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1. Generelt 

1.1 Kommunestyret 

Kommunestyret er Hvaler kommunes øverste organ. 

 

Kommunestyret vedtar selv følgende saker: 

 Alle saker som etter bestemmelser i lov eller forskrift skal avgjøres av kommunestyret 

selv 

 Kommunens overordnede planer og rapporter. 

 Saker av særlig viktighet, innenfor de grensene som gjeldende lovgivning setter. 

 Reglementer for delegering fra kommunestyret og kommunestyrets egen 

saksbehandling. 

1.2 Delegeringslinjen 

Dette reglementet er bygget opp slik at oppgaver og myndighet delegeres i linjen fra 

kommunestyret til formannskapet, andre politiske organer oppnevnt av kommunestyret, 

ordføreren og rådmannen. 

 

Det finnes lovbestemmelser som gir oppgaver og myndighet direkte til politiske utvalg og 

administrative organ. Kommunestyret har likevel det overordnede ansvaret for plansaker, 

vedtar de overordnede planene, bestemmer hvilket politisk organ som skal ha funksjonen 

som fast utvalg for plansaker, og hvem som skal være medlemmer i dette organet. Jevnfør 

PBL § 3-3. 

 

Detaljene i oppgaver og myndighet er mest synlig i siste ledd i delegeringslinjene.  

 

Oppgaver og myndighet er videredelegert fra de politiske organene til rådmannen. 

Rådmannen kan videredelegere oppgaver og myndighet gjennom den administrative linjen til 

ledere i administrasjonen.Lederne i administrasjonen kan videredelegere oppgaver og 

myndighet til sine ansatte. 

1.3 Delegeringsreglementets omfang 

Dette reglementet omfatter alle fullmakter til politiske utvalg valgt av kommunestyret og til 

rådmannen, med unntak for fullmakter som politiske utvalg selv videredelegerer til 

rådmannen. Slike fullmakter fastsettes i egne reglementer. 

 

Oppgaver og myndighet som ligger til kommunestyret selv, et politisk utvalg selv, eller 

rådmannen selv, kan ikke delegeres videre, jevnfør punkt 1.1.2. 

1.4 Inndeling av oppgaver 

Inndelingen av oppgaver i dette reglementet følger funksjonsstrukturen i KOSTRA. 

En funksjon er en samling beslektede tjenester som dekker bestemte behov for en bestemt 

gruppe mennesker, så som funksjon 213 voksenopplæring og funksjon 273 kommunale 

sysselsettingstiltak. Enkelte funksjoner er delt inn i flere tjenester. Inndelingen legger til rette 

for en samordnet politisk og administrativ ledelse, samt for intern og ekstern rapportering. En 

nærmere beskrivelse av hva som de enkelte funksjonene omfatter, er gjengitt i 



 

 

 

hovedveilederen for KOSTRA. (Hold Ctrl tasten nede og klikke på navnet, så kommer du til 

veilederen.) 

1.5 Lovhjemler 

Delegering av oppgaver og myndighet etter dette reglementet bygger på bestemmelsene i 

Kommuneloven og særlover, med forskrifter. 

 

Reglementene bruker de samme kortformene av navnene på lovene som er brukt i Lovdata, 

jevnfør www.lovdata.no. I tillegg brukes tre bokstavforkortinger: Kommuneloven: KL. 

Forvaltningsloven: FVL. Plan- og bygningsloven PBL. 

2. Formannskapet (FS) 

2.1 Valg og sammensetning 

Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter 

bestemmelsene i KL § 8 nr. 1 og 2. Medlemmene og varamedlemmene velges blant 

medlemmene til kommunestyret. Valget skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL 

§ 17 nr. 2) som forholdstallsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. 

Jevnfør KL §§ 8 nr 2, 35 nr 4, 36, 37 og 38a. Ordføreren og varaordføreren velges blant 

formannskapets medlemmer (KL § 9 nr.1), ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder 

(KL § 9 nr. 2 og 3). 

2.2 Arbeidsoppgaver 

Formannskapets arbeidsområde omfatter KOSTRA-funksjonene: 

 Administrasjon, styring og fellesutgifter 

o 100 Politisk styring og fellesorganer 

o 120 Administrasjon 

o 180 Diverse fellesutgifter 

o 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 

Havneforvaltning 
o 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 
o 334 Komm. Veier, miljø og sikkerhetstiltak 

 Kirke og andre religiøse formål 

o 390 Den norske kirke 

o 392 Andre religiøse formål 

o 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 

 Finansiering 

o 170 Premieavvik 

o 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 

o 800 Skatt på inntekt og formue 

o 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 

o 850 Generelle statstilskudd vedrørende flyktninger mv. 

o 860 Motpost avskrivninger 

o 870 Renter/utbytte og lån 

o 880 Interne finansieringstransaksjoner 

o 899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 
 
Formannskapets arbeidsoppgaver er å 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen.html?id=551573
http://www.lovdata.no/


