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43-12 ENDRING AV NAVN PÅ UTVALG  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre foretar følgende endringer i politisk styringsstruktur, vedtatt 
16.06.2011 – sak 32/11:   
 

1. Omsorgsutvalget endrer navn til__________________ 
2. Teknikk- og miljøutvalget endrer navn til__________________ 

 
Endringene trer i kraft 01.01.2013. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre vedtok i forrige periode - den 16.06.2011 Politisk styringsstruktur 
for Rakkestad kommune, gjeldende fra kommunestyreperioden 2011 -2015.   
 
Det ble bl.a. bestemt å etablere tre hovedutvalg og utvalgene fikk navnene 

• Omsorgsutvalg 
• Oppvekstutvalg 
• Teknikk- og miljøutvalg 

 
Kommunens ansvar for saken: 
Evt. navneendring vedtas av kommunestyret. 
 
Andre opplysninger: 
Rådmannen uttaler i saksframlegget til sak ang. politisk struktur (2011) bl.a. følgende når det 
gjelder utvalgenes oppgaver: 
 

”Sånn som rådmannen oppfatter det, tenderer strukturen mot en modifisert eller lettere 
hovedutvalgsmodell. Utvalgene er påtenkt kjerneoppgaver (…) – men vil også ha et 
omfattende flerfaglig (tverrsektorielt) fokus (integrasjon, forebyggende aktivitet og 
folkehelse).  
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Dette kan være organisatorisk utfordrende, og krever som sådan sterke innslag av 
koordinasjon for å fungere som forutsatt – (….)  
 
Med hensyn til saksgang, legges det fra rådmannens side opp til at utvalgene innstiller 
direkte overfor kommunestyret, der bare ett av organene er involvert i behandlingen. Når 
to eller tre av kollegiene har spørsmålet på kartet, går innstillingene til formannskapet som 
foretar nødvendig samordning og legger sin (en) innstilling fram for kommunestyret.  
 
Politisk dagsorden og fordeling av saker på de folkevalgte organer, er et ordføreransvar. 
Det skjer i samarbeid med varaordfører og utvalgslederne – jf. avsnittet ovenfor og 
vedlegg.  

 
Bortsett fra Teknikk- og miljøutvalget hadde ikke utvalgene navn i saksbehandlingsprosessen, 
men hadde arbeidstittel Levekårsutvalg 1 og Levekårsutvalg 2. I den politiske prosessen fikk 
Levekårsutvalg 1 navnet Oppvekstutvalget og Levekårsutvalg 2 Omsorgsutvalget. 
 
I Teknikk- og miljøutvalgets første møte den 22.11.2012 ble administrasjonen bedt om å 
fremme sak til politisk behandling om å endre navn på utvalget til ”Teknikk-, miljø og 
landbruksutvalget”.  I møte i Omsorgsutvalget 26.09.2012 anmodet utvalget om at det ble 
fremmet sak ang. å endre navnet til ”Helse og omsorgsutvalget”. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Navn på utvalgene er initiert og vedtatt av kommunestyret, og rådmannen velger å fremme 
saken til politisk nivå uten forslag på navn.  Det er ikke fremmet ønske om å endre navnet på 
Oppvekstutvalget.    
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