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Saksnr Utvalg Møtedato 

 Kommunestyret  

   

   

POLITISK ORGANISERING TJELDSUND 2020 - HØRING 

 

Rådmannens innstilling: 

Rådmannen fremmer ingen innstilling i saken. 

 

 

Dokumenter i saken: 

Møteinnkalling og møteprotokoll fra møte i fellesnemnda 01.02.2018 

Saksopplysninger: 

Høringsutkastet ble behandlet i fellesnemda i møte 1. februar i sak 4/18.  

  

Det ble fattet følgende vedtak:  

1. Det vises til vedlagt høringsutkast fra arbeidsgruppa for politisk organisering av Tjeldsund 2020. 

2. Dokumentet legges ut til offentlig høring i to uker, samt til høringsbehandling i kommunestyrene i 

Tjeldsund og Skånland. 

3. Høringsuttalelsene fra kommunestyrene og allmenheten for øvrig legges fram for fellesnemnda i 

møtet 22. mars for endelig behandling.  

  

Mandat for politisk organisering følger av intensjonsavtalen mellom Skånland og Tjeldsund kommuner.  

 

Vurderinger: 

Høringsutkastet er behandlet av en politisk oppnevnt arbeidsgruppe. Fra Tjeldsund har ordfører Liv 

Kristin Johnsen og Ove Berg deltatt i dette utvalget. Fra Skånland har ordfører Helene Berg Nilsen og 

Einar Aune deltatt. 

 

Kommunene har i dag forskjellig politisk organisering. Tjeldsund kommune har et Formannskap som 

også er planutvalg. Skånland kommune har et eget planutvalg, i tillegg til Formannskap, mens ingen av 

kommunene har i dag et eget Levekårsutvalg. Planutvalg og Levekårsutvalg er heller ikke lovpålagt som 

egne utvalg. 

  

 

 



 

 

Forslaget ble debattert i fellesnemdas møte den 1. februar 2018. Slik rådmannen oppfattet debatten i 

fellesnemda knyttet den seg særlig til hvorvidt det skulle være et eget fagutvalg for plan, eller om disse 

oppgavene skulle ivaretas av formannskapet som i arbeidsgruppas forslag.  

  

 

Under følger en oversikt over antall saker til formannskap og planutvalg i Skånland og Tjeldsund 

formannskap siste 5 år. I Tjeldsund kommune inkl. formannskapet også planutvalgssaker.  

  

Utvalg     2017  2016  2015  2014  2013 

 

Tjeldsund Formannskap 147 163 110 106 142 

 

Skånland Formannskap  111  179  162  177  164 

Skånland Planutvalg  108  86  84  106  113  

  

 

Når det gjelder saksmengde så er jo dette betinget av delegasjonsreglement, status på kommunens 

arealplan og andre reguleringsplaner kan også ha innvirkning på antall saker mht. dispensasjoner.  

  

Arbeidsgruppas forslag til levekårsutvalg som innstiller direkte til kommunestyret vill kanskje redusere 

noe på antall saker som behandles av formannskapet. Det kan kanskje bli lite saker igjen å behandle i 

Formannskapet dersom det skal være både et planutvalg og levekårsutvalg. 

  

I tillegg til politisk organisering vil delegeringsreglement være et verktøy for å styre 

beslutningsmyndighet også hos politiske organer.  

  

Det andre forholdet som rådmannen vil trekke fram fra høringsutkastet er forslag om nærdemokrati og 

kommunedelsutvalg, hvor det blant annet er foreslått direkte-valg til kommunedelsutvalg.  

  

Dette vil ha administrative og økonomiske konsekvenser knyttet til valggjennomføring. Forslaget sier at 

det skal utarbeides egne valglister hvor organisasjoner, lag, foreninger, interessegrupper og 

enkeltpersoner kan inngi forslag. Det forstås slik at det vil være et kommunalt organ (valgstyret?) som 

setter opp valglister.  Kommunestyre- og vararepresentanter har ikke anledning til å være medlem i 

kommunedelsutvalgene, og dette kan også skape utfordringer mht. å finne nok representanter til disse 

kommunedelsutvalgene. Det tas sikte på at man ved sammensetningen av utvalgene får en bred og 

representativ sammensetning.  

  

Det bør vurderes om kommunedelsutvalg bør velges som øvrige utvalg etter at kommunestyret er 

konstituert. Det vil si at kommunestyret oppnevner medlemmer i kommunedelsutvalg ut i fra en 

forutgående prosess tilsvarende den som arbeidsgruppa har beskrevet for valglistene. Dette vil også 

ivareta en bred og representativ sammensetning, uavhengig av valgdeltakelse etc. Man vil også da ha 

oversikt over kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter. Et annet innspill er at det stort 

arbeidspress og mye som skal fases inn i forbindelse med sammenslåingen pr. 1.1.2020. Et høyt 

ambisjonsnivå fra starten av den nye kommunen kan komplisere prosessen.  

  

Det som er viktig å ha på plass før valget høsten 2019 i den nye kommunen er først og fremst antallet 

kommunestyrerepresentanter som foreslås økt fra 15 til 21 medlemmer, og om det skal være direkte-valg 

til kommunedelsutvalg. Det nye kommunestyret vil selv kunne opprette og fastsette fullmakter til 

kommunale utvalg som ikke er lovbestemt.  

  



 

 

Avslutningsvis vil rådmannen peke på intensjonsavtalens pkt. 2.3 c. Gode demokratiske prosesser tar ofte 

tid, og kan bety lengre beslutningsveier, økt tidsbruk, og ikke minst økte kostnader. Det velges her 

modeller utover de minimumsløsninger som loven krever, både mht. utvalg (levekårsutvalg og eventuelt 

planutvalg), økt antall representanter både i kommunestyret, formannskap, samt kommuneutvalgsråd. 

Dette har en kostnadsside som den nye kommunen må dekke. 

  

Rådmannen fremmer ingen innstilling i saken. 

 

 

 

Monika Amundsen 

Rådmann 

 

 

 

 

 

 

 