 

 

 

 holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på formannskapets eget område 

 utarbeide forslag til: økonomidelene av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, 

skattevedtak og årsmelding for Hvaler kommune, jevnfør KL § 8 nr. 3 

 avgi innstilling i alle saker som skal behandles av kommunestyret, med unntak av de 

sakene der et annet utvalg har innstillingsmyndighet etter dette reglement eller etter 

bestemmelser i lov eller forskrift 

 lede arbeidet med kommunens internasjonale engasjement 

 avgjøre saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet til 

formannskapet 

 føre tilsyn og kontroll med rådmannens stab gjennom behandling av rapporter 

 samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig 

rasjonelt, effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen 

 samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om 

løsninger av oppgavene 

 avgi uttalelser i saker der formannskapet ikke har myndighet, men som har vesentlig 

betydning for formannskapets arbeidsoppgaver 

2.3 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som 

kommunestyret vedtar har formannskapet myndighet til å: 

 gi kommunestyret innstilling om kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, 

skattevedtak, årsmelding og andre faste rapporter for Hvaler kommune, jevnfør KL §§ 

8 nr. 3, 44 nr 4 og 45 nr 2 

 treffe avgjørelse i alle saker, med unntak av saker som avgjøres av kommunestyret 

selv (punkt 1.1.2) og saker der et annet organ har avgjørelsesmyndigheten etter 

bestemmelsene i dette reglementet eller i lov og forskrift 

 disponere bevilgningen til formannskapets disposisjon 

 ivareta kommunens forvaltningsoppgaver og myndighet etter bestemmelsene i 

Havne- og forvannsloven 

 treffe vedtak som skulle vært avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak 

treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette, jevnfør KL § 13. Melding skal gis til 

vedkommende organ i neste møte i organet 

 opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver 

 innstille ved tilsetting av rådmann 

 vedta økonomiplan for rådmannens stab 

 vedta årsbudsjett for rådmannens stab 

 behandle årsmelding og andre rapporter for rådmannens stab 

 vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting i rådmannens stab 

 delegere oppgaver og myndighet til rådmannen i enkeltsaker eller bestemte typer av 

saker, og fastsette retningslinjer for utføring av oppgavene 

 gi rådmannen fullmakt til å være underinstans etter FVL § 33 ved behandling av 

klager med ekstern klageinstans i saker av kurant art 



 

 

 

3. Utvalget for miljø og teknikk (UMT) 

3.1 Valg og sammensetning 

Utvalget for Miljø og teknikk (UMT) består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges 
etter bestemmelsene i KL § 10. Medlemmene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant 
medlemmene til kommunestyret. Valget av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder 
skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg, jevnfør 
KL §§ 35 nr 4 og 36. Dessuten skal utvalget tiltres av en tjenestemann som har særlig ansvar 
for å ivareta barns interesser når utvalget opptrer som utvalg for plansaker, jevnfør plan- og 
bygningsloven § 3-3 tredje ledd.. 

3.2 Arbeidsoppgaver 

UMT har følgende KOSTRA funksjoner som arbeidsområde:  

 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og miljø 

o 301 Plansak 

o 302 Byggesak 

o 303 Kartsak 

o 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 

o 335 Rekreasjon i tettsted 

o 360 Naturforvaltning og friluftsliv 

o Kulturminnevern 

 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 

o 320 Kommunal næringsvirksomhet 

o 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 

 Samferdsel 

o 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 

o 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 

o 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 

 Kommunal eiendomsdrift 

o 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 

o 130 Administrasjonslokaler 

o 180 Diverse fellesutgifter 

o 190 Interne serviceenheter 

o 221 Førskolelokaler og skyss, drift og vedlikehold av lokaler 

o 222 Skolelokaler, drift og vedlikehold av lokaler 

o 261 Botilbud i institusjon; drift og vedlikehold av lokaler 

o 265 Kommunalt disponerte boliger, drift og vedlikehold av lokaler 

o 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 

o 386 Kommunale kulturbygg 

 Bolig 

o 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 

 Avfall og renovasjon, vann og avløp 

o 340 Produksjon av vann 

o 345 Distribusjon av vann 

o 350 Avløpsrensing 

o 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 

o 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. 

o 355 Innsamling av forbruksavfall 



 

 

 

o 357 Gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall 

 Brann og ulykkesvern 

o 338 Forebygging av branner og andre ulykker 

o 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 

 

Kommunestyret vedtok endring og erstatning i utvalgets oppgaver i forbindelse med at plan- 
og bygningsloven av 2008 ble satt i kraft fra 2009 og 2010. Dette skjedde i sakene 
2209/1613 sak KS 69/09 og 2010/965 sak KS50/10. Utvalgets oppgaver ble også supplert 
etter lov om motorferdsel i utmark, forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag i sak 2009/1627 sak KS 70/09. Vedtakene er innarbeidet under 
Avgjørelsesmyndighet under. 
 
