedlemmene, og disse velges blant kommunens innbyggere for fire år av gangen.  
Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. 
Hovedreglene om behandling i forliksrådet fremgår av lov om mekling og rettergang i sivile 
tvister (tvisteloven). 
 
Per i dag har Gausdal eget forliksråd. I regionrådets møte i desember 2018 fremmet 
politimester og leder for fellesenhet for sivil rettspleie ønske om etablering av en felles 
namsmyndighet. I denne forbindelse informerte de om gode erfaringer fra kommuner som har 
felles forliksråd. Med bakgrunn i prosess knyttet til ny strategi for interkommunalt samarbeid i 
Lillehammer-regionen, ble felles forliksråd satt på listen over potensielle nye samarbeid som 
kan vurderes. 
 
Det er rådmannens oppfatning at dette kan være en god løsning, da den er kostnadseffektiv og 
da den sikrer økt grad av habilitet for rådet, ettersom representantene vil tilhøre tre ulike 
kommuner.  Med bakgrunn i dette, foreslår rådmannen at Gausdal kommune stiller seg positiv 
til en etablering av et felles forliksråd om hvis vi blir invitert inn i et samarbeid. Rådmannen vil i 
så tilfelle fremme en egen sak om felles forliksråd. 

Råd for deltidsinnbyggere 
Med bakgrunn i resultatene fra Byregionprogrammet og arbeidet med strategier og tiltak på 
Gudbrandsdalsmøte i oktober 2017, ble det foreslått samarbeid om Gudbrandsdalspraksis der 
ett av tiltakene var opprettelse av råd for deltidsinnbyggere i kommunene.   
Gausdal kommunestyre fattet 1.2.2018 følgende vedtak i saken Fra byregionprogram til 
Gudbrandsdalspraksis: 
«Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for deltidsinnbyggere, senest innen 
konstituering av nytt kommunestyre. Rådmannen får i oppdrag å lage forslag til innhold og 
organisering av denne møteplassen.» 
 
Tiltaket ble drøftet med fritidsboligforeningene i Gausdal 6.10.2018, der ulike former for 
organisering og aktuelle saker var noen av temaene. Rådet er foreslått å bestå av 
representanter for fritidsboligeierne, samt representanter fra kommunestyret og 
administrasjonen. Saken ble i etterkant sendt hytteeierne på høring, med høringsfrist 1.12.2018. 
 
Dersom et slikt råd opprettes som skissert, forventes det å falle inn under kommunelovens 
bestemmelser og at rådets medlemmer vil være å regne som folkevalgte i lovens forstand. Det 
er i så tilfelle krav om at rådets representanter, med unntak av eventuelle representanter fra 
administrasjonen, er bosatt i Gausdal kommune. 
 
Målet for et slikt råd vil, etter rådmannens vurdering, være å sikre økt grad av medvirkning fra 
en gruppe som er viktig for Gausdal kommune. For å oppnå ønsket målsetting innenfor 



  
 
 

  
 
 

 

18 

kommunelovens rammer, foreslår rådmannen at et slikt råd heller anses som et brukerråd, på 
lik linje med brukerråd knyttet til kommunens øvrige tjenester. Administrasjonen og 
kommunestyret vil fortsatt kunne få viktige innspill, samtidig som kommunelovens krav 
oppfylles. Om kommunestyret ønsker å opprette et brukerråd for deltidsinnbyggere, vil 
rådmannen inkludere denne gruppen i sak om dialogprosessen som vil bli lagt frem for politisk 
behandling i forkant av kommunevalget. 
 
 
Videre prosess 
Når kommunestyret har vedtatt politisk organisering for neste kommunestyret, vil rådmannen 
forberede egne saker knyttet til følgende områder som legges frem for politisk behandling i 
forkant av kommunevalget: 

 Reglement for politiske utvalg for kommunestyreperioden 2019-2023, herunder 
vurdering av ny bestemmelse i kommuneloven om mulighet for å utvide 
ordførers fullmakter. 

 Reglement – arbeidsvilkår for folkevalgte 
 Dialogprosessen 
 Eventuelt sak om felles forliksråd for Lillehammer-regionen 

 
Oppsummering / konklusjon 
Rådmannen har utredet alternativer ut fra kommunestyrets bestilling av 30.8.2018, og legger i 
denne saken frem tre ulike forslag til vedtak, ett innovativt forslag, samt to varianter som 
innebærer en justering av eksisterende organisering. 
 
Ny kommunelov legger føringer for den politiske organiseringen for neste 
kommunestyreperiode. For å gi kommunestyret et best mulig beslutningsgrunnlag, er 
muligheter og utfordringer i lovverket presentert. 

 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling, ved at ett av disse alternativene velges: 
 
Alternativ A – innovativ organisering 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha oppgaveutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalgene velges 
av kommunestyret for en gitt tidsperiode og arbeider i tråd med fastsatt mandat. 
Oppgaveutvalgene skal bestå av 5 representanter fra kommunestyret som velges blant 
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kommunestyrets faste medlemmer, samt 6-8 innbyggere. Representasjon vil variere 
utfra oppdragets natur og behov for kompetanse.   

