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NOTAT 
 

Oppgave med SWOT-analyse Notatnr 

3/19 

DATO: 18. mars 2019 Distribueres til: FSK, HDF, HFF og Brukerrådet 

  

Avsender: Rådmann 

 

 

KST vedtok i vedtak 175/18 å utrede mulig ny politisk organisering i Frøya kommune. 

Det ble videre opprettes en arbeidsgruppe ledet av ordfører og partienes gruppeledere.   

Rådmannen tiltrer gruppen og har talerett, samt at administrasjonen bistår arbeidsgruppen 

med sekretærbistand. Prosessen ledet av Jan Alm Knutsen. 

 

Følgende mandat er gitt av KST: 

 

 Administrasjonen i samarbeid med ordfører utformer forslag til mulig ny politisk 

organisering som behandles i formannskapet og som innstiller til kommunestyret. 

 

Det er gjennomført to arbeidsgruppemøter hvor blant annet følgende er diskutert: 

 

1. Klargjøring av mandat for politisk organisering med gjennomgang av roller i forhold 

til: 

 Ombudsrollen 

 Arbeidsgiverrollen  

 Styringsrollen  

 Utviklerrollen 

2. Belyse alternative modeller for politisk organisering.   

3. Hvordan skape politisk engasjement og involvering. 

 

 

I det videre arbeid ønsker arbeidsgruppen å utfordre HFF, HFD og FSK med følgende 

spørsmål: 

 

 Belys dagens politiske organisering – svakheter, styrker, muligheter og trusler, samt 

komme med forslag til eventuell ny fremtidig organisering. 

 

Tilbakemelding snarest og senest uke 13.  



 
 

Oppgaven løses som en SWOT-analyse. 

SWOT-analysen er en strategisk analysemetode som benyttes for å identifisere styrker, 

svakheter, muligheter og trusler for det tema man ønsker å belyse – i dette tilfelle dagens 

politiske organisering.  

SWOT-analysen kan bidra til dialog og kunnskapsbygging omkring arbeidet med å finne den 

ideelle politiske organiseringsform for Frøya kommune. 

Styrker: Hva er bra, positivt eller verdifull med dagens politiske 

organisering? 

Svakheter: Hva er mindre bra, negativt eller mangelfullt med dagens 

organisering? 

Muligheter: Hvilke alternative muligheter finnes av politisk organisering – se referatene fra 

arbeidsgruppen? Hvilke positive konsekvenser kan oppnås ved utnyttelse av styrker? 

Trusler: Hvilke potensielle farer finnes? Hvilke negative konsekvenser kan komme om 

svakhetene vedvarer? 

 

Oppgaven løses som IGP: 

10 min Individuelt, 20 min Gruppe og 15 min hver gruppe i Plenum. (En i gruppa presenterer 

gruppas svar). 

Interne faktorer                                                                                              Eksterne faktorer 

  Styrker 

 

Muligheter 

 

 

 

Svakheter 

 

 

 

 

Trusler 

 

 

 

 

SWOT 



 
 

Oppgaven løses som IGP: 

10 min Individuelt, 20 min Gruppe og 15 min hver gruppe i Plenum. (En i gruppa presenterer 

gruppas svar). 

Interne faktorer                                                                                              Eksterne faktorer 

  Styrker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheter 

 

 

 

 

Svakheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trusler 

 

 

 

 

SWOT 



  
 

 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Politisk organisering 
Møte nr. 

1/2018 

Møtedato:   

17.12.2018 

Deltakere:   

Berit Flåmo (Ap), Knut-Arne Strømøy (SP), 

Aleksander Søreng (Frp), Ola Vie (SV), Arvid 

Hammernes (V), Beathe S. Meland (rådmann), 

Roger Antonsen (kommunalsjef) og Jan Alm 

Knutsen (prosessveileder) 

Tid:  

12.00-1430 

Forfall: 

 

Sted: KST  

Møteleder:  

JAK 

Referent: Roger A. 

 

 

 

 

Tema Oppfølging 
 

Arbeidsgruppemøte 1 hadde som tema: 

1. Klargjøring av mandat for politisk organisering med gjennomgang 

av roller i forhold til: 

 Ombudsrollen 

 Arbeidsgiverrollen  

 Styringsrollen  

 Utviklerrollen 

2. Belyse alternative modeller for politisk organisering.   

3. Hvordan skape politisk engasjement og involvering.  

 

 

 

 

Framdriftsplan:  

 

 Vedtak før sommeren, med effektuering i ny 

kommunestyreperiode fra oktober 2019.  