Til UMTs arbeidsområde hører saker etter plan- og bygningsloven, mineralloven, 
forurensningsloven, eierseksjonsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, 
sivilbeskyttelsesloven, vegloven, vegtrafikkloven, naboloven, vann- og kloakkavgiftsloven, 
kulturminneloven, stedsnavnsloven, matrikkelloven, vassdragsloven, vannressursloven, lov 
om motorferdsel i utmark og i vassdrag, jordloven, skogbruksloven, odelsloven, 
forpaktningsloven, matloven, konsesjonsloven, naturmangfoldloven, naturskadeloven, 
miljøinformasjonsloven, friluftsloven og helse- og omsorgsloven. 
 
Innen dette arbeidsområdet har Utvalget for Miljø og teknikk følgende oppgaver: 

 holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på utvalgets eget område 

 være planutvalg etter bestemmelsene i PBL, og ha de oppgavene som loven legger til 

det faste utvalget for plansaker 

 utarbeide forslag til kommuneplan, unntatt økonomidelen, jevnfør punkt 1.2.2 

 planlegge, organisere og samordne produksjonen av varer og tjenester i Plan, miljø 

og teknikk seksjonen 

 føre tilsyn og kontroll med seksjonen gjennom behandling av rapporter 

 samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig 

rasjonelt, effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen 

 samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om 

løsninger av oppgavene 

 avgi uttalelser i saker der utvalget ikke har avgjørelsesmyndighet, men som har 

vesentlig betydning for utvalgets arbeidsoppgaver 

3.3 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter og 

innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har Utvalget for Miljø 

og teknikk myndighet til å: 

 vedta økonomiplan med organisasjonsplan for seksjonen 

 vedta årsbudsjett med nettorammer for virksomhetene 

 behandle årsmelding og andre rapporter for seksjonen 

 vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting i seksjonen 

 overføre oppgaver og myndighet som får betydning for budsjettet fra en virksomhet til 

en annen i seksjonen 

 slå sammen virksomheter eller skille ut nye virksomheter i seksjonen 

 delegere oppgaver og myndighet til rådmannen i enkeltsaker eller bestemte typer av 

saker, og fastsette retningslinjer for utføring av oppgavene 



 

 

 

 gi rådmannen fullmakt til å være underinstans etter FVL § 33 ved behandling av 

klager med ekstern klageinstans i saker av kurant art 

 avgjøre saker på vegne av kommunen etter bestemmelsene i veitrafikkloven 

 Avgjøre alle større byggesaker etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 30-4, så     

som større boligbebyggelse, industri, kontor og forretningsbygg, skolebygg, kaianlegg 

og lignende, herunder dispensere fra lov, forskrifter og vedtekter i forbindelse med 

aktuelle saker etter PBL § 19-2. 

 Avgjøre saker etter PBL § 28-5 (ubebygd areal i tettbygd strøk), § 29-2 (visuelle    
kvaliteter), 30-2 
(adgang til forbud mot plassering, og krav til bedrifter og anlegg som kan føre til fare 
eller særlig ulempe) § 31-6 (bruksendring og riving av bolig), §31-8 
(utbedringsprogram), 32-6 (forelegg), § 32-7 

 (tvangsfullbyrdelse), § 32-8 (overtredelsesgebyr), og § 32-9 (straffeansvar). 

gjennomføre salg eller bortfeste av næringseiendommer som er utlagt til dette formål i 

stadfestet reguleringsplan, og der saken ikke medfører avgjørelser av særlig viktighet

 Vedta planprogram 

 Vedta utleggelse av arealplaner til offentlig ettersyn 

 ivareta de oppgaver som plan- og bygningsloven legger til det faste utvalget for 

plansaker, og gis herunder myndighet til å: 

o gi dispensasjon fra arealdelen i kommuneplanen, reguleringsplan og 

bebyggelsesplan, med mindre annet er bestemt i disse planene 

o gi dispensasjon fra bestemmelsene om bygging og fradeling i 100-

metersbeltet langs sjøen 

o gi dispensasjon fra bestemmelsene om plikt til å utarbeide reguleringsplan, 

o Vedta mindre endringer / utfyllinger av reguleringsplaner 

Vedta midlertidig forbud mot oppretting og endring av eiendom eller tiltak om 
utvalget finner at betingelsene for dette i pbl § 13-1 er oppfylt. 

 opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver 

 juryere og tildele kulturlandskaps - og byggeskikkspris årlig etter gjeldende kriterier 

 vedta andre saker som er av prinsipiell betydning, og som ikke skal avgjøres av 

formannskapet eller kommunestyret 

 innstille direkte til kommunestyret i utvalgets saker etter plan- og bygningsloven, 

herunder også kommuneplanen med unntak av økonomidelen, 

 Myndighet til å behandle søknader om tillatelse til kjøring i utmark og på islagte 
vassdrag ved særlige behov. 

