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Politisk 
organisering i 

Øyer, 
valgperioden 

2019-2023

• Fremdriftsplanen: 

• Saksutvalget gir gjennom denne power point presentasjonen, kommunestyrets medlemmer en 
bred orientering i juni 2019. Dette gjøres for at alle partiene skal få muligheten til å gjøre seg 
kjent med og vurdere saksutvalgets forslag. 

• Saksutvalgets innstilling legges frem for beslutning i august 2019.

• Denne orienteringen inneholder: 

• Saksutvalgets forslag til organisering

• Gjeldene delegeringsreglement og forslag til endringer

• Saksutvalgets foreløpige beskrivelser av oppgaveområder for utvalgene

• Ved konstituering av nytt kommunestyre etter valget 2019 vil ny kommunelov tre i kraft. Dette sammen 
med at det til enhver tid er sittende kommunestyre som selv velger sin organisering, medfører at valg av 
organisering vil settes som egen sak på konstituerende møte i oktober 2019. 

• Prosedyrene for valgene under konstituering blir slik: 

1. Valg av lovpålagte organer i hnh. til Kommuneloven: Formannskap, Ordfører, 
Varaordfører og kontrollutvalg

2. Valg av medlemmer til Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
Ungdomsråd

3. Folkevalgt organisering i perioden 2019-2023, herunder hvilke faste utvalg 
kommunestyret vil opprette

4. Valg av medlemmer til faste utvalg og andre folkevalgte organer som 
kommunestyret har opprettet i forrige sak



Kommunestyret
25 medlemmer

Formannskap
7 medlemmer

Planutvalg
7 medlemmer

Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne

Eldrerådet

Ungdomsrådet

Kontrollutvalget

Partssammensatt utvalg

Valgnemd

Sakkyndig nemd for 
eiendomsskatt

Flerkulturelt råd

Saksutvalg opprettes 
ved behov

Administrasjon
Folkevalgte

Dagens organisering i Øyer kommune

Samarbeidsutvalgene
Skoler og barnehager

Utvalg for stedsnamn

Klagenemd 
eiendomsskatt



Andre folkevalgte organer, valgt høsten 2015
• Eldreråd

• Råd for mennesker med nedsatte funksjonsevner

• Ungdomsråd

• Flerkulturelt råd

• Partssammensatt utvalg (Arbeidsgivers representanter= formannskapet)

• Utvalg for stedsnavn

• Fjellstyre

• Styre til ØKB

• Eiendomsskattetakstnemnd (Nytt navn: Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker)

• Overtakstnemnd for eiendomsskattesaker(Nytt navn: Klagenemnda for eiendomskattesaker)

• Kommunale representanter til  samarbeidsutvalgene på barnehager og skoler

• Representant og vararepresentant til Regionrådet

• Representanter til ungdommens fylkesting(velges av og blant ungdomsrådets medlemmer)

• Kommunens representant til Gudbrandsdalsting

• Valgnemnd (her skal vi sjekke litt mer, men jeg finner ingenting i verken valgloven eller 
kommuneloven. Det ser ut på saksfremlegget i 2015 at kommunestyret er bedt om å velge 
valgnemnd)

• Medlemmer til styret i Stiftelsen Moksa kunstverksted

• Medlem til styret i Hafjell Nasjonalanlegg A/S, 

• Medlemmer til styret i Hafjell Idrett A/S og Hafjell Freepark A/S

• Representanter til Fylkesmøte i KS

• Heimevernsnemnd (utgått)

• Medlemmer til Villreinnemnda for Rondane

• Representant og vararepresentant til styringsgruppa for Opplandsarkivet avd. Maihaugen

• Kommunens representant til kirkelig fellesråd

• Representant og vararepresentant til representantskapet i GLØR

• Representant og vararepresentant til representantskapet i Gudbrandsdal krisesenter

• Representant og vararepresentant til styre for Brann- og feiervesenet i Lillehammerregionen

• Kommunens representant til styret i stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral

• Politisk representant til styret i eiersameiet Granerudtorget, Hjortestien borettslag og sameiet 
Hafjelltorget

• Representanter i dialogmøtet for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

• Lagrettmedlemmer og meddommere 

• Skjønnsmedlemmer

• Forliksrådsmedlemmer

• Meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett

• Skjønnsnemnd for forpakting (felles med Gausdal og Lillehammer)



Saksutvalgets forslag til ny 
folkevalgt organisering 2019-
2023



Politisk organisering 2019-2023
Kommunestyret
21 medlemmer

Lovpålagt folkevalgt organ kommuneloven

Formannskap
7 medlemmer

Kontrollutvalg
5 medlemmer

Opprettet av kommunestyret.
Faste utvalg.

Tjenesteutvalg
7 medlemmer

Plan og miljøutvalg
5 medlemmer

Gjennomgående representasjon: 
Formannskap, 2 medlemmer i kontrollutvalget, tjenesteutvalg og planutvalgets 
medlemmer velges av og blant kommunestyrets faste representanter. 

Kan opprette saksutvalg innen sine områder

Kan opprette saksutvalg

Kan opprette saksutvalg

Andre folkevalgte organer



Andre folkevalgte organer Øyer kommune 2019-2023
• Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatte funksjonsevner( utvalget slås sammen til et utvalg)

• Ungdomsråd

• Flerkulturelt råd

• Partssammensatt utvalg (Arbeidsgivers representanter= formannskapet)

• Utvalg for stedsnavn( Velges ikke på nytt: oppgavene tilføres Fast utvalg Plan og Miljø)

• Fjellstyre

• Styre til Øyer kommunale boligstiftelse

• Eiendomsskattetakstnemnd (Nytt navn: Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker)

• Overtakstnemnd for eiendomsskattesaker(Nytt navn: Klagenemnda for eiendomskattesaker)

• Kommunale representanter til samarbeidsutvalgene på barnehager og skoler( velges av og blant 
tjenesteutvalgets medlemmer)

• Representant og vararepresentant til Regionrådet/ Etableres på nytt som Interkommunalt politisk råd

• Representanter til ungdommens fylkesting(velges av og blant ungdomsrådets medlemmer)

• Kommunens representant til Gudbrandsdalsting( Ordfører + 1 av kommunestyrets representanter)

• Valgnemnd (Formannskapet + representant fra eventuelt parti som ikke er i formannskapet)

• Medlemmer til styret i Stiftelsen Moksa kunstverksted

• Medlem til styret i Hafjell Nasjonalanlegg A/S, 

• Medlemmer til styret i Hafjell Idrett A/S og Hafjell Freepark A/S

• Representanter til Fylkesmøte i KS ( Ordfører + 1 representant fra opposisjonen)

• Medlemmer til Villreinnemnda for Rondane

• Representant og vararepresentant til styringsgruppa for Opplandsarkivet avd. Maihaugen

• Kommunens representant til kirkelig fellesråd

• 1 Styremedlem til styret i GLØR A/S

• Representant og vararepresentant til styre for Brann- og feiervesenet i Lillehammerregionen

• Kommunens representant til styret i stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral

• Politisk representant til styret i eiersameiet Granerudtorget, Hjortestien borettslag og sameiet 
Hafjelltorget

• Representanter i dialogmøtet for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

• Lagrettmedlemmer og meddommere 

• Skjønnsmedlemmer

• Forliksrådsmedlemmer

• Meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett

• Skjønnsnemnd for forpakting (felles med Gausdal og Lillehammer)

• Eierstyring, generalforsamlinger, representantskapsmøter: Fast medlem: Ordfører, Vara: Varaordfører 
:Eiermøter/generalforsamling i Gudbrandsdal Energi A/S, Eiermøter/generalforsamling Eidsiva 
A/S, Representant og vararepresentant til representantskapet i GLØR, Representant og 
vararepresentant til representantskapet i Gudbrandsdal krisesenter, med flere. (Lista er ikke komplett, 
fullstendig liste vil utarbeides)



Delegeringsreglementet
• Skiller mellom: 

• Vedtaksmyndighet
• Innstillingsrett
• Uttalerett/ saksfremlegg

• Skiller også mellom : 
• Saker delegert til folkevalgte organer og Ordfører
• Saker delegert til Rådmann/administrasjon(kommunedirektør i ny lov) 

Rådmann kan delegere videre til andre i administrasjonen 

Ansvar kan ikke delegeres. 
Det er oppgaveløsningen som delegeres.  



