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1 Innledning  
Denne veilederen skal bidra til at kommunestyrets forventninger til utvalg og 
utvalgleders rolle er tydelig kommunisert, og at leder ivaretar sitt ansvar i tråd med disse 
forventningene.  
 
Rælingen kommune er en politisk styrt organisasjon. Folkevalgte organer fatter vedtak, 
prioriterer og fordeler ressurser på grunnlag av skriftlige saker og politisk debatt om 
sakene. Kommunens administrasjons- og tjenesteapparat skal preges av og ha respekt 
for at Rælingen kommune er en politisk styrt organisasjon. 
 

Samspillet mellom politikken og administrasjonen skal sikre at kommunen styres og 
drives slik at det fremmer tillit og troverdighet hos innbyggere og omverden.  
 
Utvalgslederen har ansvar for at rollen blir ivaretatt på en god måte og at utvalget 
fungerer etter sin intensjon.  
 
Som utvalgsleder skal man gå foran med et godt eksempel når det gjelder disse 
forpliktelsene. Utvalgsleder skal også formidle disse prinsippene til utvalgets 
medlemmer. 
 
Lykke til med oppgaven! 

 
 

2 Grunnlaget for utvalgsarbeidet 

 

Det politiske arbeidet er organisert etter utvalgsmodell med fire utvalg, formannskap, 
kommuneplanutvalg, planutvalg, landbruksnemnd og klagenemnd. 
Som et samlebegrep for disse brukes det i dette dokumentet uttrykket «utvalg». 

Utvalg er inndelt i politikkområder og har ikke beslutningsmyndighet med unntak av 
utvalg for kultur som har beslutningsmyndighet for økonomiske hovedtilskudd til 
organisasjonene, kulturstipend, kulturarrangementer og veinavn. 

Ideen med denne modellen er at utvalg skal være politiske verksteder som forbereder 
saker til beslutning i kommunestyret.  
 
Medlemmene i utvalg skal speile det politiske tverrsnittet i kommunestyret. Ut fra deres 
alder, erfaring, kjønn, bakgrunn og personlig engasjement for politikkområdet besitter 
utvalg samlet en bred og allsidig kunnskap og kompetanse. Dette gir et godt og åpent 
utgangspunkt for utvalgets videre arbeid. 

Ved diskusjoner i utvalg skal det være rom for meningsutveksling på tvers av 
partipolitikk for å få til gode prosesser, og resultatet av utvalgets arbeid danner et godt 
grunnlag for videre partibehandling før kommunestyrebehandling. 

Reglement for kommunestyret, formannskap, utvalg og andre folkevalgte organ 
https://ralingen.custompublish.com/reglement-for-kommunestyret-formannskap-komiteer-

mm.465204.no.html gir veiledning om utvalgsarbeidet som ansvars- og arbeidsområder, 
formål for de ulike styrer, råd og utvalg, samt etiske retningslinjer.  
 
Nettadresse til dokumentet 

(https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4623313.2185.tljuumu7njt7lq/M%C3%B8teregle

https://ralingen.custompublish.com/reglement-for-kommunestyret-formannskap-komiteer-mm.465204.no.html
https://ralingen.custompublish.com/reglement-for-kommunestyret-formannskap-komiteer-mm.465204.no.html
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4623313.2185.tljuumu7njt7lq/M%C3%B8tereglement+-+vedtatt+23.10.19_.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4623313.2185.tljuumu7njt7lq/M%C3%B8tereglement+-+vedtatt+23.10.19_.pdf
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ment+-+vedtatt+23.10.19_.pdf 
 

3 Utvalgs formål og arbeid 
3.1. Formål 
Utvalgene er tenkt som politiske verksteder og hjelpeorgan for kommunestyret, og 
innstiller i saker som skal behandles av kommunestyret. Utvalgene har ca. åtte møter i 
året. 
 

Utvalgene er inndelt i politikkområder på tvers av faglige enheter og uten ansvar for 
oppfølging av enheter. Utvalgene må aktivt bruke sin initiativrett til å ta opp aktuelle 
saker/spørsmål innenfor sine respektive områder.  
 