 

Det tilligger ikke utvalget å: 

 oppta lån eller gi kommunale garantier, 

 avgjøre saker der kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndigheten til et annet politisk 

organ. 

 

Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, 

forelegges saken ordføreren. Se for øvrig Reglement for bruk av delegert myndighet. 

4.  Utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT) 

4.1 Valg og sammensetning 

UKPT består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i KL § 

10. Medlemmene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene til 



 

 

 

kommunestyret. Valget av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder skal skje i 

kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg, jevnfør KL §§ 35 

nr 4 og 36. 

4.2 Arbeidsoppgaver 

UKPT har følgende KOSTRA-funksjoner som arbeidsområde: 

 

 Grunnskoleopplæring 

o 202 Grunnskole 

o 213 Voksenopplæring 

o 214 Spesialskoler 

o 215 Skolefritidstilbud 

o 222 Skolelokaler, unntatt drift og vedlikehold av lokaler 

o 223 Skoleskyss. 

 Barnehager 

o 201 Førskole 

o 211 Styrket tilbud til førskolebarn 

o 221 Førskolelokaler og skyss, unntatt drift og vedlikehold av lokaler. 

 Kultur 

o 231 Aktivitetstilbud barn og unge 

o 365 Kulturminnevern 

o 370 Bibliotek 

o 373 Kino 

o 375 Museer 

o 377 Kunstformidling 

o 380 Idrett383 Musikk- og kulturskoler 

o 385 Andre kulturaktiviteterBarnevern 

o 244 Barneverntjeneste 

o 251 Barneverntiltak i familien 

o 252 Barneverntiltak utenfor familien 

 Kommunehelse 

o 232 Forebygging - skole og helsestasjonstjeneste 

o 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 

o 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 

o 255 Medfinansiering somatiske tjenester 

o 256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten 

 Sosialtjeneste 

o 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid, herunder også 

bevillingsfunksjon og skjenkekontroll 

o 243 Tilbud til personer med rusproblemer 

o 273 Kommunale sysselsettingstiltak 

o 275 Introduksjonsordningen 

o 276 Kvalifiseringsprogrammet 

o 281 Økonomisk sosialhjelp 

 Bolig 

o 265 Kommunalt disponerte boliger 

o 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v. 



 

 

 

 Pleie og omsorg 

o 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 

o 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 

o 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet. Til dette arbeidsområdet hører saker etter 

barnehageloven, grunnskoleloven, kommunehelsetjenesteloven, 

sosialtjenesteloven, barnevernloven, vergemålsloven, bibliotekloven, film- og 

videogramloven, 

 

Innen dette arbeidsområdet har UKPT følgende arbeidsoppgaver: 

 holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på utvalgets eget område 

 planlegge, organisere og samordne produksjonen av tjenester i seksjon Helse og 

sosial og Seksjon Opplæring og kultur 

 Føre tilsyn og kontroll med virksomheter/avdelinger under sitt mandat gjennom 
behandling av rapporter 

 samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig 

rasjonelt, effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen  

 samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om 

løsninger av oppgavene 

 avgi uttalelser i saker der utvalget ikke har avgjørelsesmyndighet, men som har 

vesentlig betydning for utvalgets arbeidsoppgaver 

4.3 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter og 

innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har UKPT myndighet til 

å: 

 Vedta økonomiplan med organisasjonsplan for virksomhetene/avdelingene 

 Vedta årsbudsjett med nettorammer for virksomhetene/avdelingene  

 Behandle årsmelding og andre rapporter for virksomhetene og avdelingene 

 Vedta retningslinjer for saksbehandling og tjenesteyting i virksomhetene/avdelingene 

 Overføre oppgaver og myndighet som får betydning for budsjettet fra en 
virksomhet/avdeling til en annen virksomhet/avdeling. 

 Slå sammen virksomheter/avdelinger eller skille ut nye virksomheter/avdelinger 

 delegere oppgaver og myndighet til rådmannen i enkeltsaker eller bestemte typer av 

saker, og fastsette retningslinjer for utføring av oppgavene, 

 gi rådmannen fullmakt til å være underinstans etter FVL § 33 ved behandling av 

klager med ekstern klageinstans i saker av kurant art, 

 opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver, 

 føre kontroll med salg og skjenking av alkohol, jevnfør alkohollovens § 1-9 med 

forskrifter, 

 vedta andre saker som er av prinsipiell betydning, og som ikke skal avgjøres av 

formannskapet eller kommunestyret, 

 fatte vedtak i bevillingssaker om salg og skjenking av alkohol, jevnfør alkohollovens 

§§ 1, 3 og 4 med forskrifter 

 juryere og tildele kulturpris årlig etter gjeldende kriterier. 

 innstille i saker som skal avgjøres av kommunestyret. 