 

 

 

 



  
 

Innledende refleksjon av Jan AK. 

 

All erfaring tilsier at kommunestyrene over tid er blitt et vedtaksorgan - 

politikken er blitt borte.  

 

Dagens situasjon ar at mange av beslutningsområdene er delegert til 

administrasjonen - på mange måter sitter administrasjonen med «bukta og 

begge endene». 

 

Måle med en ny organisering må være at de folkevalgte føler en reel 

politisk innflytelse og vedtaksmyndighet og med det i større grad 

premissleverandører for beslutningene.  

 

Et eksempel er debattene vedr skolestruktur. Som oftest er det 

administrasjonen som utreder og legger føringer og premisser for saken.  

 

Den innledende debatten må først i KST hvor det gis føringer og 

premisser før sakens utredes av administrasjonen. 

 

Et annet tema som bør reflekteres rundt er hvordan få en god balanse 

mellom de folkevalgte hva gjelder kjønn og alderssammensetning.  

 

Hvordan engasjere i større grad ungdom og kvinner? 

 

 

Det er 4 måter å strukturere den politiske organiseringen i en kommune 

på:  

1. Hovedutvalgsmodellen 

 

2. Komitemodellen 

 

3. AD-hoc modellen 

 

4. Parlamentarismen 

 

 

1. Hovedutvalgsmodellen 

Som dagens organisering med Hovedutvalg - forvaltning (HFF) og 

Hovedutvalg - drift (HFD).  

Det er relativt få saker til spesielt HFD og for mange 

dispensasjonssaker til HFF. 

 



  
 

Utfordringen er at Hovedutvalgsmodellen og 2. nivå modellen 

administrativ henger ikke sammen. 

 

2. Komitemodellen 

Oftest med ansvar for ett rammeområde. Der debatteres temaene 

og politikerne «lager» saken selv med sekretærfunksjon fra 

administrasjon. Med andre ord fokus på det politiske verkstedet.  

Utfordringene kan være at den politiske kommunikasjonene skjer 

muntlig og det kreves dermed en god sekretærfunksjon. 

 

Hvordan bør saker fra de sårbare fagområdene som for eksempel 

PPT, barnevern, utfordrende byggesaker mm tilnærme seg det 

politiske/behandles politisk? Hva er konsekvensene av vedtak 

knyttet til disse? 

 

 

3. AD-hoc modellen 

Ref - Jan AK erfaring fra Oslo 

Sakene kom fortløpende for eksempel via en forslagskasse - alle 

partiene kunne komme med forslag. En arbeidsgruppe bestående 

av ………… bearbeidet forslagene. De saker/ideer som gikk 

videre fikk forslagsgiver en oppmerksomhet. De saker/ideer som 

fikk avslag ble det gitt skriftlig svar på til forslagsgiver.  

 

4. Parlamentarismen 

 

Hvordan skap engasjement i varaordførerrollen? 

 

Hva med at varaordføreren er leder i planutvalget? 

  

 

Ymse & diverse som ble kommentert/diskutert var: 

 

 KST må ikke være førstegangs drøfter i saker - men komiteene!  

 Et viktig prinsipp er at det aldri skal være delegert vedtak i 

prinsipielle saker.  

 FSK er kommunens planutvalg og skal være tydelig i denne rollen 

- ref HFF og alle dispensasjonssaker.   

 Temadebatter i stedet for orienteringer. 

 Viktig presisering er at Rådmannen ikke har - instruksjonsrett - 

ovenfor en poltikker.   

 For mange rådmannsutvalg der politikerne ikke er med. 

 

    



  
 

 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Politisk organisering 

Møte nr. 

2/2019 

Møtedato:   

05.02.19 

Deltakere:   

Berit Flåmo (Ap), Knut-Arne Strømøy (SP), 

Aleksander Søreng (Frp), Ola Vie (SV), Arvid 

Hammernes (V), Remi Strømskag (H), Kristin F. 

