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Evaluering politisk struktur 2007 - 2011 
 
Sammendrag: 
Den politiske arbeidsgruppens forslag om strukturelle endringer vil gjøres gjeldende fra og 
med konstitueringen av neste periode.  
Selv om det er et stort fokus på økonomiske reduksjoner ut i fra at Eigersund kommune 
bruker mer penger pr. 1 000 innbygger på politisk virksomhet, må gruppens arbeid ikke bare 
ses i lys av dette. Det er vel så viktig med en politisk struktur som har legitimitet i 
befolkningen og som oppleves som meningsfull av både politikere og administrasjon. 
 
Merk at rapporten (vedlegget) er sendt ut 10. september 2010 med angivelse av 
behandlings i utvalgene samt med melding om at den enkelte politiker må selv ta vare 
på rapporten da den ikke vil bli sendt ut på ny. 
 
Saksgang: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken.  
  

 

Forslag til vedtak 29.09.2010: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Eigersund skal fra neste periode ha 31 medlemmer. 

2. Det etableres en to-utvalgsmodell med et formannskap og et planteknisk utvalg med 
11 medlemmer. 

a. Formannskapet overtar ansvarsområdene til KUO og HO. 

b. Planteknisk utvalg overtar ansvarsområdet til M, samt dispensasjonssaker fra 
kommuneplan og landbrukssaker. 

c. Det foretas ikke endringer for de øvrige utvalgene. 
 

3. Møteplan legges opp slik: 
a. Hovedutvalgene har møte i samme uke, tirsdag og onsdag. 



 

b. Saksdokumenter til kommunestyret sendes ut samtidig med saksdokumenter 
til hovedutvalgene. 

c. Vedtak fra hovedutvalg ettersendes kun elektronisk til kommunestyret – 
fordeles i papir på møte. 

d. Kommunestyre har møte mandag uken etter at hovedutvalgene har hatt møte. 
e. Saker til kommunestyret skal behandles i de hovedutvalgsmøter som er rett i 

forkant av kommunestyrets møte.  
 

4. Det fremmes en sak til kommunestyret i inneværende periode om elektroniske 
hjelpemidler for de folkevalgte i neste periode. I saken skal det også vurderes 
elektronisk utsendelse av saksdokumenter. Det settes av midler på budsjettet for 
2011 slik at dette kan realiseres ved neste periodes start. 

 
5. Varaordførers stilling settes i neste periode til 30%. 

 
6. Leder av planteknisk utvalg gis mulighet til frikjøp på lik linje med gruppelederne. 

 
7. Gruppelederne og varaordfører skal ha felles kontor i rådhusets 4 etasje og gis også 

tilgang til kommunens nettverk gjennom den etablerte hjemmekontorløsning. 
 

8. Overføring av lyd og bilde (fortrinnsvis streaming) vurderes gjennomført for 
kommunestyret når kommunestyret har møter i lokale der det er tilrettelagt for dette. 
Formannskapet delegeres fullmakt til å avgjøre sakens detaljer. Ut i fra de 
erfaringene som trekkes av dette, vurderes det tilsvarende overføring for de to 
hovedutvalgene.  

 
9. I tillegg til de endringene som følger av endring av utvalgsstrukturen for neste 

periode, endres politisk reglement for denne perioden slik: 

a. Politisk reglement – §§ 4, 4-1 Kommunestyret. 

 (..) Innkalling sendes kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer med et 
høvelig varsel, normalt 18 dager * før møtet settes. Saksliste skal kunngjøres 
med annonse i lokal presse og på kommunens internettsider.  
(*Gjøres gjeldende fra og med neste periode.) 

 
Det er kun i unntakstilfeller og i saker av høy viktighet at saker kan 
ettersendes og da kun etter godkjenning fra ordfører, og under forutsetning av 
at det sammen med utsendingen foreligger en utfyllende begrunnelse på årsaken. 
Slike saker kan avvises av utvalget dersom møteleder eller 1/3 av utvalget 
motsetter seg det. 

b. Politisk reglement – § 6-1 Formannskapet. 