Utvalgene må holde seg orientert om store saker på et tidlig tidspunkt i saken, og 
videre fange opp saker til andre utvalg som kan være relevant i eget utvalg. 
 

3.2. Arbeid  
Alle saker fra administrasjonen legges fram for utvalg fra kommunedirektøren, som gir 

sitt forslag til «vedtak».  Dette kalles formelt «innstilling».  

Dersom utvalget velger å følge kommunedirektørens innstilling, vil dette «vedtaket i 

utvalget», være utvalgets anbefaling videre til kommunestyret. 

 

Dersom utvalget ikke ønsker å følge kommunedirektørens innstilling, må det fremmes 

et forslag til ny innstilling som det voteres over i møtet.  

Forslag må fremmes skriftlig, og resultat av votering (partivis) skal fremgå i protokollen. 

Forslaget må formuleres slik at det fremgår hvilket organ som har fattet vedtaket.. 

 

Det kan være lurt å ha tenkt igjennom formulering på et endringsforslag før saken 

kommer til behandling. Det er også mulig å få bistand fra kommunedirektøren/den som 

møter for kommunedirektøren i utvalg, til å formulere et vedtak. 

 

Eks på tydelige innstillinger: 

Utvalg for ……….. slutter seg til,….. 

Kommunestyret vedtar………….. 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Kommuneplanutvalget ber kommunedirektøren…… 

Kommunestyret vedtar strategi for …… og denne legges til grunn for videre arbeid 

med….. 

 

Eks. på utydelige innstillinger: 

Strategi for ….. vedtas.  (det bør fremgå hvem som vedtar) 

Saken tas til orientering.  (det bør fremgår hvem som tar saken til orientering) 

Kommunedirektøren sender høringsuttalelse…….  (høringsuttalelser avgis fra utvalg, 

kommunestyret eller Rælingen kommune). 

 

 

Det er tre sakstyper som kan legges frem i møtene: 

PS – (Politisk sak) Utvalget er innstillende utvalg til kommunestyret, eller sluttbehandler 

saken. 

https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4623313.2185.tljuumu7njt7lq/M%C3%B8tereglement+-+vedtatt+23.10.19_.pdf
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RS – (Referatsak) Et annen utvalg skal innstille til kommunestyret, men det er allikevel 
mulig for denne utvalget og tilkjennegi sitt syn på saken til kommunestyrets 
medlemmer før sluttbehandlingen.  RS brukes også der administrasjonen orienterer 
utvalget om saker som er mottatt eller sendt administrativt, og dokumentene følger 
innkallingen. 
EV – (Eventuelt) Dette kan for eksempel være saker som utvalgsleder har mottatt 
direkte og ønsker at skal sendes ut sammen med møteinnkallingen. Disse sakene er 
ikke administrativt vurdert, utvalget må be om orientering/vurdering/sak dersom de har 
et ønske om dette. Dersom andre medlemmer av utvalget ønsker eventueltsaker 
utsendt med innkallingen, må dette godkjennes av utvalgsleder. 
 
Under Eventueltpunktet i møtet, er det også mulighet for alle medlemmene å ta opp 
problemstillinger, spørsmål, orienteringer og ønske om avklaringer til.  
Dette blir protokollert punktvis i protokoll fra møtet. 
 
Enkelte saker sluttbehandles i utvalgene. Dette er saker som skal bidra til å holde 
medlemmene oppdatert på tjenesteområdet. Utvalgene kan ikke fatte vedtak som 
forplikter kommunen juridisk, men de kan gi innspill og føringer tilbake til 
administrasjonen. Utvalgene kan ikke instruere administrasjonen, men kan be om 
saker/orienteringer som administrasjonen tar stilling til. 
 
Utvalgene kan be om tilleggsopplysninger i møtet eller sende saken tilbake til 
administrasjonen dersom de mener saken bør utredes bredere. 
 
Utvalgene er gitt vedtaksmyndighet i høringsuttalelser innenfor sine ansvarsområder 
og kan også arrangere innbyggermedvirkningsmøter.  
 