Ny 
kommunelov

Nytt kommunestyre vil fatte vedtak om organiseringen ved konstituering, 
da det til enhver tid er sittende kommunestyre som selv avgjør sin 

organisering, delegering og arbeidsmåte. 



Kommunestyret
Alle kommunens fullmakter

Kommuneloven

Ordfører

Oppgaver og myndighet
Folkevalgte organer

Formannskap

Plan og 
miljøutvalg

Tjenesteutvalg

Kommunedirektøren

Andre rettssubjekter

Kan delegere videre til andre i adm.
Hvis kommunestyret ikke har bestemt noe annet 

Delegeringsreglement

Alle fullmakter ligger i Kommunestyret
Av kommuneloven fremgår hva som ikke kan delegeres 
til andre organer og/eller kommunedirektør 
Prinsipielle saker kan ikke delegeres

Kan ikke delegeres myndighet i prinsipielle saker

I vertskommunesamarbeid er
det Rådmannens fullmakt som videre delegeres

Kontrollutvalg

Lovpålagte Kommunestyret velger
selv å opprette faste utvalg 

Andre folkevalgte organer

Oppgaver og myndighet
administrasjon

Eldreråd, råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevner 
og  ungdomsråd



Ordfører

Kommuneloven kapittel 6: 
Ordføreren i kommunen er møteleder i kommunestyret og 

formannskapet. 
Ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på 

kommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre.
Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale eller 

fylkeskommunale folkevalgte organer. 
I kontrollutvalget har ordføreren likevel bare møte- og talerett. 
Ordføreren har bare stemmerett i organer der han eller hun er valgt 

medlem. Ordføreren kan la et annet medlem av 
kommunestyret eller fylkestinget representere seg i de organene som han 

eller hun ikke er medlem av.
Kommunestyret kan selv gi ordføreren myndighet til å
a) Treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning
b) Treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første ledd
c) Opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har 

prinsipiell betydning

Formannskapet og fylkesutvalget kan selv gi ordføreren myndighet til 
å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke 
kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.

Ordføreren skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om 
hvordan den delegerte myndigheten er benyttet.



Formannskapet

Formannskapet er et lovpålagt organ i Kommuneloven § 5.6

Formannskapet har 7 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets faste representanter. 

Formannskapets møter ledes av Ordfører, varaordfører er nestleder. 

Kommunelovens bestemmelser

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, det samme gjelder 
kommuneplanens samfunnsdel og annen overordnet planlegging. 

Formannskapet er kommunestyrets «arbeidsutvalg». 

Oppgaver: 

Helhetlig samfunns- og næringsutvikling, herunder aktuelle nemnder og næringsfond, Regionalt samarbeid, 
Interkommunalt samarbeid, Digitalisering, Overordnet økonomisk planlegging, budsjettering og 
kvartalsrapportering,  Helhetlig virksomhets- og målstyring, Oppfølging av kommunens eierinteresser og 
selskaper,  Kommunens planstrategi og den generelle delen av kommuneplanen, dispensasjoner fra gjeldene 
kommuneplaner/kommunedelplaner. 

Formannskapet er kommunens klageorgan.  

Formannskapet  er kommunens representant i partssammensatt utvalg etter kommuneloven.   

Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet organ når det 
ikke tid til å innkalle dette, jfr. kommuneloven § 13 (haste-paragrafen). 

