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OVERORDNET  STRUKTUR  OG  FORDELING  AV  OPPGAVER  
MELLOM  POLITISK  OG  ADMINISTRATIV  DEL 
 

 

 

Rakkestad kommune er i dag først og fremst en stor velferdsstatlig aktør, og blir som sådan møtt 
med forventninger om å yte sine innbyggere og lokalsamfunnet et sett av tjenester. Det er av den 
grunn etablert en infrastruktur - barnehager, grunnskole, helse, omsorg, kultur og kommunal teknikk 
– som er helt nødvendig for at et moderne samfunn skal gå rundt.  
 
Mål for politisk og administrativ struktur: 
 

- Definerte produkter/tjenester 
Rakkestad kommune skal bestemme hvilke tjenester som skal tilbys, hvordan og hvem som 
skal fremstille dem, omfang og kvalitet på tjenester og interne kontroller på prosessene. 
 

- Tilrettelagt for politisk styring 
Politisk nivå står i spissen for samfunnsutviklingen, og beslutter og reviderer omfang og 
kvalitet på tjenesteytelser og andre kommunale oppgaver innenfor gitte økonomiske rammer. 
 

- Klar rollefordeling mellom ulike politiske nivåer og organer. 
Rådmannen forbereder spørsmål til politisk behandling, iverksetter vedtak og rapporterer 
tilbake til folkevalgt nivå på fastsatt måte. 
Klar rollefordeling mellom politisk og administrativt nivå. 
 

- Profesjonelt og synlig lederskap 
Kommunens ledere skal sette oppgaver ut i livet på en slik måte at brukerne får tilpassede og 
gode tjenesteytelser. De ansatte skal oppleve en trygg, forutsigbar og utviklende 
arbeidssituasjon. 
Kommunens og de ansattes interesser bør så langt mulig kombineres, dog slik at 
organisasjonens preferanser går foran ved konflikt. 
 

- Smidig og effektiv organisasjon 
Rakkestad kommune skal organisere sin virksomhet slik at det gir god utnyttelse av 
menneskelige, tekniske og økonomiske ressurser, og slik at brukerne og det øvrige 
lokalsamfunn til enhver tid får tilpassede tjenester. 
 

- Tilrettelegge for brukermedvirkning 
Rakkestad kommune vil tilrettelegge for at interesseorganisasjoner på ulike stadier i prosesser 
skal kunne påvirke forvaltning og tjenesteytelser – jf. planveileder og de opplegg som følges 
ved utarbeidelse av kommuneplan, kommunedelplaner og andre plandokumenter. 

 
Virkemidler er: 

o lovfestet representasjon i kommunale organer 
o kommunalt etablerte ordninger for deltagelse – for eksempel ungdomsråd 
o møter med interessegrupper og høringsrunder i viktige saker 
o brukerundersøkelser 
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Arbeidsfordeling mellom politisk og administrativt nivå er som følger: 

  
 Politisk nivå: 

o Politisk lederrolle 
o Mål-, strategi- og utviklingsoppgaver 
o Årsoppgjør og resultatvurderinger 

 
Rådmannen/administrativt nivå: 

o Saksforberedende oppgaver for politisk nivå 
o Rapportering til politisk nivå 
o Iverksettelse av vedtak og beslutninger, slik at total ressursbruk blir best mulig. 
o Vedtaksmyndighet i ikke prinsipielle saker og enkeltsaker 
o Helhetlig administrativ ledelse, utvikling og drift 

 
 
Politisk struktur har til hensikt å gjøre den lokalpolitiske arena mer attraktiv, vitalisere politisk arbeid i 
utvalgene og kommunestyret og forbedre rekrutteringen til lokalpolitisk aktivitet.  
Hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret skal bidra til å utvikle Rakkestad kommune og 
lokalsamfunnet i den retning som er fastlagt i kommuneplan, økonomiplan og budsjett og i denne 
sammenheng arbeide med prinsnipp-, utviklings- og rammespørsmål.  
 
Politisk struktur i Rakkestad kommune er bygget opp etter utvalgsmodellen. De faste utvalgene har 
vedtaksmyndighet på sine områder. Saker av over- eller tverrsektoriell karakter behandles i 
formannskap og kommunestyret. Politisk saksbehandling vil således være fordelt mellom følgende 
politiske organer: 

o Kommunestyret 
o Formannskapet 
o Oppvekstutvalget 
o Omsorgsutvalget 
o Teknikk- og miljøutvalget   

 
 
 
Strategisk ledelse, planlegging og utvikling blir på administrativ side lagt til strategisk nivå i 
organisasjonen bestående av Rådmannens team, seksjoner og stabs- og forvaltningstjenestene.   
Tjenesteytelser og forvaltningsoppgaver blir strukturelt fordelt mellom 9 seksjoner: 

o Seksjon NAV  
o Seksjon Skole 
o Seksjon Barnehage 
o Seksjon Kultur 
o Seksjon Familiesenter 
o Seksjon Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 
o Seksjon Hjembaserte tjenester 
o Seksjon Bo- og aktivitetstjenester for utviklingshemmede 
o Seksjon Teknikk, miljø og landbruk 
o Avdelinger for stabs- og forvaltningstjenester 
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POLITISK STRUKTUR 
 