Utvalgene skal arbeide med forhold innen kommunens styring og utvikling som f.eks 
plan- og strategidokumenter og resultater av brukerundersøkelser. Utvalgene skal 
holde seg oppdatert på rammebetingelsene for utvalgets politikkområde herunder 
overordnede styringsdokumenter som tilstandsrapporter, tertialrapporter og 
årsberetning. Dette gir verdifull innsikt i hvordan politiske vedtak følges opp i 
tjenestene. 
 
Det forventes at utvalgsmedlemmene holder seg orientert/gjør seg kjent med 
kommunens tjenesteytelser innen politikkområdet, samt bidrar til en felles forståelse for 
politiske representanter i ulike brukerråd. 
 
Utvalgene skal også følge opp at verbalvedtak i handlingsprogrammet blir iverksatt i 
administrasjonen. 
 
I sitt arbeid skal utvalgene legge hovedvekt på langsiktig utvikling av lokalsamfunnet 
gjennom aktivt og reelt politisk engasjement. Utvalgene skal dessuten gi politiske 
vurderinger i saker hvor kommunestyret ber om dette. 
 
Saksfordeling mellom utvalgene skjer mellom ordfører, varaordfører og utvalgslederne 
i halvårlige arbeidsutvalgsmøter hvor kommunedirektøren også møter. 
 
Utvalgene kan på selvstendig grunnlag i saker som er avgrenset i tid og/eller omfang, 
oppnevne særskilte arbeidsgrupper (ad-hoc-utvalg) og fastsette mandat for disse. Det 
er likevel utvalget samlet som fremmer innstilling til kommunestyret. 
I Innstillingen til kommunestyret gir utvalget en bekreftelse på at saken er grundig 
tverrpolitisk behandlet i utvalget og at saken er tilstrekkelig belyst for at kommunestyret 
kan fatte et vedtak. Dette endrer likevel ikke kommunedirektørens ansvar etter 
kommuneloven, at saken er forsvarlig utredet. Saken presenteres ved 
kommunestyrebehandlingen av saksordfører som i forkant er valgt fra utvalget.    
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Utvalget bør utarbeide halvårsplaner slik at utvalgets medlemmer i god tid får 
anledning til å sette seg inn i sakene og eventuelt innhente ytterligere opplysninger 
  

3.3 Brukermedvirkning og forhold til råd 
Eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom er lovpålagte rådgivende organer for 
Kommunene. Diss organene har rett til å uttale seg i generelle saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom, og de skal ikke 
behandle enkeltsaker. Administrasjonen skal alltid vurdere om og hvilke råd som skal 
høres i de enkelte saker som legges fram for kommunestyret. Rådene er en type 
referansegruppe for administrasjonen og kommunestyret. 
 
En viktig del av de folkevalgtes arbeid vil skje i et samspill med innbyggerne. 
Innbyggernes medvirkning i kommunale beslutningsprosesser er derfor en viktig del av 
et levende lokaldemokrati. 
Det er derfor en viktig oppgave for utvalg å kontrollere og påse at brukermedvirkning er 
vurdert i alle saker. I tillegg til de lovpålagte rådene kan det være andre råd, lag og 
foreninger som bør uttale seg før vedtak fattes. 
Eksempler på annen brukermedvirkning kan være: kulturrådet, musikkrådet, 
idrettsrådet, friluftsrådet, historielaget og andre lag og foreninger, velforeninger og 
borettslag, mm. 
En oversikt over noen av kommunens lag og foreninger finner du på nettsiden til 
kommunen: 
https://www.ralingen.kommune.no/foreningsoversikt.293952.no.html 
 

4 Utvalgslederrollen  
Utvalgene er viktige i kommunens politiske styringsmodell. De arbeider på vegne av 
kommunestyret, og behandler saker av stor betydning for innbyggerne. Utvalgsleders 
fremste oppgave er å sørge for at dette ansvaret forvaltes på en god måte, og at 
utvalget framstår som seriøs, grundig og engasjert.  
 
Ulik personlighet og forskjell i erfaringer og bakgrunn gjør at utvalgsledere løser 
oppgaven på ulike måter. Det er rom for dette i utvalgene, og det er ikke unaturlig at 
utvalgslederne setter sitt preg på utvalgets arbeidsform. Lederne bør imidlertid drøfte 
arbeids- og møteform med hele utvalget, og bli enige om felles “kjøreregler”, og 
hvordan det er ønskelig at utvalget skal framstå både innad og utad.  
 
