Rakkestad kommune
Politisk styringsstruktur 2019-2023
Saksnr. 18/3717

Journalnr. 10095/19

Arkiv 033

Dato: 06.05.2019

Vedtatt i Kommunestyret 2. mai 2019, sak 15/19

Innholdsfortegnelse
Overordnet struktur og fordeling av oppgaver mellom politisk og administrativ del ...............3
Mål for politisk og administrativ struktur .........................................................................3
Virkemidler er ...............................................................................................................4
Arbeidsfordeling mellom politisk og administrativt nivå .....................................................4
Politisk struktur ..............................................................................................................6
Lovpålagte organer .........................................................................................................7
Kommunestyret ............................................................................................................7
Formannskapet .............................................................................................................7
Kontrollutvalget ............................................................................................................7
Administrasjonsutvalget.................................................................................................7
Arbeidsmiljøutvalget ......................................................................................................8
Utvalg............................................................................................................................8
Velferdsutvalget ............................................................................................................8
Teknikkutvalget ............................................................................................................9
Lovpålagte bruker- og interesseråd ................................................................................ 10
Funksjonshemmedes råd ............................................................................................. 10
Eldreråd ..................................................................................................................... 10
Ungdomsråd ............................................................................................................... 10
Andre bruker- og interesseråd ....................................................................................... 11
Integreringsråd ........................................................................................................... 11
Viltråd ........................................................................................................................ 11
Politiråd ..................................................................................................................... 11
Representasjon til ulike politiske organer ........................................................................ 12

2

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 infrastruktur - barnehager, grunnskole, helse, omsorg, kultur og
kommunalteknikk – 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
Kommunedirektøren 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.
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Virkemidler er
-

Lovfestet representasjon i kommunale organer

-

Kommunalt etablerte ordninger for deltagelse

-

Møter med interessegrupper og høringsrunder i viktige saker

-

Brukerundersøkelser

Arbeidsfordeling mellom politisk og administrativt nivå
Politisk nivå
-

Politisk lederrolle

-

Mål-, strategi- og utviklingsoppgaver

-

Årsoppgjør og resultatvurderinger

Kommunedirektøren/administrativt nivå
-

Saksforberedende oppgaver for politisk nivå

-

Rapportering til politisk nivå

-

Iverksettelse av vedtak og beslutninger, slik at total ressursbruk blir best mulig

-

Vedtaksmyndighet i ikke prinsipielle saker og enkeltsaker

-

Helhetlig administrativ ledelse, utvikling og drift

Politisk struktur har til hensikt å gjøre den lokalpolitiske arena mer attraktiv og vitalisere det
politisk arbeidet for å 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 prinsipp-, utviklings- og rammespørsmål.

Politisk struktur i Rakkestad kommune er bygget opp etter formannskapsmodellen. Utvalgene
har vedtaksmyndighet på sine områder, men der en sak har økonomiske implikasjoner skal
saken behandles i formannskapet. Saker av over- eller tverrsektoriell karakter behandles i
formannskapet og kommunestyret.
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Strategisk ledelse, planlegging og utvikling blir på administrativ side lagt til strategisk nivå i
organisasjonen bestående av kommunedirektør, stabs- og seksjonsledere.
Tjenesteytelser og forvaltningsoppgaver blir strukturelt fordelt mellom 9 seksjoner og 3
stabsenheter:

-

Seksjon NAV

-

Seksjon Skole

-

Seksjon Barnehage

-

Seksjon Hjembaserte tjenester

-

Seksjon Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

-

Seksjon Bo- og aktivitetstjenester

-

Seksjon Familiesenter

-

Seksjon Kommunikasjon og Kultur

-

Seksjon Teknikk, miljø og landbruk

-

Stab Dokument og forvaltning

-

Stab Personal og lønn

-

Stab Økonomi
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Politisk struktur
Rakkestad kommunes politiske styringsstruktur fremstilles som følger

Kommunestyret

Kontrollutvalget

Formannskapet

Administrasjonsutvalget

Arbeidsmiljøutvalget

Velferdsutvalget

Teknikkutvalget

Lovpålagte brukerog interesseråd

Andre bruker- og
interesseråd

Ungdomsrådet

Integreringsrådet

Rådet for
funksjonshemmede

Politirådet

Eldrerådet

Viltrådet
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Lovpålagte organer
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.

Ansvarsområde og myndighet for kommunestyret er fastsatt i eget reglement.

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 eget reglement.

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 partssammensatt utvalg i henhold til
kommunelovens § 5-11
Politisk forhandlingsutvalg er underutvalg av administrasjonsutvalget og består av 3
representanter.

Ansvarsområde og myndighet for Administrasjonsutvalget er fastsatt i eget reglement.
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Arbeidsmiljøutvalget
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 for Arbeidsmiljøutvalget er fastsatt i eget reglement.

