
Nye Aurskog-Høland kommune 
 

 

Til 

Politisk delprosjekt 

25.04.19 D. Lunner 

Reglementer for komiteene (utvalgene) 
 
Prosjektrådmannen fremmer med dette forslag til reglementer for utvalgene. 
 

A) Fra komitè til utvalg 
 
Fellesnemnda fastsatte i møte 26.11.19 (sak nr. 23/18) den politiske styringsstrukturen i 
nye Aurskog-Høland kommune. 
 
Det ble fastsatt følgende komitèstruktur: 
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Komiteene skal ha 7 medlemmer, og velges i størst mulig grad blant kommunestyrets 
medlemmer og varamedlemmer. 
Komiteene skal ikke ha vedtaksmyndighet. 
Komiteene skal være et politisk verksted og delta tidlig i planprosesser samt større 
saksutredninger. Komiteene kan få oversendt saker fra kommunestyret/formannskapet 
til utredning/drøfting, og det skal være muligheter for at komiteene selv kan fremme 
saker. 
 
Under Fellesnemndas behandling var det en diskusjon om betegnelsen «komitè» er 
riktig i forhold til ny kommunelov. 
 
Fra komitè til utvalg 
Etter den nye kommuneloven kan kommunestyret opprette både utvalg (§ 5-7) og 
kommunestyrekomiteer (§ 5-9).  



 
Det er noen forskjeller på utvalg og kommunestyrekomitè: 
- Utvalg kan opprettes for kommunale formål 
- Utvalg kan gis beslutningsmyndighet 
- Kommunestyret fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle 
- Utvalget kan være varig eller tidsbegrenset 
- Utvalgsmedlemmene trenger ikke å bli rekruttert fra kommunestyret 
- Komiteene er i første rekke et saksforberedende organ for kommunestyret 
- Komiteene medlemmene må velges blant kommunestyrets medlemmer, 

varamedlemmer kan velges blant kommunestyrets varamedlemmer 
- Komiteene kan ikke gis beslutningsmyndighet 
- Både utvalg og kommunestyrekomiteer kan få innstillingsrett. 

 
En stor fordel med å velge utvalg etter § 5-7 er at kommunestyret står friere til å velge 
medlemmer. Med 4 utvalg/komiteer blir det for få kandidater å velge blant dersom 
formannskapets medlemmer skal holdes utenfor. 
 
Kommunestyret kan fastsette hva slags saker utvalget skal behandle, og dersom 
kommunestyret i reglement fastsetter at utvalgenes skal behandle saker som 
sluttbehandles i kommunestyret anses lovkravet som oppfylt. 
 
Konklusjon: 
Prosjektrådmannen anbefaler at nye Aurskog-Høland benytter utvalgsmodellen etter 
kommunelovens § 5-7. 
 
 

B) Harmonisering av navn på utvalgene og prosjektrådmannens navn 
på den administrative styringsstrukturen 
 
Prosjektrådmannen har fastsatt følgende administrative styringsstruktur: 

 

 
Prosjektrådmannen har søkt å tilpasse den den administrative styringsstrukturen til den politiske 
styringsstrukturen, men foreslår noen endringer hva angår: 

- Komitè for Kultur, frivillighet og folkehelse – foreslås endret til Kultur og 
medvirkning 



- Komitè for Teknisk drift, klima og miljø – foreslås endret til Samfunnsfunksjoner og 
næring 

 
Strategi og utvikling samt økonomi og organisasjon er stabsfunksjoner. 
 
Dette vil harmonere mer med den administrative styringsstrukturen, men arbeidsfeltet til de 
tiltenkte komiteene (utvalgene) ikke blir vesentlig endret.  
 
Prosjektrådmannen erkjenner at frivillighet, folkehelse, klima og miljø ikke er med i forslaget til 
nye navn på utvalgene, men legger til grunn at dette vil bli fremhevet ved den endelige 
utformingen av de administrative sektorene. 
Eksempelvis vil folkehelse fortsatt være et arbeidsområde for både utvalg helse og kultur og 
medvirkning. 
 
Dessuten vil alle overordnede planer, kommuneplan, planstrategi, kommunedelplaner, 
temaplaner, økonomiplan, årsberetning samt ulike meldinger mv. passere alle utvalgene. 
 
Nå det gjelder innholdet i de nye administrative sektorene kommer detaljene rundt dette på 
plass innen 1. juni. Det tas forbehold om at arbeidsfeltet til utvalgene kan bli noe endret som 
følge av dette. 
 
Konklusjon: 
Prosjektrådmannen anbefaler at utvalgene gis følgende benevnelse: 
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C) Reglement for utvalgene 
 
Vedlagt følger forslag til reglement for de ulike utvalgene. 
 
Kommunestyret kan regulere: 

- Om det skal være utvalg eller kommunestyrekomitè 
- Antall medlemmer i utvalget 
- Formål med utvalget 
- Oppgaver og myndighet 
- Utvalgets virkeområde 

 
Alle saksbehandlingsregler for folkevalgte organer er godt regulert i kommunelovens kap. 11 – 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
Hovedpunktene her er tatt inn i reglementene.    