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene.  

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ B – uten tjenesteutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig grad blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 
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 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8.  Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ C – uten planutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal 
ha 6 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets 
faste medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets 
varamedlemmer. Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 3/19 den 08.04.2019. 
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Behandling: 
Ungdomsrådet ønsker at de skal få dele ut midler til rusfrie arrangement og aktiviteter, som 
kommunestyret har vedtatt. Hvis det etter ny kommunelov ikke lar seg gjøre ønsker de å kunne 
lage en innstilling om hvem som skal tildeles midler, til kommunestyret. 
Ut over dette har ikke Ungdomsrådet noen innspill til Politisk organisering for perioden 2019 – 
2023. 
 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 7/19 
den 11.04.2019. 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken var det en orientering ved kommunalsjef Cathrine Furu. 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne synes det er positivt at innbyggere 
inviteres med i en eller annen form, enten det skjer i form av nytt (nye) oppgaveutvalg som 
skissert i alternativ A, eller ved at det inviteres inn i eksiterende tjenesteutvalg. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 27/19 den 09.04.2019. 
 
Behandling: 
I forbindelse med saken om politisk organisering var det en orientering ved kommunalsjef Cathrine 
Furu.  
 
Votering/konklusjon:  
Formannskapet var enstemmig i sin konklusjon om å sende saken til kommunestyret uten sin 
innstilling. Det som står i innstillingen til kommunestyret er rådmannens 3 alternativer som 
fulgte saken til formannskapet.  
 
 
Kommunestyret behandlet saken den 25.4.2019, sak 29/19 
 
Behandling:  
Orienteringer:  
I forbindelse med saken om politisk organisering ble det gitt en orientering ved kommunalsjef 
Cathrine Furu.  
 
Åslaug Enger Olsen, Sp, satte fram følgende utsettelsesforslag:  
«Saken utsettes. Kommunestyret ber tjenestekomiteen vurdere de framlagte alternativene til 
politisk organisering for perioden 2019-2023 og eventuelt utarbeide andre alternativer. Det 
skal legges særlig vekt på ønsket om økt innbyggermedvirkning, herunder hvordan 
dialogmøtene kan gjennomføres og videreutvikles. Saken legges fram for behandling i 
kommunestyret i juni.»  
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Votering over utsettelsesforslaget:  
Utsettelse ble vedtatt mot 2 stemmer.  
 
Vedtak:  
Saken utsettes. Kommunestyret ber tjenestekomiteen vurdere de framlagte alternativene til 
politisk organisering for perioden 2019-2023 og eventuelt utarbeide andre alternativer. Det 
skal legges særlig vekt på ønsket om økt innbyggermedvirkning, herunder hvordan 
dialogmøtene kan gjennomføres og videreutvikles. Saken legges fram for behandling i 
kommunestyret i juni. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tjenestekomiteen behandlet saken den 13.05.2019 sak 5/19  
 
Behandling:  
Tjenestekomiteen hadde først en runde med evaluering av tjenestekomiteens oppgaver og 
møter i perioden, herunder dialogmøtene. Deretter var det en vurdering av forslag til politisk 
organisering for neste periode, herunder forslaget om oppgaveutvalg. 
 
Enstemmig vedtak fra tjenestekomiteen:  
1. Tjenestekomiteen ønsker å ha organiseringen slik den er i dag, inkludert mandatet og 

oppgaveporteføljen tjenestekomiteen har nå. Samtidig ønsker en å ha mer 
innbyggerinvolvering i sakene sine. Mandatet til tjenesteutvalget må derfor videreutvikles i 
den retningen.  

2. Tjenestekomiteen går inn for gjennomgående representasjon slik det er foreslått i saken, 
der faste kommunestyrerepresentanter velges inn i politiske utvalg så langt det er mulig, og 
at de resterende velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling, ved at ett av disse alternativene velges: 
 
 
Alternativ A – innovativ organisering 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 
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4. Gausdal kommune skal ha oppgaveutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalgene velges 
av kommunestyret for en gitt tidsperiode og arbeider i tråd med fastsatt mandat. 
Oppgaveutvalgene skal bestå av 5 representanter fra kommunestyret som velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer, samt 6-8 innbyggere. Representasjon vil variere 
utfra oppdragets natur og behov for kompetanse.   

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer.  

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene.  

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ B – uten tjenesteutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig grad blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 
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7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8.  Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Alternativ C – uten planutvalg 

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal 
ha 6 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets 
faste medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets 
varamedlemmer. Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

6. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 

7. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
8. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 
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Formannskapet behandlet saken, saksnr. 48/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, fremmet dette forslaget:  
Alternativ C velges, med nytt punkt 5:  
 

«Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer.» 

 
Votering:  
Forslaget til Anne Synnøve Østensen ble enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Alternativ C  

Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig 

blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
blant kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal 
ha 6 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets 
faste medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets 
varamedlemmer. Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og 
varamedlemmer. 

5. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

6. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og 
kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt 
det er mulig blant kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og 
varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

7. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to 
representanter med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 
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8. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med 
slik sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
9. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering 
av brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
 
 
 
 