Erfaringene viser at utvalgs aktivitetsnivå er ujevnt, at saksmengden er ulik, og at 
engasjement og innsats kan variere. Det er avgjørende for den politiske debatten i 
utvalget, at utvalgsleder tilrettelegger utvalgsarbeidet på en god måte, både når det 
gjelder den tekniske og praktiske møtegjennomføringen og den politiske prosessen 
generelt.  
 

4.1 Den formelle rollen 

Utvalgslederens formelle rolle er å utføre følgende oppgaver:  

• Lede utvalgsmøtene i samsvar med vedtatt reglement for folkevalgte organer  

• godkjenne sakslistene i forberedende møte med administrasjonen 

• sørge for at reglement for folkevalgte blir etterlevd  

• sørge for at det velges saksordfører til saker, og skaffer erstatter for saksordfører ved 
forfall og varsle ordfører om denne endringen  

https://www.ralingen.kommune.no/foreningsoversikt.293952.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/foreningsoversikt.293952.no.html
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4.2 Den uformelle rollen  

Utvalgsleder har et spesielt ansvar for at utvalget fungerer godt og at den enkelte 
medlem finner seg til rette. Utvalgslederen skal:  
•planlegge og tilrettelegge for gode møter  
• etablere god balanse mellom utvalgets funksjon som politisk verksted og den formelle 
rollen som innstillende organ  
• etablere god balanse mellom rollen som møteleder og som debattant  
• sørge for at saksordføreroppgaver fordeles på alle, og at alle utvalgets medlemmer 
får meningsfylte oppgaver  
• sørge for aksept og involvering i utvalget for møte- og arbeidsform, framgangsmåte 
høringer, orienteringer og lignende  
• bidra til god dialog og godt samarbeid mellom utvalget, politisk sekretariatet og 
kommunedirektøren i alt som har med utvalgets virksomhet å gjøre  
• bidra til at utvalget benytter seg av mulighetene til å bruke sin initiativrett, og for øvrig 
være aktiv og oppsøkende når det gjelder saker og spørsmål som utvalget kan 
engasjere seg i  
 

4.3 Hva som forventes av lederen  

De som leder utvalg er i godtgjøringsregulativet innvilget en fast årlig godtgjøring.  
Godtgjørelsen skal være en kompensasjon for «arbeid og besvær» knyttet til vervet, 
slik at utvalgslederne best kan ivareta sine forpliktelser og oppgaver. 
 
Utvalgsledere, gruppeledere og leder av kontrollutvalget er i utgangspunktet ikke 
berettiget til tapt arbeidsfortjeneste da det er forutsatt at deres årlige faste godtgjøring 
også er å betrakte som frikjøp og følgelig skal dekke tapt arbeidsfortjeneste. Dette 
gjelder også deltagelse i andre møter utenom ordinære utvalgsmøter som for 
eksempel møter med innbyggere, lag og foreninger, interesseorganisasjoner mm. 
 
I tillegg til det som går fram av pkt. 4.1 og 4.2 skal utvalgslederen:  

• Delta på faste møter i arbeidsutvalget. (gielder ikke leder av kontrollutvalget).  

• Tilpasse seg møteplanen som er fastsatt når det gjelder ferier og fridager og 
melder ifra om permisjoner, ferier eller andre former for fravær. 

• Delta på opplæringstiltak og bidra i å utarbeide utvalgets egne opplæringstiltak. 
Utvalg har ikke egne budsjettmidler og kostnader til kurs/foredragsholdere må 
løpende avklares med ordfører. 

• Delta i møter med administrasjonen (gielder ikke leder av kontrollutvalget). 

• Delta i møter med innbyggere/lag/foreninger/interesseorganisasjoner i kraft av 
ombudsrollen (gielder ikke leder av kontrollutvalget). 