 

Rakkestad kommunes politiske styringsstruktur fremstilles som følger: 
 

 
 
 
 
 

 Kommunestyret  
Rakkestad kommunestyre har 25 representanter. 
Kommestyret innehar den politiske lederrollen og fastsetter den politiske dagsordenen 
kommunestyret har en strategisk og samfunnsutviklende funksjon, og alle over- og 
tverrsektorielle saker blir besluttet på dette nivå (formannskapet og kommunestyret). Saker som 
bare berører et område kan avgjøres på utvalgsnivå.  
Ansvarsområde og myndighet for kommunestyret er fastsatt i Reglement for kommunestyret 
(kap.1 i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement) med tilhørende retningslinjer for møter og 
saksbehandling. 

 

 Formannskapet  
Formannskapet har 9 representanter.  
Formannskapet behandler økonomiplaner, budsjetter og årsmeldinger, uttaler seg på 
kommunens vegne lokalt og overfor regionale og sentrale myndigheter og er ansvarlig for 
næringsutvikling og eiendoms- og formuesforvaltningen.  
Formannskapet har følgende tilleggsfunksjoner: 

- Klagenemd på vedtak av underordnede organer.     
- Valgstyre 

 
Ansvarsområde og myndighet for formannskapet er fastsatt i Reglement for formannskapet 
(Kap. 2 i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet) med tilhørende retningslinjer for 
saksbehandling og møter. 

KOMMUNESTYRE 

FORMANNSKAPET 

OPPVEKSTUTVALGET OMSOTGSUTVALGET TEKNIKK- OG MILJØUTVALGET 

FUNKSJONSHEMMEDES 
 RÅD 

ELDRERÅD 

UNGDOMSRÅD 

KONTROLLUTVALGET 

ADMINISTRASJONS- 
UTVALG 

 

BYGGEKOMITÉ 

ARBEIDSMILJØ- 
UTVALG 

VILTRÅD 
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 Kontrollutvalget  

Kontrollutvalget har 5 representanter. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Kommunalt ansatte og medlemmer av 
folkevalgte organer med beslutningsmyndighet er utelukket fra valg til kollegiet.  
 

 Administrasjonsutvalget 
Administrasjonsutvalget består av 13 representanter – 9 representanter fra arbeidsgiversiden og 
4 representanter fra arbeidstakersiden. 
Administrasjonsutvalget har ansvar som partsammensatt utvalg i henhold til kommuneloven § 
25.  
Politisk forhandlingsutvalg er underutvalg av administrasjonsutvalget og består av 3 
representanter. 
Ansvarsområde og myndighet er fastsatt i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet kap. 7 
med tilhørende retningslinjer for saksbehandling og møter. 

 

 Arbeidsmiljøutvalg  
Arbeidsmiljøutvalget består av 10 representanter – 5 representanter fra arbeidstakersiden og 5 
representanter fra arbeidsgiversiden. 
Arbeidsmiljøutvalget har ansvar og myndighet i henhold til Arbeidsmiljøloven kap. 7 
Ansvarsområde og myndighet er fastsatt i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet kap. 8 
med tilhørende retningslinjer for saksbehandling og møter. 

 

 Byggekomité 
Det oppnevnes fast byggekomité for valgperioden. Byggekomitéen består av 4 folkevalgte, 2 fra 
administrasjonen og hovedverneombud. 
Byggekomitéen styrer gjennomføring av alle byggeprosjekter innenfor investeringsbudsjettet og 
rapporterer til Formannskapet.  
Ansvarsområde og myndighet er fastsatt i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet kap. 6 
med tilhørende retningslinjer for saksbehandling og møter. 
 
 
 

Rakkestad kommune har tre faste utvalg til å lede og følge opp kommunal tjenestevirksomhet: 
 

 Oppvekstutvalget 
Oppvekstutvalget har 7 representanter. 
Oppvekstutvalget dekker følgende kommunale tjenesteområder: 

- skole 
- barnehage 
- kultur 
- kulturskole 
- Aktivitetshus 
- idrett 
- fritid 
- friluftsliv 
- frivillighet 

      

Oppvekstutvalget har funksjon som årsmøte for Rakkestad Frivilligsentral.  
 

Ungdomsrådet er underorgan til oppvekstutvalget og opptrer som bruker- og 
interessekollegium i saker som gjelder deres områder. De har ingen egen 
beslutningsmyndighet.  
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Ansvarsområde og myndighet for utvalget er fastsatt i Reglement for Oppvekstutvalget (kap 3 i  
Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet) med tilhørende retningslinjer for saksbehandling og 
møter. 
 
