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Vedlegg:  

 Saksfremlegg til kommunestyresak 44/18, Evaluering av politisk organisering  

 2015-2019 – forslag til prosess, behandlet i kommunestyret 21.6.2018 

 Reglement for politiske utvalg for kommunestyreperioden 2015-2019 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

Stortingets lovvedtak 81 – ny kommunelov, vedtatt og sanksjonert juni 2018: 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-081.pdf 

 

 

SAMMENDRAG: 

Det gjennomføres evaluering av eksisterende politisk organisering i kommunestyrets 

møte 30.8.2018. Om kommunestyret ønsker å vurdere endringer i den politiske 

organiseringen for kommunestyreperioden 2019-2023, foreslås at rådmannen gis i 

oppdrag å utrede noen alternativer.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Kommunestyret fattet 21.6.2018 følgende vedtak i sak 44/18: 

Kommunestyret vedtar prosess for evaluering av politisk organisering og vurdering av 

politisk organisering for valgperioden 2019-2023 som fremgår av saken. 

 

Av saken fremgikk følgende for kommunestyrets møte i august 2018: 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-081.pdf


  
 
 

 

 

Gruppearbeid med evaluering av gjeldende organisering. Kommunestyret får sak til 

behandling der rådmannen eventuelt gis i oppdrag å utrede noen alternativer til politisk 

organisering for perioden 2019-2023. 

 

Muligheter og begrensninger i kommuneloven 

De lovmessige forutsetninger for kommunens politiske organisering m.m. fremgår av 

kommuneloven.  

 

Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget i juni 2018. Det er foreløpig ikke avklart når de 

ulike delene av loven trer i kraft, men rådmannen legger til grunn at bestemmelser knyttet til 

politisk organisering trer i kraft fra og med neste kommunestyreperiode. I denne saken er 

således alle lovhenvisninger gjort til bestemmelser i ny kommunelov.   

 

Kommunestyrets medlemstall skal være et oddetall, jfr. ny kommunelov § 5-5. For kommuner 

med innbyggertall mellom 5.000 og 10.000, skal kommunestyret ha minst 19 representanter. 

Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember 

i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.  

Dersom kommunestyret ønsker å vurdere en endring av kommunestyrets medlemstall for 

perioden 2019-2023, må dette følgelig utredes høsten 2018, slik at endelig vedtak kan skje i 

kommunestyret senest i desember 2018. 

 

Det samme gjelder om kommunestyret ønsker å innføre en parlamentarisk styreform. 

Om dette fremgår følgende av ny kommunelov § 10-1: 

Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv om parlamentarisk styreform skal innføres i 

kommunen eller fylkeskommunen. Et slikt vedtak krever minst 2/3 av de avgitte stemmene.  

Skal et vedtak kunne treffes etter første ledd, må det forrige kommunestyret eller fylkestinget 

ha votert over et forslag om å innføre parlamentarisk styreform før 1. januar i siste år av 

valgperioden. Det kreves ikke at forslaget oppnår flertall. 

En ny styreform må være vedtatt og satt i verk senest 1. januar i det andre hele året av 

valgperioden. 

 

Følgende folkevalgte organer er lovpålagt for en kommune gjennom både gjeldende og ny 

kommunelov: 

 Formannskap: Etter ny kommuneloven § 5-6, skal kommunestyret velge et 

formannskap bestående av minimum fem medlemmer, forutsatt at kommunen ikke har 

innført parlamentarisk styreform. Disse skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 

 Kontrollutvalg: Etter ny kommunelov § 23-1, skal kommunestyret velge et 

kontrollutvalg til å føre løpende kontroll med den kommunale forvaltningen på sine 

vegne. Utvalget skal ha minst fem medlemmer, og minst ett av disse skal velges blant 

kommunestyrets medlemmer. Det har således blitt en økning fra minimum tre til fem 

medlemmer fra gjeldende kommunelov. 