Formannskapet er valgstyre ihht. valgloven § 4 -1 



Kontrollutvalget
Kontrollutvalget har 5 medlemmer, der to skal velges av og blant kommunestyrets faste

medlemmer. Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme 
gruppe som ordføreren.

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap, og det er kommunestyret som har det overordnede 
kontrollansvaret for den kommunale virksomheten.

Kontrollutvalgets oppgaver: Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte, samt at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar 
med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon).  

a)kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte

b)det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 
bestemmelser og vedtak

c)det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper 
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i

Sekretariat: 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, 
er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av 
kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for 
kommunen eller fylkeskommunen.

Valg av revisjonsordning: Kommunene kan velge enten å ha revisjon i egenregi (ansatt revisor eller 
revisjon i samarbeid med andre kommuner) eller å kjøpe revisjonstjenester fra et privat selskap. Det 
er kommunestyret som avgjør hvilken revisjonsordning kommunen skal ha. Dette ansvaret kan ikke 
delegeres. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret om valg av revisjonsordning og revisor

Ny kommunelov: kapittel 23 



Tjensteutvalget 
(Fast utvalg)

Kommuneloven 
§ 5.7

• Tjenesteutvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer som velges blant 
kommunestyrets faste representanter. 

• Kommunestyret velger leder og nestleder. 

• Tjenesteutvalgets oppgaver og myndighet: Tjenesteutvalget kan behandle saker som 
omfatter hele spekteret av kommunens tjenestetilbud, slik som barn og unges 
oppvekstvilkår, eldreomsorgen, helsetjenester, universiell utforming av tjenestene mm. 

• Lovområder: foreløpig Opplæringslova, Barnehagelova, Barnevern, Voksenopplæring, 
NAV loven, Arbeid og aktivitet, Helse, forebygging med flere

• Ikke lovfestet:  Utvalget har anledning til å følge opp pågående prosesser, blant annet 
gjennom orienteringer fra rådmannen. Følge opp samarbeid med frivillig organisasjoner, 
kulturtilbudet i kommunen. Tjenesteutvalget har ansvar for årlige dialogmøter med de 
administrative tjenestelederne.

• Tjenesteutvalget kan på eget initiativ gjennomføre brukermøter. 

• Det settes opp fast møtekalender for utvalget.  

• Tjenesteutvalget har innstillingsrett til kommunestyret i saker som behandles i utvalget 
og skal primært arbeide med forberedende behandling av saker til kommunestyret.  
Kommunestyret og formannskapet kan gi utvalget utredningsoppdrag. 

• De folkevalgte representanter til samarbeidsutvalg skoler og barnehager velges blant 
tjenesteutvalgets medlemmer



Plan og 
miljøutvalget

Kommuneloven 
§ 5.7

Plan og miljøutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer som velges blant 
kommunestyrets faste representanter. Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Kommunestyret tildeler oppgaver og ansvarsområder innen flere lovområder. 

Plan og miljøutvalgets oppgaver og myndighet: Plan og miljøutvalget kan behandle saker 
som omfatter hele spekteret av areal, natur, ressurser, miljø med mer. 

• Utvalget arbeider innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyret i 
kommuneplaner og/eller kommunedelplaner, og andre retningslinjer som er gitt av 
kommunestyret. Plan og miljøutvalget har innstillingsrett til kommunestyret i saker som 
behandles i utvalget og skal primært arbeide med forberedende behandling av saker til 
kommunestyret.  Kommunestyret og formannskapet kan gi utvalget utredningsoppdrag. 

• Planutvalget er delegert myndighet innenfor flere lover, blant annet plan- og 
bygningsloven. Saksutvalget foreslår en gjennomgang og grenseoppgang mot hva som 
skal behandles i plan og miljøutvalget og hva som skal til formannskapet som har det 
helhetlige samfunnsansvaret, dette blant annet gjelder §19 saker i plan og 
bygningsloven, store utbyggingssaker og andre saker som har stor betydning for den 
helhetlige utviklingen i kommunen.  