5 Forholdet til administrasjonen  
 

5.1 Kommunens styringsmodell og kommunedirektørens rolle 

Rælingen styres etter formannskapsmodellen. I formannskapsmodellen ledes 
administrasjonen av en politisk uavhengig kommunedirektør. Det er et klart og 
lovbestemt skille mellom politisk og administrativt nivå. Kommunedirektøren innstiller til 
utvalg som innstiller videre til kommunestyret. Kommunedirektøren og kommunalsjefer 
utgjør kommunens administrative toppledelse.  
 
Kommunedirektøren møter selv i kommunestyret, formannskapet, forhandlingsutvalget, 
kommuneplanutvalget og valgstyret. 
De tre kommunalsjefene møter i hver sitt utvalg. 
Plan og bygningssjefen møter på vegne av kommunedirektøren i planutvalget, og 
kultursjefen møter på kommunedirektørens vegne i utvalg for kultur og nærmiljø. 
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I vår styringsmodell er det en innarbeidet praksis og bred enighet om at folkevalgte 
skal unngå saksbehandlerrollen og at kommunedirektøren skal unngå folkevalgtrollen. 
Et slikt skille betyr ikke at det er forbudt med kontakt og dialog på tvers av de to 
nivåene. Men det stilles krav til hvordan kontakten skal foregå. Utvalgsleder skal 
forholde seg til sin den som møter for kommunedirektøren i sitt utvalg ved kontakt med 
administrasjonen.  
 
Verken utvalgsleder eller andre folkevalgte skal kanalisere sine spørsmål, 
kommentarer, innspill og lignende til saksbehandlere direkte. Hvis slik kontakt av 
spesielle grunner er nødvendig, skal dette klareres med den som møter for 
kommunedirektøren.  
 
Utvalgsleder skal som hovedregel forholde seg til den som møter for 
kommunedirektøren i sitt utvalg, men kan også ved behov ta direkte kontakt med 
enhetsledere. Ved slik kontakt må enhetsledere orientere om dette til 
kommunedirektørens ledergruppe. 
 
Et skille mellom administrasjon og politikk innebærer klare forpliktelser til begge parter:  

• til å forholde seg til det som er deres rolle i styringen av kommunen  

• til å benytte de kommunikasjonskanaler som er korrekte i de enkelte sammenhenger 

• til å ivareta hensynet til gjensidig informasjonsplikt  

• til å holde en høy etisk standard i samspillet politikk – administrasjon  

• til å bidra til at forholdet mellom politisk og administrativt nivå bygger på tillit, åpenhet 
og forutsigbarhet  
 

5.2. Kommunedirektørens innstilling i saker 

Saker som oversendes fra administrasjonen til behandling i utvalg, skal være forsvarlig 
utredet av kommunedirektøren. Kommunedirektørens innstilling fremstår samlet fra 
administrasjonens side, og alle sider av saken skal være belyst. Kommunedirektøren 
skal også sikre brukermedvirkning i de saker dette vil være naturlig. Saksframlegget 
skal være et tydelig og helhetlig beslutningsgrunnlag for de folkevalgte.  

 

5.3 Forholdet til politisk sekretariatet 
Politisk sekretariatet er en del av kommunedirektørens stab. Sekretariatet er et 
administrativt kontaktpunkt for alle folkevalgte og har som formål å ivareta koordinering 
av saksproduksjon og utsendelse, møteplanlegging, avvikling av møter og oppfølging 
av saker som har vært til politisk behandling. 
 
Utvalgsledere er blant de folkevalgte som bør ha tettest kontakt med sekretariatet.  
Utvalgsleder har ansvar for å sikre at utvalgets medlemmer melder forfall til møter til 
sekretariatet slik at varamedlemmer blir kalt inn. Ved gjentatt forfall uten forhåndsvarsel 
skal utvalgsleder ta dette opp med representanten. 
 
Sekretæren sender møteprotokoll til utvalgsleder for godkjenning, før den ferdigstilles, 
publiseres og legges fram for endelig godkjenning i påfølgende utvalgsmøte. 
Utvalgsleder skal gå nøye gjennom protokollen.   
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby 
 
Besøksadresse: 
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby 
 
Telefon: 63 83 50 00 
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 
 
www.ralingen.kommune.no 
 

 

 

mailto:postmottak@ralingen.kommune.no