Strømskag (deler av møtet), Beathe S. Meland 

(rådmann), Roger Antonsen (kommunalsjef) og Jan 

Alm Knutsen (prosessveileder) 

Tid:  

14.30 - 1600 

Forfall: 

 

Sted: KST  

Møteleder:  

JAK 

NESTE MØTE: 1. april kl 1430 i KST-salen. 

Referent: Roger A. 

 

 

 

 

Tema Oppfølging 
Arbeidsgruppemøte 2 hadde som tema: 

1. Oppsummering fra møte 1  

2. Status vedr behandling i de enkelte partiene. 

a. Kun noen partier har behandlet saken. 

3. Hvor er vi og hvor går vi i det videre løp 

4. Hvordan få realistisk framdrift i prosessen 

 

 

 

 

Oppsummering fra arbeidsgruppemøte 1 av JAK: 

 

Oppsummering av roller i forhold til: 

 Ombudsrollen 

 Arbeidsgiverrollen  

 Styringsrollen  

 Utviklerrollen 

 

 



  
 

 

 

Kommentarer til dagens hovedutvalgsmodell: 

 

 Mange saker og med det vanskelig å forberede seg 

 Lite politikk 

 Det diskuteres mye, men tas få beslutninger 

 

Diskusjon/refleksjon: 

 Hva er alternativet til mange saker?  

 Gir man fra seg saken - i så fall hvem overtar saken? 

 Hva med folkevalgtrollen og utøvingen av denne 

 Hva er mest hensiktsmessig modell for politisk organisering i 

Frøya kommune? 

o JAKs kommentar - det er det vanskelig å gi anbefaling på. 

 Framtidig organisering både politisk og administrativt må være 

hensiktsmessig og formålstjenlig ut i fra kommunens primære 

oppgaver og tjenestetilbud. 

 Et viktig prinsipp i offentlig forvaltning er likhetsprinsippet! 

 

Tidligere hadde Frøya kommune hovedutvalg inndelt etter: 

1. Teknisk? 

2. Helse? 

3. Oppvekst? 

 

 

Formannskapets rolle i forhold til hovedutvalgene 

 I dag en miks av saker og roller.  

 HFF gir dispensasjoner  

 FSK - planmyndighet og overprøves på mange måter av HFF ifb 

med dispensasjoner  

o Et eksempel er vindkraftsaken og dispanser i forhold til 

arealplan. 

 Utfordringen i dag er teknisk - spesielt forvaltning og planverket. 

Hva skal til for å få orden på dette området/fagfeltet? 

o Hva med å delegere til administrasjonen det regelstyrte? 

 

 

Har kommunen i dag tilstrekkelig kompetanse innenfor plan og 

forvaltning? 
 

Oppfølgingskalender av saker - i Good Reader er viktig - dvs at det 

lages et årshjul.  
 

  



  
 

HFD fungerer i dag som et orienteringsutvalg - litt karikert beskrevet:  

- vet alt om alt men ikke myndighet og penger - ei heller 

påvirkning av budsjettprosessen - kun høringsinstans.  

 

Administrasjon må bli flinkere til å utfordre politikerne både i 

dag, i morgen og tiden framover.  
 

 

Til neste arbeidsgruppemøte: 

 

- Det utarbeides et notat til hovedutvalgene og 

formannskapet.  

- Oppgaven er at HFF, HFD og FSK skal belyse dagens 

organisering - svakheter og styrker, samt komme med 

eventuelle forslag på ny fremtidig organisering. 
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Vedlegg: 

 

Plandokumentet kan sees på: 
www.froya.kommune.no/tjenester/politikk/kunngjoringer/  

 

Samlet vedlegg. 

 

 

 






























































































































	Kommunalt Brukerråd 01.04.2019
	SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNALT BRUKERRÅD DEN 01.04.2019
	PS 6/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.19
	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.19
	PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.19


	PS 7/19 EVALUERING POLITISK ORGANISERING
	EVALUERING POLITISK ORGANISERING
	POLITISK STYRING - MED SWOT ANALYSE
	REFERAT 01 - 17.DES 2018
	REFERAT 02 - 05 FEB 2019


	PS 8/19 HØRING - REGULERINGSPLAN RÅDHUSTOPPEN - GNR 21 BNR 378 - 385
	HØRING - REGULERINGSPLAN RÅDHUSTOPPEN - GNR 21 BNR 378 - 385
	SAMLET VEDLEGG




