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Strukturkomiteens arbeid gjennom 2010:  

• sak i kommunestyret i desember 2010 

 

Valgkomiteens oppfølgende arbeid i 2011: 

• drøftinger i kommunestyret i februar 2011 

• endelig sak i kommunestyret i mai 2011 
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Endringer I: 

Fra 37 → 29 kommunestyremedlemmer 
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Hovedutvalgsmodellen skal 
beholdes og videreutvikles 
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Dette innebærer: 

Basis er hovedutvalgenes tradisjonelle 
sektorrolle, med fokus på: 

• sektorens løpende drift 

• forvaltningsoppgavene innen sektoren 

• budsjettarbeidet for sektoren 

(budsjett- og driftsansvar) 
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Videreutviklingen vil si: 
 

Bidra til økt fokus på samfunnsutviklingen: 
 

Ved å løfte fram de 12 samfunnsområdene i 
kommuneplanen gjennom å fordele disse på 
hovedutvalgene. 
Dette skal bidra til at det politiske arbeidet med 
samfunnsutviklingen og løpende drift knyttes bedre 
sammen. 
 

(utviklingsansvar) 
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Videreutviklingen vil i tillegg si: 
 

Bidra til bedre tverrfaglig samordning: 
 

Ved å gi de tverrfaglige, administrative nettverkene en 
politisk overbygning og styring. 
Tilpasse dette når en får erfaringer og ut fra at 
behovene endres. 
 

(samordningsansvar) 
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Endringer: 
 
• Fra 9 til 7 medlemmer i hovedutvalgene 
 
• Bygde- og næringsutvalget og kulturutvalget slås sammen 
 
• Visse saker vedr. barn og oppvekst (helse/barnevern/omsorg) flyttes 
 
• Arbeidsmiljøutvalget blir reint administrativt, alle politiske                                                      
arbeidsgiversaker knyttes til administrasjonsutvalget som settes sammen 
med representanter fra de ulike hovedutvalgene 



Kommunestyret - 29 

Formannskapet – 7 
 
 
Hovedutvalg for støtte, 
planutvalg og  
klagenemnd 

Hovedutvalget for 
barn, oppvekst og 
opplæring - 7 

Hovedutvalget for 
helse, omsorg og 
velferd - 7 

Hovedutvalget for 
kultur, bygde- og 
næringsutvikling - 7 

Hovedutvalget for  
teknikk, utbygging    
og infrastruktur –  
5+2 

Administrasjons- 
utvalget  - 5 = 
1+1+1+1+1 

• Våre forpliktelser – 
som enkelt- 
mennesker og 
lokalsamfunn 

• Læring og 
kompetanse 
• Barn og unge 

• Folkehelse 
• Livskvalitet og 
velferd 

• Befolknings-
utvikling 
• Arbeidsplasser og 
næringsutvikling 
• Boligpolitikk 
• Profilering 

• Veg og 
infrastruktur 
• Miljø og bærekraft 
• Samfunnssikkerhet 
og beredskap 

• Budsjett 
• Kommuneplan 

• Ungdomsutvalget 

• Integrering 
• Rehabilitering og            
tverrfaglig 
koordinering 
• Psykisk helsearbeid 
• Folkehelse 

• Forurensingssaker 
• Trafikksikkerhet 

SAM-  
ORDNINGS- 
ANSVAR 

UT-   
VIKLINGS- 
ANSVAR 

HOVED- 
UTVALG 

ARBEIDS- 
GIVER- 
POLITIKK 
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Samspillet mellom politikere og administrasjon: 

 

• tradisjonelt opplegg (for eksempel enkeltsaker) 

• treparts- og fireparts medvirkning (for eksempel 
budsjettprosesser) 

• politiske initiativ (saker og debatter der 
politikerne setter dagsorden) 

 

Gjennomgå delegasjons- og møtereglementene som 
ledd i innkjøringsarbeidet etter valget 
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