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Evaluering - Politisk utvalgsstruktur 

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

Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 2019-2023 90/22 12.10.2022 

2 Kommunestyret 2019-2023 109/22 29.11.2022 

 

  
 

Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tilleggspunkt til f.skapets innstilling: 
Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse blant politikere, ref K-sak 92/22,  

pkt 5, inkluderes i arbeidet med evalueringen.  
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Nytt underpunkt på pkt. 2. 
- Hvorvidt Kommunestyret skal sitte i U eller i «bussformasjon». 

 
Votering: 

-Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
-Høyres tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 
-Fremskrittspartiets forslag til nytt underpunkt på pkt. 2 ble vedtatt 27-6 (1Sp,  

3SV, 2V)  
 

1. Arbeidet med å evaluere politisk utvalgsstruktur igangsettes. Det 
gjennomføres en enkel evaluering og utarbeidelse av et notat som 
oppsummerer funn og beskriver 2-3 alternative modeller for politisk 

organisering. 
 

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. Arbeidsutvalget evaluerer dagens organisering og arbeidsform og foreslår 
alternativer basert på følgende kriterier: 

 Beslutningsprosesser som ivaretar funksjon som arbeidsverksted og som 

beslutningsorgan 
 Nivå på delegering  

 Prinsipiell og fagspesifikk arbeidsdeling mellom utvalgene 
 Arbeidsbelastning og innflytelse for de folkevalgte  

 Fokus på politisk vesentlige saksområder 
 Sammenheng mellom politisk og administrativ organisering 
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 Hvorvidt Kommunestyret skal sitte i U eller i «bussformasjon». 
 

3. Opsjon på konsulentbistand benyttes ikke. 
 

4. Notatet fremlegges til orientering i kommunestyret i våren 2023. Nyvalgt 

kommunestyre tar selv stilling til politisk utvalgsstruktur ved konstituering 
etter valget høsten 2023. 

 
5. Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse blant politikere, ref K-sak 

92/22, pkt 5, inkluderes i arbeidet med evalueringen.  

 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 2. desember 2022 
 

Jan Einbu 
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