 

Det tilligger ikke utvalget å: 

 oppta lån eller gi kommunale garantier, 



 

 

 

 avgjøre saker der kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndigheten til et annet politisk 

organ 

 

Til dette arbeidsområdet hører saker etter alkoholloven, barnehageloven, film- og 

videogramloven, folkebibliotekloven, gjeldsordningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, 

lov om helsemessig og sosial beredskap, helsepersonelloven, helseregisterloven, 

husbankloven, introduksjonsloven, kirkeloven, krisesenterloven, kulturloven, matloven, NAV-

loven, opplæringsloven, smittevernloven, lov om sosiale tjenester i NAV, sprøyteromsloven, 

strålevernloven, tobakkskadeloven og serveringsloven. 

 

Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, 

forelegges saken ordføreren. Se for øvrig Reglement for bruk av delegert myndighet. 

 

5. Administrasjonsutvalget (ADM) 

5.1 5.1. Lov- og avtalehjemmel 

Det vises til KL § 25 og gjeldende hovedavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og 

arbeidstakerorganisasjonene Del B § 4. 

5.2 5.2. Valg og sammensetning 

ADM består av: 

 7 arbeidsgiverrepresentanter med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i 

KL § 10 Arbeidsgiverrepresentantene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant 

medlemmene til kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som 

arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. Valget av 

arbeidsgiverrepresentanter, varamedlemmer, leder og nestleder skal skje i 

kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg, jevnfør KL 

§§ 35 nr 4 og 36  

 3 representanter for de ansatte, som oppnevnes etter bestemmelsene i hovedavtalens 

Del B § 4, etter forholdstallsprinsippet 

5.3 Arbeidsoppgaver 

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 

arbeidsgiver og de ansatte. 

Administrasjonsutvalget behandler og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens 

personalpolitikk, jevnfør hovedavtalens Del B § 4. og dette reglementets punkt 14.2.3. 

5.4 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover, forskrifter og 

avtaler, og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har 

administrasjonsutvalget myndighet til å fatte vedtak om overordnede retningslinjer for bruk av 

delegert myndighet. Administrasjonsutvalget gis herunder myndighet til å vedta reglementer 

med overordnede retningslinjer for: 

 organisering av personalarbeidet og styringssystemer som skal brukes i 

personalarbeidet, 

 oppretting og nedleggelse av stillinger 



 

 

 

 konstituering, ansettelse og oppsigelse av ansatte, med unntak av rådmann, 

 suspensjon og avskjedigelse av ansatte, 

 bemanningsplanlegging og individuell planlegging, på områder så som opplæring, 

anvendelse av arbeidskraft, personalvurdering, karriereutvikling, likestilling, 

informasjon m.v., 

 behandling av søknader fra ansatte om permisjoner, bruk av egen bil, tjenestereiser, 

telefongodtgjøring m.v., 

 behandling av søknader fra ansatte om lån av kommunale lokaler, biler, utstyr m.v.. 

5.5 Arbeidsgiverutvalg 

Kommunestyret velger blant Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter, et 

Arbeidsgiverutvalg for fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for rådmannen. Utvalget skal ha 

tre medlemmer. 

 

Arbeidsgiverutvalgets oppgaver og myndighet 

Arbeidsgiverutvalget er rådmannens nærmeste overordnete, har medarbeidersamtaler med 

rådmannen og fastsetter rådmannens lønns- og arbeidsvilkår. 

 

6. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

6.1 Lov- og avtalehjemmel 

Det vises til KL § 25, arbeidsmiljølovens kapittel VII med forskrifter, og gjeldende hovedavtale 

mellom Kommunenes Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene Del B § 6. 

6.2 Valg og sammensetning 

Arbeidsmiljøutvalget har 6 medlemmer. Arbeidsmiljøutvalget velges for valgperioden og 

konstituerer seg selv. 

 

 Rådmannen oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer som alle representerer 

arbeidsgiversiden. 

 Arbeidstakerne oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer etter bestemmelsene i 

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 6 og hovedavtalens Del B § 6. 

Hovedverneombudet skal være en av arbeidstakerrepresentantene. De øvrige 

arbeidstakerrepresentantene kan enten velges eller oppnevnes av 

arbeidstakerorganisasjonene etter forskriftens regler og hovedavtalens bestemmelser 

i Del B § 6. 

 Arbeidsmiljøutvalget velger leder og nestleder blant sine medlemmer med funksjonstid 

for 2 år. Ledervervet veksler mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. 

 Leder for HMS-arbeidet er fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget, som representant for 

verne- og helsepersonalet, jevnfør Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 6 

nr 6. 

6.3 Arbeidsoppgaver 

Det vises til arbeidsmiljølovens § 24 med forskrifter. 



 

 

 

7. Viltnemnda 

7.1 Lovhjemmel 

Det vises til Viltloven, Hundeloven og Lov om avgrensing i retten til å slippe hingster, okser, 

værer og gjeitebukker på beite, 

7.2 Valg og sammensetning 

Viltnemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer, som velges av kommunestyret 

etter bestemmelsene i KL § 10. Utvalget velger selv sin leder. 