I medhold av kommunelovens § 8, nr 3 tildeles formannskapet 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov og der dette ikke 
allerede er delegert av kommunestyre. Formannskapet kan delegere videre til 
andre. 

c. Politisk reglement – § 8 Helse- og omsorgsstyret. 

 (..) Utvalget avgjør klager på vedtak fattet av rådmannen og ordfører om tildeling 
av bevilling, utvidelse av skjenketid og utvidelse av skjenkelokale i enkelttilfelle, 
jfr. alkohollovens §§ 1-12, 2. ledd. 
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d. § 3-1 Valg og sammensetning gis dette tillegget. 

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget bør delta 
med en observatør med møte- og talerett 

e. Politisk reglement – §3-2 Administrasjonsutvalget. 

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg etter 
kommunelovens § 25 og hovedavtalen. Utvalget har som arbeidsområde de 
oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon, jfr. dog 
myndighet delegert til formannskapet.  
 
Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg og skal bidra til at 
likestillings- og inklurderingsperspektivet ivaretas og integreres i alle 
politikkområder. 
 
Representanter for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av 
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 
 
Utvalget: 

 Avgjør tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer og 
andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og 
arbeidsvilkår. 

 Avgjøre ankesaker i permisjonssøknader som er avgjort av rådmannen. 
 Vedtar personalpolitiske retningslinjer og reglementer. 

f. Politisk reglement – §3-3 Administrasjonsutvalget. 

Administrasjonsutvalget gir tilrådning bl.a. i følgende saker: 
Større organisasjons- og bemanningsplaner. 

 
10. Det gjennomføres høring i regi av formannskapet for budsjett og økonomirapportene. 

 
11. På bakgrunn av endringer av ”rammebetingelser” tas organisering av havnestyret ut 

av denne saken. Rådmann og havnesjef får i inneværende periode i oppdrag å 
utarbeide en sak til kommunestyret som ser på organisering av havn, herunder 
styrets sammensetning. Følgende momenter skal bla utredes: 
1. Organisering av Egersund Havn KF, herunder om hvorvidt KF er rett organisering 

for fremtiden.  Dersom KF fortsatt anbefales vurderes spesielt: 
a. KS Bedrifts anbefalinger for kommunale foretak som grunnlag. 
b. Forholdet til kommuneadministrasjonen jf. kl. § 72 herunder saksgang til 

kommunestyret. 
2. Kommunens og Egersund Havn KF rolle som myndighets- og forvaltningsutøver. 
3. Kommunens og Egersund Havn KF rolle som forvalter og utvikler av 

næringsareal. 
4. Kommunens, næringssjefen i Dalane og Egersund Havn KFs rolle som 

næringsutvikler og forpliktende samarbeidsstrukurer for dette. 
5. Egersund Havns rolle som myndighets- og forvaltningsutøver kontra 

næringsutvikler. 
6. Kommunens rolle som aktiv forvalter av eierskap i Egersund Havn KF. 
7. Styrets sammensetning, herunder: 
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a. En rendyrking av havnestyrets rolle som bedriftsstyre kontra havnestyrets 
rolle som politisk utvalg. 

b. Samlet kompetansebehov i styret. 
c. Valgkomite og utvelgelser av styrerepresentanter. 
d. De ansattes rolle i havnestyret jf. kl. 66 nr 2. 
e. Brukerrepresentanter. 
f. Valgperiode, herunder antall år (2-4) og skjev rotasjon der halvparten av 

styret oppnevnes /byttes ut og ikke som nå hele styret. 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
Arbeidsgruppen har vært ledet av ordfører og bestått av varaordføreren og gruppelederne fra 
alle partiene i kommunestyret. Mandatet ble gitt av kommunestyret i K-sak 35/2009: 

Den politiske arbeidsgruppen viderefører sitt arbeid med tanke på politisk struktur for 
kommende valgperiode 2011 – 2015. Gruppen skal særlig vurdere: 
a) 2 utvalgsmodellen kontra gjeldende utvalgsstruktur. 
b) Antall medlemmer i kommunestyre og utvalg. 
c) Havnestyrets sammensetning. 