 



  
 
 

 

 

Av ny kommunelov §§ 5-1 og 5-2 fremgår hvilken type politiske og kommunale organer som 

kan opprettes. Den enkelte kommune står fortsatt forholdsvis fritt til å opprette utvalg etter 

kommuneloven § 5-7. Utvalg etter denne bestemmelsen skal ha minst tre medlemmer, og 

kommunestyret fastsetter hva slags saker slike utvalg skal behandle. Utvalgene kan tildeles 

vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov.  

 

Eksempler på utvalg kommunestyret kan opprette vil være: 

 Klagenemnd: For enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av 

kommuneloven er kommunestyret klageinstans. Kommunestyret kan vedta at 

formannskapet eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret 

skal være kommunens klageinstans, jfr. forvaltningsloven § 28, 2. ledd og ny 

kommunelov § 5-7. 

 Planutvalg: Planutvalg er ikke et lovpålagt utvalg, men kan opprettes med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 3-3 og ny kommunelov § 5-7.  

 Utvalg som arbeider saksforberedende: Komitébegrepet i gjeldende kommunelov  

§ 10 nr 5 videreføres ikke i ny kommunelov, men kommunestyret kan opprette utvalg 

tilsvarende dagens tjenestekomité etter § 5-7 til å drive forberedende behandling av 

saker og til å utføre særskilte verv.  

 Kommunestyrekomité: Kommunestyret kan i henhold til ny kommunelov § 5-9 

opprette kommunestyrekomiteer som saksforberedende organ for kommunestyret. 

Slike komiteer skal bestå av minst tre medlemmer, og kan ikke gis 

avgjørelsesmyndighet. Disse må ikke forveksles med utvalg etter § 5-7, da det her er 

krav om at alle kommunestyrets medlemmer skal fordeles på komiteene. Ordfører kan 

fritas fra valg til komiteene dersom kommunestyret bestemmer det. Varamedlemmer 

velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 

 

Øvrige lovpålagte råd og utvalg 

Partssammensatt utvalg: 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 dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte. 

Inneværende periode består partssammensatt utvalg av formannskapets medlemmer og to 

representanter for de ansatte. 

 

Eldreråd  

Hver kommune skal ha et eldreråd, jfr eldrerådslova og ny kommunelov § 5-12. Eldrerådet er 

et rådgivende organ, og skal ha anledning til å uttale seg om saker som gjelder målgruppen og 

om levekår for eldre, og kan selv ta opp saker som påvirker eldre i kommunen.  

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Kommunen skal opprette råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, jfr. lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne og ny kommunelov  

§ 5-12. Rådet skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og 

tilgjengelig medvirkning i arbeid med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.  



  
 
 

 

 

 

Både eldrerådslova og lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne åpner for felles 

råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og et slik felles råd er etablert i 

Gausdal kommune for inneværende periode. Bakgrunnen for dette var at 

interesseorganisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke var i stand til å stille 

et tilstrekkelig antall representanter. Det er naturlig at felles råd for eldre og mennesker med 

nedsatt funksjonsevne gjennomfører en evaluering av ordningen mot slutten av perioden. 

 

  

Ungdomsråd 

Ungdomsråd er per i dag ikke et lovpålagt organ. Av ny kommunelov § 5-12 fremgår at 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom lovfestes. Barn og unge har også en 

lovfestet rett til å bli hørt i saker som gjelder dem gjennom grunnloven og FNs 

barnekonvensjon. Videre er det et forsterket fokus på barn og unges medvirkning helt fra 

barnehagealder, blant annet gjennom ny rammeplan for barnehagen og ny overordnet del til 

læreplanen som trer i kraft i 2020. 

 

Kommunestyret kan ta stilling til om ungdomsrådet skal videreføres i sin nåværende form 

eller om annen form for medvirkningsorgan skal vurderes for neste kommunestyreperiode. 

Videre kan kommunestyret vurdere politisk representasjon i ungdomsrådet, slik det er i råd for 

eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Dagens organisering 

I inneværende kommunestyreperiode har Gausdal kommune følgende organisering: 

 

 
 

 



  
 
 

 

 

Kommunestyret i Gausdal kommune har 23 representanter. 