• Det settes opp fast møtekalender for utvalget

• Plan og miljøutvalget har årlige dialogmøter med plan, tekniske tjenester mm. 



Rådmann/Kommunedirektøren

• Kommuneloven: 

• Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder 
av kommunens og fylkeskommunens administrasjon.

• Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale 
administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, 
retningslinjer eller pålegg kommunestyret eller fylkestinget gir.

• Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

• Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt 
uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller 
rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller 
hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.

• Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale 
folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av 
sine underordnete utøve denne retten på sine vegne.

• Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som 
ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har 
bestemt noe annet.

• Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert 
ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe 
annet er fastsatt i lov.



• 3.1 Generelt om myndighet, formål m.m. 

• All avgjørelsesmyndighet med virkning utad er lagt til kommunestyret, 
som delegerer til andre politiske utvalg og til administrasjonen ved 
rådmannen. Bare rådmannen kan delegere videre internt i 
administrasjonen. Kommunestyret delegerer myndighet for å få en 
effektiv organisasjon. 

• Hensyn som må avveies i forbindelse med delegering av myndighet er:
• Rettssikkerhet for innbyggere 
• Effektiv ressursbruk 
• Service og saksbehandlingstid 
• Sammenheng mellom politiske mål og retningslinjer og vedtak i enkeltsaker 

• Delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter, retningslinjer og 
planer vedtatt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og 
forutsetninger. Kommunelovens § 10 pkt. 2 gir hjemmel for delegering til 
faste utvalg. Kommunelovens § 23 pkt. 4 gir hjemmel for delegering til 
rådmannen.

• Av dette reglementet framgår
• Prinsipper for delegering og arbeidsfordeling mellom kommunestyret, 
formannskapet, planutvalget og rådmannen 
• Retningslinjer for bruk av delegert myndighet 
• Tiltak for rettssikkerhet, kontroll og tilbakemelding

• Saksutvalgets kommentarer til  behov for 
endringer i punkt 3.1 Generelt:

• Tekstlig innhold beholdes stort sett. 

• Henvisningene til ny kommunelov
innarbeides.

Gjeldende delegeringsreglement vedtatt 26.mars 2015



3.2 Prinsipper for delegering og arbeidsdeling mellom kommunestyret, formannskapet, planutvalget og 
rådmannen 

• Et sentralt skille i delegeringsreglementet er å avgjøre om en sak er av prinsipiell eller 
ikke prinsipiell betydning. Dette avgjøres etter en konkret vurdering av den enkelte sak. I 
sondringen mellom prinsipiell/ikke-prinsipiell sak må det avklares hvorvidt det trengs mer 
enn en faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling. Kommer en inn på politiske 
eller klart skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer, er saken å vurdere som 
prinsipiell. En ikke-prinsipiell sak kjennetegnes ved at saksområdet er godt utviklet, at det 
foreligger presedens eller sedvane for hvilke vedtak som skal fattes i forhold til fakta i den 
enkelte sak. Alternativt at avgjørelsen ligger innfor det frie skjønn som forvaltningen skal 
utøve på saksområdet innenfor gitte retningslinjer. Begrepet retningslinjer bruker her om 
lover, forskrifter eller annen skriftlig veiledning som er utarbeidet av forvaltningsorganer 
til bruk på saksområdet, eller reglement som er vedtatt for anvendelse innen 
saksområdet. Med presedens menes tilfelle som danner norm for senere avgjørelser. 
Med sedvane menes et mønster som er fulgt over så lang tid at det danner grunnlaget for 
avgjørelse i lignende saker. 

• Alle saker som har vært gjenstand for vurderinger ut fra begrepene 
prinsipiell/ikkeprinsipiell, og hvor avgjørelsen er at saken gis en administrativ behandling, 
skal refereres i angjeldende politiske utvalg i første møte etter at administrativt vedtak er 
fattet.

• Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, har rådmann og 
ordfører ansvar for å avklare dette. Det er ordfører som til sist har ansvaret for å avgjøre 
om en sak er prinsipiell eller ikke, etter en drøfting av spørsmålet i formannskapet. 
Oversikten over all delegering av myndighet i Øyer kommune framgår av KFDelegering, se 
nettlenken for en fullstendig oversikt over myndighetsplasseringen for relevante 
paragrafer i alle relevante lover. 

• Saksutvalgets kommentarer til  behov for endringer i pkt
3.2 Prinsipper 

• Tekstlig innhold beholdes stort sett, noe revidering.

• Rutiner for prinsipielle saker, gjennomgås

• Noe opprydding mellom hva som delegeres folkevalgte 
organer og hva som delegeres Rådmann/kommunedirektør 

• Henvisningene til ny kommunelov innarbeides.

Gjeldene delegeringsreglement vedtatt 26.mars 2015Gjeldende delegeringsreglement vedtatt 26.mars 2015



Arbeidsfordelingen mellom kommunens ulike instanser er i hovedsak slik:
• Kommunestyret

• Kommunestyret er det øverste kommunale organet og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger 
av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret skal særlig konsentrere seg om de overordnede prinsipielle og politiske 
spørsmål. Kommunestyret fastlegger den helhetlige politikken og hovedretningene for utviklingen av kommunen. Selv
om kommunestyret delegerer myndighet for oppgaveløsningen til andre folkevalgte organer og/eller 
Kommunedirektøren beholder kommunestyret ansvaret for hele den kommunale drift og forvaltning. 

• Formannskapet

• Disse to organene gis avgjørelsesmyndighet blant annet i enkelte saker som etter lovverket ikke kan delegeres til 
rådmannen. Dette gjelder saker som naturlig hører til organenes arbeidsfelt. Formannskapet behandler forslag til 
økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, det samme gjelder kommuneplanens samfunnsdel og annen overordnet 
planlegging. Formannskapet er delegert ansvar blant annet innenfor næringsutvikling (disponerer næringsfondsmidler), 
alkohol- og serveringsloven. Formannskapet er delegert utvidet myndighet i hastesaker (Kommunelovens § 13, 1. ledd). 
Formannskapet ivaretar funksjonen som  kommunens særskilte klagenemnd (forvaltningslovens § 28), unntatt for de 
saker der planutvalget er klagenemnd  arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg-administrasjonsutvalget 
(kommunelovens § 25 )  valgstyre (valglovens § 4-1). 

• Planutvalget har som sin hovedfunksjon planlegging og forvaltning av areal, natur, ressurs og miljø med hovedmål å 
utvikle og bevare gode fysiske og biologiske miljø i kommunen. Planutvalget er delegert myndighet innenfor flere lover, 
den viktigste er plan- og bygningsloven. Utvalget har myndighet til å dispensere fra plan, til å foreta mindre endringer i 
plan og å nedlegge bygge- og deleforbud i medhold av plan. 

• (Planutvalget er kommunens særskilte klagenemnd (forvaltningslovens § 28) for de deler av lovverket som er naturlig i 
forhold til utvalgets ansvar, for nærmere spesifisering se reglement for klagenemndene. ) opphørt KST vedtak

• Saksutvalgets kommentarer til  behov for 
endringer:

• Tekstlig revideres dette avsnittet, stor 
forskjell på lovpålagt organ som 
Formannskap og faste utvalg som 
kommune styret selv oppretter. Skille 
tydelig mellom Formannskap og faste 
utvalg (tjenesteutvalg og plan og 
miljøutvalg)

• Klagebehandlingen i kommunen får eget 
punkt

• Henvisningene til ny kommunelov 
innarbeides.
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Rådmannen 
• Rådmannen er delegert myndighet til å ta avgjørelser på 

kommunens vegne og til å treffe vedtak i enkeltsaker og 
andre saker som ikke er av prinsipiell betydning. Under 
forutsetning av at kommunestyret ikke har bestemt noe 
annet kan rådmannen delegere myndighet videre. Det 
påhviler rådmannen en generell plikt til å vurdere alle saker 
ut fra sitt konkrete innhold for å avklare om saken skal 
avgjøres politisk eller administrativt. 

