
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 
2019 - 2023  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 61/19 den 20.06.2019. 
 
Behandling: 
 
Åslaug Enger Olsen, Sp, satte fram dette forslaget til tillegg i punkt 4: 
 
«Mandatet til tjenesteutvalget utformes på en slik måte at det legges til rette for økt 
innbyggerinvolvering.»  
 
Votering:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslaget til Åslaug Enger Olsen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 

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. Mandatet til tjenesteutvalget utformes på en slik måte at det legges til 
rette for økt innbyggerinvolvering. 

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. 



 
 

 
 

 

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. 

 
 
 