7.3 Arbeidsoppgaver og myndighet 

Viltnemnda har de oppgaver som er lagt til kommunen i Viltloven, Hundeloven og Lov om 

avgrensing i retten til å slippe hingster, okser, værer og gjeitebukker på beite, 

Utvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller 

er gitt i medhold av lov. 

Utvalget har myndighet til å gi rådmannen fullmakt til å avgjøre konkrete enkeltsaker, og i 

bestemte typer av saker, etter rammer som eventuelt er gitt for den enkelte saken/sakstypen. 

 

Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, 

forelegges saken ordføreren. 

8. Forliksrådet 

8.1 Lovhjemmel 

Det vises til Domstolsloven §§ 27 og 28 

8.2 Valg og sammensetning 

Forliksrådet oppnevnes i henhold til domstolloven § 27. Forliksrådet har tre medlemmer med 

varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert blant medlemmene og 

varamedlemmene. Kommunestyret velger ett av medlemmene til formann. 

8.3 Arbeidsoppgaver og myndighet 

Forliksrådets oppgaver går fram av domstolloven. 

9. Klageutvalget 

9.1 Lovhjemmel 

Det vises til FVL kap VI  

9.2 Valg og sammensetning 

Klageutvalget består av tre medlemmer med varamedlemmer, valgt av og blant 

kommunestyrets medlemmer.  

9.3 Arbeidsoppgaver og myndighet 

Klageutvalget har de oppgaver og den myndighet som fremgår av FVL § 28, jevnfør § 34. . 



 

 

 

10. Kontrollutvalget 

10.1 Lovhjemmel 

Det vises til KL § 77, og Forskrift om kontrollutvalg. 

10.2 Valg og sammensetning 

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret 

på det konstituerende møtet etter bestemmelsene i KL § 77 med forskrifter. Kommunestyret 

velger leder og nestleder blant medlemmene. Valgene gjelder for valgperioden. 

Kontrollutvalget skal som prinsipp ha en fordeling 3-2 i favør av den/de grupperinger som ikke 

utgjør flertall ved valg av formannskap, ordfører og varaordfører. 

10.3 Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet 

Det vises til KL § 77, og forskrift om kontrollutvalg. 

11. Eldrerådet 

11.1 Lovhjemmel 

Det vises til Lov om eldreråd. 

11.2 Valg og sammensetning 

Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer; disse velges alle av 

kommunestyret. Valgene skal gjelde for valgperioden. 

For øvrig vises det til bestemmelsene i lov om eldreråd om forslagsrett og valgbarhet. 

11.3 Arbeidsoppgaver 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, som skal behandle alle saker som gjelder 

levekårene for eldre innbyggere i kommunen. Rådet sender årsmelding til kommunestyret om 

sin virksomhet. Det vises til lov om eldreråd §§ 3 og 4. 

11.4 Avgjørelsesmyndighet 

Eldrerådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet. 

12. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

12.1 Lovhjemmel 

Det vises til Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. LOV-2005-06-17-58  

12.2 Valg og sammensetning 

Rådet består av leder, nestleder og 3 medlemmer med varamedlemmer; som alle velges av 

kommunestyret. Brukeorganisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 

forslagsrett til medlemmer i rådet. Kommunestyret velger normalt 3 brukerrepresentanter og 

2 politikere som medlemmer i rådet. Valgene skal gjelde for valgperioden. Reglene for 

forholdstallsvalg etter KL §§ 36 og 37 gjelder ikke ved valg av medlemmer til rådet. 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-058.html


 

 

 

12.3 Arbeidsoppgaver 

Rådet er et organ for samhandling og rådgiving i kommunen. Rådet skal medvirke til å 

synliggjøre behovene som de ulike gruppene med nedsatt funksjonsevne har, og fremme 

gode løsninger på disse. Loven peker på at saksområdet blant annet gjelder tilgjengelighet, 

arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, og tjenester for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. Jevnfør lovens § 1. 

Rådet skal hvert år utarbeide en melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges frem 

for kommunestyret. 

12.4 Avgjørelsesmyndighet 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet. 

13. Delegering til ordføreren 

 Ordføreren fremmer innstilling til kommunestyret i følgende saker: 

o forslag til møteplan, jevnfør KL § 32 nr 1 

o forslag til feriefullmakter, 

o meldingssaker,  

 Ordføreren fastsetter sakslista for kommunestyrets og formannskapets møter, jevnfør 

KL § 32 nr 2 og reglementets kap 4. 

 Dersom ordføreren bestemmer at et vedtak fattet i et underordnet organ skal legges 

frem til behandling i kommunestyret, kan ordføreren bestemme at iverksettingen av 

vedtaket skal stanses inntil endelig vedtak er fattet, jevnfør reglementets punkt 2.5, 

omgjøringsrett. 

