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Evaluering - Politisk utvalgsstruktur 

 
Saksbehandler: Tom-Arne Tørfoss Saksnr.: 22/03010-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 12.10.2022 

Kommunestyret             

 

 
 

Ordførers innstilling: 
1. Arbeidet med å evaluere politisk utvalgsstruktur igangsettes. Det 

gjennomføres en enkel evaluering og utarbeidelse av en sluttrapport som 

oppsummerer funn og konkretiserer justeringsbehov og forbedringstiltak. 
Følgende arbeidsutvalg nedsettes; 

 Ordfører Ola Nordal – leder 
 Gruppeledere for partiene Ap, Sp, KrF, MDG, SV, R, V, H og FrP 

Administrasjonen er representert med kommunedirektøren. 
 

2. Ås kommune anvender opsjon på konsulentbistand fra KS konsulent. 

Finansiering sikres med bruk av disponible lønnsmidler på ansvarsområde 
6000. 

 
3. Sluttrapporten fremlegges til behandling i kommunestyret i våren 2023. 
 

Ås, 20.09.2022 
 

Ola Nordal 
ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 

Kommunestyre 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i desember 2021 at de vil; «…i god tid før 
kommunevalget 2023, sette ned et utvalg for å gjennomgå utvalgsstruktur.»  
 

Mål for den politiske prosessen er at kommunestyret kan vedta revidert 
utvalgsstruktur i god tid før kommunevalget i 2023. Ås kommune har en opsjon 

på at KS konsulent kan bistå med en enkel prosess med evaluering av dagens 
utvalgsstruktur og vurdering og anbefaling av 2-3 ulike alternativer. 
  

I denne saken inviteres kommunestyret til å nedsette en arbeidsgruppe 
bestående av ordfører og gruppelederne for de politiske partiene. I tillegg må 

kommunestyret ta stilling til om opsjonen på bruk av konsulentbistand skal 
anvendes. 
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i desember 2021 at de vil; «…i god tid før 

kommunevalget 2023, sette ned et utvalg for å gjennomgå utvalgsstruktur.» 
 

Det politiske delegeringsreglementet redegjør for dagens oppgaver og ansvar for 
utvalgene:  

https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html  
 

Kommunedirektøren har valgt å knytte til seg noe ekstern konsulentbistand til 
støtte i arbeidet med evaluering av administrativ organisering. I 
anskaffelsesprosessen innhentet man parallelt en opsjon på konsulentbistand til 

arbeidet med å evaluere politisk utvalgsstruktur. Følgende mulige prosess er 
skissert med mulighet for tilpasninger;  

 
Gjennomføring av en kvalitativ undersøkelse hvor medlemmer av 
kommunestyret og de politiske utvalgene inviteres til å vurdere de sentrale 

sider av dagens politiske organisering. Noen sentrale forhold som ønskes 
særskilt belyst, vil være (listen er ikke uttømmende):  

 evaluere fagspesifikke organisering av utvalgene  

 prinsipiell arbeidsdeling mellom utvalgene  

 arbeidsdeling / delegasjon - kommunestyret/formannskapet og 

utvalgene  

 muligheter for å forenkle og klargjøre utvalgsstrukturen  

 tydeliggjøre alternative politiske organisasjonsmodeller  

 
Det legges opp til en effektiv prosess med inntil 3 kveldsmøter med ordfører 
og arbeidsutvalget. Basert på evalueringen tydeliggjøres det som fungerer 

godt ved politisk arbeid i dag, samt forbedringspunkter. Basert på utført 
evaluering og konsulentens selvstendige vurderinger og råd skal konsulenten 

skrive en kortfattet sluttrapport som: 
  

1. oppsummerer evalueringen  

2. presenterer 2-3 alternative utvalgsstrukturer med vurdering av fordeler 

og ulemper med disse  

 

https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
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I utgangspunktet antas følgende målkriterier å være aktuelle i evalueringen 
av politisk utvalgsstruktur: 

 

 Gode beslutningsprosesser  

 Riktig nivå på delegering  

 Riktig arbeidsbelastning og innflytelse for de folkevalgte  

 De politiske utvalgene som arbeidsverksted og som beslutningsorgan  

 

I tilbudet fra KS konsulent står også følgende beskrevet av relevans for hvorvidt 
opsjonen skal anvendes; 

 
Ut fra flere FoU’er som KS har gjennomført kan vi si at det ikke finnes en 
ideell politisk utvalgsstruktur men at flere strukturer kan fungere. KSK 

synes derfor det er bra at det legges opp til at sluttrapporten skal kunne 
inneholde flere alternativer. Det viktigste er å gjennomføre en prosess for 

å finne frem til en struktur som passer best mulig til de lokale forhold som 
er i kommunen, og som er i tråd med hvordan man ønsker å jobbe og 
organisere seg for å oppnå best mulig folkevalgt styring.  

 
KSK vil anbefale at hele kommunestyret svarer på en kvantitativ 

undersøkelse der vi henter noen utvalgte spørsmål fra KS sin 
lokaldemokratiundersøkelse, og lager egne spørsmål knyttet til erfaringer 
med dagens utvalgsstruktur. Dette vil gjøre det lettere for arbeidsgruppen 

å drøfte mulige forslag til organisering på vegne av kommunestyret. 
 

KSK vil også anbefale at vi bringer inn innsikter fra KS sine FoU’er om 
politisk styring, og annen relevant forskning både i Norge og Norden. Vi vil 
også gjerne bidra med erfaringer og eksempler fra andre kommuner i 

Norge og Norden. Disse eksemplene kan brukes til å beskrive ulike 
alternativer for politisk organisering i Ås kommune. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

KS konsulent har tilbudt sin bistand til et honorar på kr 183.600,- eks. mva. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

Alternativer: 
Man kan velge å avstå bruk av ekstern konsulentbistand til dette arbeidet. 
Administrasjonen har imidlertid svært begrenset med utredningskapasitet til å 

bistå dette arbeidet nå. Det vil derfor påhvile et større ansvar på politisk ledelse 
for å svare ut kommunestyrets bestilling og gjøre nødvendige utredninger. 

Administrasjonen vil kunne bistå med sekretærstøtte og redaksjonelt 
sammenstille arbeidet. 
 

Vurdering 
Når kommunestyret på et senere tidspunkt skal ta stilling til ønsket politisk 

organisering for kommunestyreperioden 2023-2026 handler det om å finne en 
balanse mellom bred representasjon og god politisk styring.  
 

Samtidig bør kommunen være oppmerksom på hvordan endringer i oppgaver og 

organisering kan påvirke folkevalgtrollen. De folkevalgte har en ombudsrolle, 
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styringsrolle og lederrolle. De er representanter for innbyggerne, ansvarlige for 
kommunens drift, organisering og resultater, de skal representere kommunen 

utad, sette dagsorden og peke på ulike løsningsforslag. 
  
I tillegg til hvilke strukturer en ønsker å legge til grunn for politisk organisering 

står det også sentralt å vurdere egne arbeidsformer. Nytteverdien av å hente inn 
kunnskap og erfaringer fra andre norske kommuner bør ikke undervurderes i 

denne sammenhengen. 
 
 

 