 

 Omsorgsutvalget 
Omsorgsutvalget har 7 representanter. 
Omsorgsutvalget dekker følgende kommunale tjenesteområder:  

- institusjonstjeneste 
- hjembaserte tjenester 
- andre helsetjenester 
- sosiale tjenester 
- barnevern 
- folkehelse 
- trygt lokal samfunn 
- integrasjon 

 
Omsorgsutvalget avgjør saker på sine områder, så langt de ligger innenfor budsjett- og 
økonomiplanrammene, og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser.  
Der formannskap og kommunestyre sitter med beslutningsmyndighet, leverer utvalget 
innstilling til vedtak.  
Omsorgsutvalget uttaler seg til budsjett-, økonomiplan- og årsmeldingsframleggene i forkant av 
ordinær behandling av sakene i formannskapet og kommunestyret. 

 
Omsorgsutvalget har følgende tilleggsfunksjoner: 

- Styringsgruppe for Folkehelsearbeid i Rakkestad kommune. 
- Kontrollutvalg for alkoholsaker    
 

Funksjonshemmedes råd og Eldreråd er underorganer til Omsorgsutvalget, og opptrer som 
bruker- og interessekollegium i saker som gjelder deres områder. Rådene har ingen egen 
beslutningsmyndighet.  
 
Ansvarsområde og myndighet for utvalget er fastsatt i Reglement for Omsorgsutvalget (kap. 4 
av Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet) med tilhørende retningslinjer for saksbehandling 
og møter. 

 
 

 Teknikk- og miljøutvalget 
TM-utvalget har 7 representanter. 
TM-utvalget dekker følgende kommunale tjenesteområder: 

- landbruk 
- teknikk 
- miljø 
- vilt 
- skog og utmark 
- trafikksikkerhet 
- kommunale veger 
- kommunale bygg 
- kommunale skoger 
- brann- og feiervesen 

  
TM-utvalget avgjør saker på sitt område så langt de ligger innenfor budsjett- og 
økonomiplanrammene, og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser.  
Der formannskap og kommunestyre sitter med beslutningsmyndighet, leverer utvalget 
innstilling til vedtak.  
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TM-utvalget uttaler seg til budsjett-, økonomiplan- og årsmeldingsframleggene i forkant av 
ordinær behandling av sakene i formannskapet og kommunestyret. 
 
Viltrådet er underorgan til TM-utvalget, og opptrer som bruker- og interessekollegium i saker 
som gjelder deres områder. Rådene har ingen egen beslutningsmyndighet.  
 
Ansvarsområde og myndighet for utvalget er fastsatt i Reglement for Teknikk- og miljøutvalget 
(kap. 5 i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet) med tilhørende retningslinjer for 
saksbehandling og møter. 
 

 
 
Kriminalforebyggende råd og Politiråd 
Kriminalforebyggende råd i Rakkestad består av lensmann (leder) politiførstebetjenet 
(sekretær), 3 representanter fra kommunens administrasjon, varaordfører, 1 representant fra 
næringslivet, 1 representant fra frivillige organisasjoner, samt en representant fra etablerte, 
registrerte trossamfunn. Rådet ble etablert i 1993 og formålet er på strategisk nivå å være et råd 
for Rakkestad når det gjelder forebygging.  
Kriminalforebyggende råd er styringsgruppe for ”Trygt lokalsamfunn”. 
Rådet har 5-6 møter i året. 
 
2 ganger i året suppleres Kriminalforebyggende råd med ordfører og rådmann, og utgjør da 
Politiråd for Rakkestad. Lensmannen er leder av Politirådet. 
Politiråd behandler felles problemstillinger som kan danne grunnlag for plan- og budsjettarbeidet i 
kommunen og hos politiet når det gjelder ”trygghet og trivsel” i Rakkestad kommune. 

 
 
 
Representasjon til ulike politiske organer 
Rakkestad kommune praktiserer gjennomgående representasjon fra kommunestyret til utvalgene 
for å oppfylle målsettinger og forventninger til strukturen. Med gjennomgående representasjon skal 
altså hver kommunestyrerepresentant som hovedregel også ta sete i et fast utvalg.  
Ekstern rekruttering er primært et supplement til gjennomgående representasjon.  
Ved valg til underordnede organer må det likevel tas hensyn til likestillingslovens bestemmelser om 
at hvert kjønn skal være representert i det enkelte kollegium med minst 40 prosent av plassene. 
Det skaper en del utfordringer da kommunestyret gjerne har en overvekt av menn.  
Med sju medlemmer i hvert av de faste utvalgene, samt at kommunestyrerepresentanter også vil 
sitte i formannskap, kontrollutvalg, byggekomité, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg og  
brukerrådene – vil ønsket om gjennomgående representasjon, en viss ekstern rekruttering og 
likestillingslovens krav kunne forenes. 

 
 