 

Formannskapet har, i tillegg til lovpålagte oppgaver etter kommuneloven, fått delegert 

myndighet som følger av gjeldende reglement for delegering av myndighet. Av reglementet, 

som er vedlagt denne saken, fremgår også myndighet delegert til øvrige politiske utvalg for 

inneværende periode. 

 

Tidligere komité 1 og 2 er inneværende periode erstattet med en tjenestekomité med fast 

møteplan. 

 

Delegering av myndighet og reglement for folkevalgte organer 

I henhold til ny kommunelov § 5-12, skal kommunestyret selv vedta reglement for hvordan 

vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres innen 31.12. året etter at kommunestyret 

ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement 

er vedtatt. Dette innebærer at kommunestyret skal vedta nytt delegeringsreglement innen 

31.12.2020. Gausdal kommunes delegeringsreglement inneholder, i tillegg til delegering til 

folkevalgte organer, prinsipper for delegering og en oversikt over myndighet delegert til 

ordfører og rådmann. Det er allikevel mulig å justere det enkelte utvalgs oppgaver og 

myndighet i forbindelse med at ny politisk organisering skal fastsettes, der det anses som 

hensiktsmessig, og disse inkluderes i så tilfelle i nytt delegeringsreglement.  

 

Ny kommunelov § 6-1 åpner for å styrke ordførers rolle ved en utvidelse av ordførers 

myndighet. Ordfører gis nå en lovfestet forslagsrett til utvalg der han/hun ikke selv er 

medlem, med unntak av kontrollutvalget. Kommunestyret kan videre vedta å gi ordfører 

myndighet til å fatte vedtak i hastesaker, samt til å opprette utvalg som skal forberede saker 

som ikke har prinsipiell betydning. Muligheten til å gi ordfører myndighet til å fatte vedtak i 

saker som ikke er av prinsipiell betydning videreføres. 

 

Interkommunale nemnder 

Det er etablert interkommunale samarbeid knyttet til enkelte nemnder som krever spesifikk 

fagkompetanse hos representantene, herunder felles skjønnsnemnd for forpaktning og 

dyrevernnemnd for Gudbrandsdalen sør. 

 

 

VURDERING: 

I henhold til vedtatt prosessplan gjennomføres en evaluering av politisk organisering for 

inneværende periode i kommunestyrets augustmøte 2018, der tverrpolitiske grupper arbeider 

seg gjennom noen problemstillinger etterfulgt av en gjennomgang i plenum. 

 

Rådmannen foreslår at kommunestyret, med bakgrunn i evalueringen, gir administrasjonen i 

oppdrag å utrede noen konkrete alternativer knyttet til politisk organisering for neste 

kommunestyreperiode.  

 

Om kommunestyret vurderer å endre kommunestyrets medlemstall, anbefaler rådmannen at 

dette er et av forholdene som utredes videre. En kan da blant annet se på hvilke utslag endret 



  
 
 

 

 

medlemstall vil kunne ha for representasjonen fra de ulike politiske partier, samt økonomiske 

konsekvenser av endringen. 

 

Forhold man kan ta utgangspunkt i ved vurdering av fremtidig organisering er eksempelvis:  

 

 Kommunestyrets medlemstall 

Kommunestyret selv kan vurdere hva som er et hensiktsmessig medlemstall for 

kommunestyreperioden 2019-2023 innenfor rammen av kommunelovens 

bestemmelser. Dette bør eventuelt utredes nærmere før endelig vedtak fattes. 