 
Sekretariatsleder har vært sekretær for arbeidsgruppen. 
 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Det vises til rapporten. 
 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
Det vises til rapporten. 
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
De foreslåtte strukturendringene vil totalt medføre en økonomisk reduksjon på til sammen kr. 634 
000,- fordelt slik: 
 
Økonomisk reduksjon. 
Varaordfører, stillingsreduksjon fra 40% til 30%.  kr. 99 000,- 
Kommunestyret, reduksjon i antall medlemmer fra 35 til 31. kr. 78 000,- 
Formannskapet, reduksjon i antall medlemmer fra 13 til 11. kr. 125 000,- 
Kultur- og oppvekstutvalget, nedlegging.   kr. 237 000,- 
Helse- og omsorgsutvalget, nedlegging.   kr. 234 000,- 
Besparelse       kr. 773 000,- 
 
Økonomisk økning. 
Planteknisk utvalg, leder frikjøp.     kr. 8 000,- 
IKT-utstyr for folkevalgte fordelt i perioden*.   kr. 131 000,- 
Økning        kr. 139 000,- 
 



 

Sum årlig besparelse     kr.  634 000,- 
 
 
Dette kommer i tillegg til de økonomiske innsparingene som er foretatt tidligere i perioden på til 
sammen kr. 1.188.000,-, slik at de samlede økonomiske reduksjoner som er vedtatt i denne perioden 
for det politiske vil dermed være kr. 1.822.000,-. 
 
I k-sak 22/2010 - Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010 ble det vedtatt 
å redusere varaordførers stilling fra 50% stilling til 40% stilling, noe som ga en økonomisk 
reduksjon på kr. 99 000,- 
 
I K-35/09 - Kostnadsreduksjon politisk struktur i Eigersund kommune ble det gjennomført økonomiske 
reduksjoner på til sammen 1.089.000,- fordelt på følgende: 

Ett brukerutvalg  180.000,- 
Filmfestivalen      20.000,-  
Justeringer etterbetaling   50.000,- 
Godtgjørelse ned 10% 260.000,- 
Frikjøp gruppelederne  101.000,- 
Ordfører/varaordf pensjon 246.000,- 
Ungdomsrådet     35.000,- 
Klientutvalget/Skl    25.000,- 
KUO kveldsmøter    86.000,- 
HO kveldsmøter    86.000,- 

 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

Lisenser mv. 0 20 000 20 000
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

IKT-utstyr folkevalgte for 4 år. O 500.000 0
Sum    
 
*Jf. forslag til vedtak punkt 4 der det foreslås å fremme en egen sak om dette der de økonomiske konsekvensene blir utredet i 
detalj. 

~ o ~ 
 
 

Alternative løsninger: 
Det gjøres følgende endringer i politisk struktur for neste periode: 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
136937 Ny politisk struktur for perioden 2011-2015 Eigersund kommune.pdf 
 
 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
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Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

4 U 10.09.2010 

Arbeiderpartiet;  
Fremskrittspartiet;  
Høyre;  
Venstre;  
Senterpartiet;  
Sosialitisk Venstreparti;  
Kristelig Folkeparti;  
Administrasjonsutvalget; 
Kultur- og 
oppvekstutvalget;  
Kontrollutvalget;  
Miljøutvalget;  
Helse- og 
omsorgsutvalget;  
Formannskapet;  
Kommunestyret;  
Havnestyret 

Behandling av ny politisk struktur i Eigersund 
kommune 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
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