Utvalg
Velferdsutvalget
Velferdsutvalget har 9 representanter. Utvalget dekker følgende kommunale tjenesteområder
-

Skole

-

Barnehage

-

Kultur

-

Kulturskole

-

Aktivitetshus

-

Fritid

-

Frivillighet

-

Institusjonstjeneste

-

Hjembaserte tjenester

-

Familietjenester

-

Andre helsetjenester

-

Sosiale tjenester og andre kommunale tjenester i NAV

-

Barnevern

-

Folkehelse

-

Tilbud til utviklings- og andre funksjonshemmede mennesker med
spesielle/ekstraordinære behov (BOAK)

Velferdsutvalget 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, avgir utvalget
innstilling til vedtak.
Velferdsutvalget uttaler seg til budsjett-, økonomiplan- og årsmeldingsframleggene i
forkant av ordinær behandling av sakene i formannskapet og kommunestyret.

8

Velferdsutvalget har følgende tilleggsfunksjoner
-

Styringsgruppe for Folkehelsearbeid i Rakkestad kommune.
Kontrollutvalg for alkoholsaker

Teknikkutvalget
Teknikkutvalget har 9 representanter.
Utvalget dekker følgende kommunale tjenesteområder:
-

Landbruk

-

Teknikk

-

Miljø

-

Vilt/viltforvaltning

-

Skog og utmark

-

Trafikksikkerhet

-

Kommunale veger

-

Kommunale bygg

-

Kommunal skog

-

Brann- og feiervesen

-

Idrett

-

Friluftsliv

Teknikkutvalget 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, avgir utvalget
innstilling til vedtak.
Teknikkutvalget uttaler seg til budsjett-, økonomiplan- og årsmeldingsframleggene i forkant
av ordinær behandling av sakene i formannskapet og kommunestyret.

Ansvarsområde og myndighet for Teknikkutvalget er fastsatt i eget reglement.
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Lovpålagte bruker- og interesseråd
Funksjonshemmedes råd
Funksjonshemmedes råd er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-12.
Rådet skal behandle saker innen ulike saksfelt som er særlig viktige for personer med
nedsatt funksjonsevne.
Rådet består av 5 representanter med vararepresentant, hvorav 1 er folkevalgt representant
og 4 er brukerrepresentanter. De 4 brukerrepresentanter velges av kommunestyret for
valgperioden etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner.
Leder av rådet har møte- og talerett i Velferdsutvalget og Teknikkutvalget.

Eldreråd
Eldrerådet er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-12.
Rådet består av 5 representanter, hvorav 1 er folkevalgt representant og 4 er
brukerrepresentanter.
Medlemmer og varamedlemmer i rekkefølge velges av kommunestyret for valgperioden.
Leder av rådet har møte- og talerett i Velferdsutvalget og Teknikkutvalget.

Ungdomsråd
Ungdomsrådet er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-12.
Ungdomsrådet er begrenset oppad til 8 medlemmer valgt ut i fra og sammensatt av
representanter fra ulike organisasjon, foreninger, skoleelever, representant med
minoritetsbakgrunn samt folkevalgt i alderen 11-19 år
Ungdomsrådet, ved siden av å være et bruker- og interesseråd, har også en aktiv rolle i
planlegging og gjennomføring av aktivitetskalender for barn og unge.
Barne- og ungdomsskolerepresentantene velges for 1 år av gangen. De 4 representantene
fra de øvrige organisasjonene velges for 2 år av gangen, hvorav 2 av disse er på valg årlig
for å sikre kontinuitet. Representantene velges på første ordinære møte i høsthalvåret.
Leder av rådet har møte- og talerett i Velferdsutvalget og Teknikkutvalget.
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Andre bruker- og interesseråd
Integreringsråd
Integreringsrådet er oppnevnt etter vedtak i kommunestyret, og er et bruker- og
interesseråd for minoriteter. Rådet er ikke lovpålagt og har ingen beslutningsmyndighet.
Rådet består av 5 representanter. Representanter m/personlige vararepresentanter velges av
kommunestyret for valgperioden.

Viltråd
Viltrådet består av 10 representanter med tilhørende vararepresentanter. Teknikkutvalget
foretar valg av viltråd etter forslag fra organisasjonene.
Politisk valgte representanter fra Teknikkutvalget er leder og nestleder av viltrådet.
Viltrådet har ikke egen beslutningsmyndighet, men er et uttalende og rådgivende organ for
kommunedirektøren og Teknikkutvalget i enkeltspørsmål og prinsipielle saker som berører
jakt-, vilt- og landbruksinteresser på det aktuelle området.

Politiråd
Politirådet er etablert og oppnevnt etter vedtak i kommunestyret og er et samarbeidsorgan
mellom kommunens ledelse og politiledelse. Dets formål er at partene gjennom
samarbeidsmodellen behandler problemstillinger knyttet til kriminalitetsforebygging og
trygghet i lokalsamfunnet. Partene forplikter seg til å følge opp de beslutninger politirådet
fatter.
Rådet består av 8 faste representanter, herunder 5 representanter fra kommunen og 3
representanter fra politiet.
Politirådet avholder minimum 2 møter i året.
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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
utvalg.
Lederne av Velferdsutvalget og Teknikkutvalget må være representant i kommunestyret.
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.
Med ni medlemmer i hvert av de faste utvalgene, samt at kommunestyrerepresentanter også
vil sitte i formannskap, kontrollutvalg, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg og brukerog interesserådene – vil ønsket om gjennomgående representasjon, en viss ekstern
rekruttering og likestillingslovens krav kunne forenes.
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