 Ordføreren gis myndighet til å avgjøre om høringsuttalelser kommunen er bedt om å 

uttale seg om i forhold til utredninger, lovforslag, forskrifter og lignende er av en slik 

karakter at de skal underlegges politisk behandling (jevnfør 1.1.1 og 1.14.). 

 Ordføreren gis myndighet til å avgjøre om en sak er av prinsipielle betydning, slik at 

den skal behandles politisk, eller ikke. Myndigheten gjelder alle saker der det kan 

være tvil om dette. 

 Ordføreren gis myndighet til å avgjøre hvordan en sak av prinsippiell betydning skal 

behandles politisk, dersom det oppstår tvil om dette. Jevnfør Reglement for bruk av 

delegert myndighet, punkt 1. 

 

 Ordføreren gis myndighet til å oppnevne kommunens representanter i hel- eller 

deleide aksjeselskaper. 

 Dette skal skje etter å ha konferert med partienes gruppeledere, og skal ha som mål 

at selskapenes styrer totalt sett får en mest mulig relevant sammensetning. 

 Ordføreren representerer kommunen utad, også i vennskapsarbeidet, og kan avgjøre 

at andre skal representere kommunen på hans vegne. Ordføreren bestemmer selv 

omfanget og innholdet av oppdraget. 

 Ordfører har fullmakt til å pålegge ledere av kommunale utvalg å ta oppdrag på vegne 

av kommunen innen deres arbeidsområde. 

 Ordføreren har fullmakt til å avgjøre søknader fra politikere om deltakelse på kurs mv. 

 Formannskapet kan gi ordføreren utvidete fullmakter i spesielle saker. Formannskapet 

skal ha melding om slike vedtak i neste møte. 

 Se for øvrig bestemmelsene i KL § 9 om valg av ordfører og oppgaver til ordfører. 



 

 

 

14. Delegering til rådmannen 

14.1 Arbeidsoppgaver 

Rådmannens oppgaver fremgår av KL § 23.: 

 

§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller 

fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer 

kommunestyret eller fylkestinget fastsetter. 

 

 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i 

alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 

 

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til 

å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 

kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

 

Endret ved lov 12 des. 2003 nr. 113 (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915). 

14.2 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter og 

innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret og politiske utvalg vedtar, har 

rådmannen myndighet til å treffe vedtak. Denne avgrensingen gjelder for alle de følgende 

punktene. 

 

1. Rådmannen gis myndighet til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og i andre saker som 

ikke er av prinsipiell betydning. 

Av saker som ikke er prinsipielle regnes normalt å: 

 foreta innkjøp av varer og tjenester, herunder maskiner og utstyr, innenfor budsjettets 

rammer og etter nærmere retningslinjer, 

 inngå avtaler om leie og oppsigelse av lokaler til kommunale formål, 

 frafalle kommunal pant for lån, samt frafalle prioritet når dette ikke medfører økt 

tapsrisiko for kommunen, 

 fordele støtte til politiske partier etter regler fastsatt av staten, 

 iverksette rettslig inkasso for kommunekassens krav, 

 forvalte kommunens faste eiendommer i samsvar med vedtatte retningslinjer, 

 gjennomføre salg eller bortfeste av boligtomter som er utlagt til dette formål i 

stadfestet reguleringsplan og hvor tomtegrensene er angitt i planen, 



 

 

 

 gjennomføre salg eller bortfeste av mindre grunnstykker som tilleggstomt til 

nabogrunn når arealet er for lite til en annen utnyttelse og kommunen ikke vil trenge 

arealet til annet offentlig formål, 

 gjennomføre kjøp av fast eiendom i samsvar med politiske vedtak, herunder 

godkjenne kjøpesum og andre vilkår for kjøp når disse ikke i vesentlig grad fraviker 

det som må anses vanlig for denne type eiendom, i det aktuelle strøk, 

 gjennomføre kjøp av boliger når dette reduserer kommunens tap, 

 leie ut kommunale boliger innenfor rammen av kommunens tjenesteyting, 

 leie ut kommunal eiendom (bygninger og tomter) for et kort tidsrom når dette ikke 

forstyrrer kommunale planer for disponering av eiendommen. 

 

Dersom rådmannen er i tvil om en sak er av prinsipiell betydning og skal behandles politisk, 

eller ikke, forelegger han saken for ordføreren. 

 

2. Rådmannen gis myndighet til å vedta planer for hvordan administrasjonen skal 
gjennomføre vedtak fattet av overordnet myndighet, hvordan den skal organisere 
gjennomføringen, kontrollere og vurdere gjennomføringen, og iverksette tiltak for å 
forbedre gjennomføringen. 