 Politiske utvalg og arbeidsfordelingen mellom dem 

Med unntak av lovpålagte folkevalgte organer som fremgår av saken over, kan 

kommunestyret selv opprette og legge ned politiske utvalg for neste 

kommunestyreperiode innenfor rammen av ny kommunelov. I følge kommuneloven er 

noen spesifikke oppgaver og myndighet lagt til kommunestyret selv og til 

formannskapet. Ut over dette står kommunestyret forholdsvis fritt til å delegere ansvar 

og myndighet til det enkelte utvalg. I Gausdal kommune er det i tillegg til overordnet 

delegeringsreglement utarbeidet reglement for de ulike politiske utvalg, der utvalgets 

ansvar og oppgaver blant annet fremgår. Det vil bli fremmet en egen sak om reviderte 

reglementer for det enkelte utvalg innen utgangen av inneværende valgperiode, basert 

på den politiske organiseringen kommunestyret fastsetter. Gjeldende reglementer er 

vedlagt denne saken. 

 Prinsippet om gjennomgående representasjon. 

Dette prinsippet er vedtatt å ligge til grunn for inneværende og tidligere 

kommunestyreperioder. Det innebærer at medlemmer og varamedlemmer til politiske 

utvalg fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer, samt at alle 

kommunestyrets medlemmer skal være representert i minst ett politisk utvalg. 

 Ordførers rolle 

Ny kommunelov § 6-1 åpner for å styrke ordførers rolle ved en utvidelse av ordførers 

myndighet. Kommunestyret kan ta stilling til om ordfører skal få myndighet til å fatte 

vedtak i hastesaker og til å opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har 

prinsipiell betydning. Muligheten til å gi ordfører myndighet til å fatte vedtak i saker 

som ikke er av prinsipiell betydning videreføres. Ordførers myndighet må nedfelles i 

revidert reglement for delegering av myndighet som skal vedtas innen 31.12.2020. 

 Arbeidsvilkår for folkevalgte 

Det er vanlig med en vurdering av satser for godtgjøring i forkant av ny 

kommunestyreperiode, og det har pleid å være det sittende kommunestyret som har 

vedtatt godtgjøring for påfølgende periode. Det foreslås at det fremmes en egen sak 

om dette i forkant av kommunevalget 2019. I denne saken vil eventuelle endringer i 

folkevalgtes arbeids- og velferdsvilkår som følge av ny kommunelov fremgå. 

 Medvirkningsorgan for ungdom 

Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom blir lovfestet fra og med neste 

kommunestyreperiode. Kommunestyret kan ta stilling til om ungdomsrådet skal 

videreføres eller om annet medvirkningsorgan skal vurderes. 

 Politisk representasjon i råd 



  
 
 

 

 

Per i dag er et kommunestyremedlem representert i råd for eldre og mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Kommunestyret kan ta stilling til om dette skal videreføres, 

samt til om det i tillegg skal være politisk representasjon i ungdomsrådet i neste 

periode. 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

     innstilling: 

 

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede følgende alternativer knyttet til politisk 

organisering for kommunestyreperioden 2019 – 2023: 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

 

 

Formannskapet behandlet saken den 21.08.2018 sak 56/18 

 

Behandling: 

Enstemmig konklusjon:  

 Kommunestyret skal evaluere dagens organisering i sitt neste møte. Saken sendes 

derfor til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.  

 

  

 

Kommunestyret behandlet saken den 30.08.2018 sak 51/18 

 

Behandling: 

I forbindelse med saken politisk organisering er det gruppearbeid om evaluering av 

inneværende kommunestyreperiode, og innspill til videre prosess knyttet til organiseringen i 

neste periode. Kommunestyret jobbet med følgende spørsmålsstillinger:  

 Hva har vært det beste/mest engasjerende ved det politiske arbeidet i Gausdal 

kommune i denne perioden?  

 Med utgangspunkt i den politiske organiseringen i denne perioden:  

- Hva har vært bra? Og hvorfor? 

- Hva kan gjøres bedre? Og hvordan? 

 Kan måten vi organisere det politiske arbeidet i Gausdal kommune påvirke 

motivasjonen og rekrutteringen til politisk arbeid? 

 

Notat fra innspillsrunden blir lagt som vedlegg til saken 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget:  

 

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. 

 

 

Votering: Enstemmig vedtatt.  

 

 

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. 
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