• Når rådmannen selv er inhabil i en sak hvor myndighet er 
delegert til rådmannen, fattes vedtak av ordføreren med 
mindre annet blir særskilt bestemt av kommunestyret. Også i 
andre sammenhenger der rådmannen må fratre på grunn av 
inhabilitet, trer ordføreren inn i rådmannens sted med 
tilsvarende fullmakter, med mindre lov eller særskilte 
bestemmelser sier noe annet.

• Saksutvalgets kommentarer til  behov for 
endringer i dette avsnittet:

• Rådmann = kommunedirektør i ny lov

• Behandling og rapportering i prinsipielle 
saker 

• Her klargjøres forberedelse av saker der 
Rådmann er inhabil

• Henvisningene til ny kommunelov 
innarbeides.
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3.3 Retningslinjer for bruk av delegert myndighet 

• Et underordnet organ eller administrativ leder, f. eks. 
virksomhetsleder, kan overlate til det overordnete organet eller 
overordnet administrativ leder å fatte avgjørelse i saker der det 
mangler retningslinjer eller presedens. Et overordnet organ kan av 
eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak. På samme 
måte kan en administrativ leder av eget tiltak omgjøre en 
underordnet medarbeiders vedtak. Leder av overordnet organ 
eller overordnet administrativ leder kan bestemme at iverksetting 
av vedtaket skal utsettes inntil endelig vedtak er fattet. Eventuell 
omgjøring av vedtak må skje innenfor rammene av 
forvaltningslovens § 35. 

• Delegert myndighet skal ikke brukes slik at avgjørelsen får 
konsekvenser ut over det aktuelle ansvarsområdet. Dersom en slik 
situasjon oppstår kreves enighet mellom de ulike involverte 
organer eller administrative enheter. Oppnås ikke enighet, skal 
saken bringes inn for overordnet organ eller overordnet 
administrativ leder.

• Saksutvalgets kommentarer til  
behov for endringer:

• Retningslinjene må tas bedre i 
bruk 

• Henvisningene til ny 
kommunelov innarbeides.
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3.4 Tiltak for rettssikkerhet, kontroll og tilbakemelding

• Ordinær klagerett 

• Alle enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse. For enkeltvedtak 
som er truffet av forvaltningsorgan (politisk eller administrativt) opprettet i medhold av 
kommuneloven går klagen til en av kommunens to klagenemnder (formannskapet og planutvalget) 
etter at saken har vært til ny behandling i underinstansen (vedkommende organ/administrativt 
nivå). Gis klager fullt ut medhold i underinstansen, stopper saken der. 

• Dette punktet berører ikke klageadgangen til statlige myndigheter etter særlovgivning. 

• Dokumentasjon

• Alle delegerte saker behandles etter forvaltningsloven og regler fastsatt for saksbehandlingen i 
kommunen. Alle vedtak skal dokumenteres og journalføres i kommunens sak-/arkivsystem. 

• Rapportering 

• Aktuell klagenemnd (formannskapet eller planutvalget) orienteres om klager på administrative 
vedtak etter særlovgivning. Kommunestyret, formannskapet, planutvalget, kontrollutvalget, 
revisjonen og overordnet administrativt ledd kan når de måtte ønske det, be om å få oversikt over 
alle eller et utvalg av vedtak som er fattet. 

• For politiske vedtak som krever oppfølging rapporteres status hvert tertial til kontrollutvalget og 
kommunestyret. Rådmannen tilbakemelder om oppdatert økonomisk status og om prosjekter/større 
tiltak utover den løpende driften. Nærmere regler fastsettes i økonomireglementet.

• Saksutvalgets kommentarer til  
behov for endringer:

• Henvisningene til ny 
kommunelov innarbeides.

• Formannskapet er kommunens
klageorgan, opprydding i tekst
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