 
3. Rådmannen gis myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe 

avgjørelser i personalsaker, jevnfør KL § 24 nr 1, innen bestemmelsene i 
retningslinjene for personalarbeidet, som Administrasjonsutvalget har vedtatt. Jevnfør 
punkt 5.4 i dette reglementet. Rådmannen gis herunder myndighet til å: 

 organisere personalarbeidet og bestemme hvilke styringssystemer som skal brukes i 

personalarbeidet, 

 konstituere, ansette og si opp ansatte, 

 suspendere og avskjedige ansatte, 

 fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, 

 tolke og praktisere avtaler, reglementer, lover og forskrifter vedrørende lønns- og 

arbeidsvilkår m.v. for ansatte. 

 

Rådmannens beslutninger på dette området legges frem for administrasjonsutvalget og 

arbeidsmiljøutvalget til orientering. 

 
4. Rådmannen gis myndighet til å treffe avgjørelser i økonomisaker, etter de 

retningslinjer som er fastsatt i samarbeidsavtalen med Fredrikstad kommune og i 

økonomireglementet. Rådmannen gis herunder myndighet til å: 

 organisere økonomistyringen og bestemme hvilke styringssystemer som skal brukes i 

økonomistyringen 

 fastsette plan og detaljbudsjett, innenfor de vedtatte nettorammene for virksomheter og 

staben, etter at plan og budsjett for virksomhetene og staben er lagt frem til 

orientering for at de politiske organene  

 attestere og anvise for kommunens regnskaper 

 oppta lån og inngå leasingavtaler etter bestemmelsen i KL § 50, for refinansiering av 

eldre gjeld og opptak av nye lån, og bestemme lånevilkår, forutsatt at lånerammene er 

vedtatt av kommunestyret gjennom budsjettvedtak eller i egen sak 

 oppta og forvalte låneportefølje, plassere kortsiktig likviditet og plassere langsiktig 

likviditet, ut fra bestemmelsene i kommunens økonomireglement 



 

 

 

 disponere kommunens bankkonti og gi disposisjonsrett til den enkelte konto til andre i 

kommunen 

 forplikte kommunen i forhold til aksept av statlige tilskudd som sikres med pant eller 

legger langsiktige forpliktelser på kommunen i forhold til disponering av objektet/saken 

som utløser tilskuddet 

 frafalle kommunens rett til motregning i enkeltsaker når fordringen mot kommunen 

ikke overstiger kr. 100.000 

 forhandle frem og inngå de nødvendige avtaler med låntaker og låntakers øvrige 

kreditorer for å sikre kommunens engasjement best mulig vedrørende formidlingslån 

 

5. Rådmannen leder arbeidet med næringsutvikling. 

 

6. Rådmannen leder arbeidet med kommunens informasjonsoppgaver. 

 

7. Rådmannen gis myndighet etter Straffelovens § 79, 5. ledd og særlovgivningen til å 

kreve påtale i alle saker som gjelder innbrudd, hærverk eller annen ulovlig 

rådighetsforføyelse over/på kommunal eiendom og ellers i alle tilfelle der hensynet til 

hurtig etterforskning krever rask påtale. 

 

8. Rådmannen gis myndighet til å være underinstans etter FVL § 33 ved behandling av 

klager i saker som ikke er av prinsippiell art. 

9. Inngå avtale med andre myndigheter og private om utarbeidelse av forslag til 

områderegulering jfr pbl 2008 § 12-2. 

 

10. Rådmannen har rett til å underskrive på kommunens vegne i alle saker som omfattes av 

punktene 1-9, jevnfør KL § 9, pkt. 3, og til å delegere denne retten videre til andre i 

administrasjonen. 

14.3 Retningslinjer for videredelegering i administrasjonen 

Delegering fra rådmannen går gjennom assisterende rådmann og kommunalsjefene, til den 

enkelte virksomhetsleder, og fra rådmannen gjennom assisterende rådmann til 

avdelingslederne i Rådmannens stab. Delegeringslinjen fra virksomhetsledere går videre til 

avdelingsledere og andre ansatte. Delegeringslinjen fra avdelingslederne i Rådmannens stab 

går videre til andre ansatte i staben. 

 

Myndighet som er delegert fra politiske organ til rådmannen skal i størst mulig grad 

delegeres videre via assisterende rådmann og kommunalsjefene til virksomhetslederne. 

 

Med mindre annet er uttrykkelig bestemt av overordnet organ, har virksomhetsleder rett til å 

delegere egen myndighet videre til avdelingsledere og ansatte innenfor sin virksomhet. 

 

Hvert ledd i delegeringslinjen har ansvaret for å kontrollere at de underordnede utfører sine 

oppgaver og utøver sin myndighet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og ellers i 

samsvar med vedtatte planer, budsjetter og retningslinjer utarbeidet av overordnet 

myndighetsorgan. 

 

Prinsippene i Reglement for bruk av delegert myndighet, unntatt punkt 6 og 8, gjelder også 

for bruk av delegert myndighet i administrasjonen. 



 

 

 

 


