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1  Styringsorganer og styringsprinsipper  
 
Kommunestyret vedtok i sak 58/14 i møte 19.06.2014 den politiske styringsstrukturen 
gjeldende for valgperioden 2015 – 2019. 
 
Målet er å ha en politisk organisering som gjør kommunen godt rustet til å 
 Ivareta rollen som lokalpolitisk institusjon 
 Yte gode kommunale tjenester 
 Drive samfunnsutvikling 
 Utøve myndighet. 
 
Hovedtrekkene i vedtatt styringsmodell er: 
 Kommunestyret består av 25 medlemmer 
 Planutvalget opprettholdes som fast utvalg i henhold til kommunelovens § 10 
 Partssammensatt utvalg-administrasjonsutvalget videreføres i henhold til 

kommunelovens § 25 
 Ordningen med saksutvalg innføres. Både kommunestyret, formannskapet og 

planutvalget kan opprette saksutvalg innenfor sine respektive ansvarsområder.  
 Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm  
 Eget råd for eldre 
 Ungdomsråd  
 Kun lovpålagte styrer på virksomhetene. Dette innebærer at hver barnehage og hver 

skole i tillegg til foreldreråd, skal ha et samarbeidsutvalg.   
 Byggeprosjekter styres administrativt. For større byggeprosjekt settes det ned saksutvalg 

som utarbeider forslag til skisseprosjekt.  
 
Prinsippet om gjennomgående representasjon gjelder, dette innebærer at det er 
medlemmer i kommunestyret som fyller funksjonene i andre kommunale organ. Det er ikke 
mulig med ny politisk styringsstruktur at alle medlemmene i kommunestyret fyller faste 
tilleggsfunksjoner. På den andre siden åpner dette for muligheten for å være medlem i 
kommunens øverste politiske organ uten å ha krevende tilleggsfunksjoner. 
 
Når det gjelder kjønnsbalanse i utvalg mv. gjelder kommuneloven for utvalg mv som etter 
lov bare skal ha medlemmer fra direkte folkevalgte forsamlinger. For øvrig gjelder lov om 
likestilling mellom kjønnene.   
 
Ordfører, utvalgsledere og rådmannen forutsettes å ha fokus på tilrettelegging av prosesser i 
utvalgene som sikrer nødvendig og god dialog mellom politikere, administrasjon og 
tillitsvalgte.  
  
Styringsmodellen medfører denne arbeidsdelingen: 
 Kommunestyret skal primært tenke og arbeide med langsiktig styring av kommunen 
 Formannskapet og planutvalget skal ta seg av løpende saker, og har vedtaksmyndighet 

når den ikke er delegert til administrasjonen v/rådmannen 
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 Administrasjonen utreder saker for de politiske organene og treffer vedtak i enkeltsaker 
og i saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
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2           Møter, saksbehandling m.m. (fellesreglement) 

2.1 Formål 

Formålet med dette reglementet er: 
 Gi ensartete og like retningslinjer for alle sentrale kommunale organ  
 Legge grunnlag for et aktivt og levende politisk arbeid 
 Sikre nødvendig og god dialog mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte 
 Gi oversikt over de viktigste plikter og rettigheter for folkevalgte 
 Bidra til åpenhet i forvaltningen 
 
Reglementet tar utgangspunkt i kommunelovens regler, og gjelder for alle organ opprettet 
med hjemmel i kommuneloven så langt det ikke strider mot særlovgivning. 
 
Det gjelder egne regler for kontrollutvalget, se kommunelovens § 77 og reglement for 
kontrollutvalg.  

2.2  Møteprinsippet 

Folkevalgte organ behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. 
 
Når det er påkrevd å få avgjort en sak før et møte, kan lederen for organet beslutte at saken 
tas opp til behandling ved telefonmøte eller ved e-postmøte. 

2.3  Møteplan m.m. 

Ordføreren sørger for at alle organ lager møteplaner og at møteplanen er samordnet slik at 
den sikrer en mest mulig effektiv saksbehandling. 
 
Kommunestyrets møter er normalt torsdager. Møtene begynner vanligvis kl 18.00 og 
avsluttes normalt innen kl 22.00.  
 
Møter i formannskap og planutvalg er normalt tirsdager. Formannskapsmøtene begynner 
vanligvis kl 08.30 og avsluttes normalt innen kl 14.00. Planutvalgsmøtene begynner vanligvis 
kl 13.00 og avsluttes normalt innen kl 16.00.  
 
Medlemmene må være forberedt på at møtene kan vare lenger. 
 

2.4  Sekretær m.m. 

Rådmannen har ansvar for saksforberedelse og sekretærfunksjoner for politiske organ og 
skal utpeke særskilte sekretærer for hvert utvalg. 
 
Rådmannen (personlig eller ved underordnede) har møte- og talerett i alle folkevalgte organ 
inkl partssammensatt utvalg/administrasjonsutvalget, unntatt kontrollutvalget. Andre 
kommunale tjenestemenn kan etter rådmannens vurdering, ta del i møter for å bistå med 
opplysninger og utredninger. 
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2.5  Innkalling og saksliste 

Det er lederen av det respektive organet som kaller inn og setter opp saksliste for det 
enkelte møte. Innkalling med saksliste og saksdokumenter skal distribueres elektronisk via 
politikerportalen senest sju dager før møtet skal holdes. Medlemmer som ikke kan benytte 
lesebrett på grunn av nedsatt funksjonsevne eller tekniske problemer med lesebrettet, kan 
få saksdokumentene på papir. 

2.6 Saksforberedelse og saksdokument 

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organ, er forsvarlig  
utredet. I alle politiske saker skal rådmannen legge fram forslag til innstilling/vedtak (første 
politiske behandling). For saksutvalg gjelder spesielle regler, se reglement for saksutvalg, 
punkt 8. 
 
Når rådmannen er inhabil, overtar ordføreren ansvaret for saksbehandlingen med mindre 
annet blir særskilt bestemt. 
 
Saksutredningene skal være korte og oversiktlige og disponeres vanligvis med følgende 
hovedoverskrifter: 
  

 Overskrift 
 Vedlegg, bare dersom det er nødvendig for å få saken tilstrekkelig belyst og 

dokumentert 
 Andre saksdokumenter  
 Sammendrag 
 Saksopplysninger 

o Innledning og hensikt 
o Bakgrunn 
o Fakta 

 Vurdering 
o Alternativer 
o Forslag til innstilling/forslag til vedtak 

 
For ytterligere beskrivelse vises til dokumentet «Mål, prinsipper og retningslinjer for 
saksbehandlingen» (under revidering). 
 
De folkevalgte organene kan be administrasjonen om nye utredninger, tilleggsopplysninger 
m.v. for saker de behandler eller ønsker å behandle. 
 
De folkevalgte organene kan i løpet av utredningsprosessen arrangere høringer om saker de 
har til behandling, og innkalle eller invitere organisasjoner/personer. 
  

2.7 Forfall, varamedlemmer og inhabilitet 

Et medlem som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal så snart som mulig melde dette 
med forfallsgrunn til formannskapssekretæren. Formannskapssekretæren kaller inn 
vararepresentant.  
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Gyldig forfall er sykdom eller andre vektige personlige grunner. 
 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. Det er organet selv som avgjør spørsmålet om 
habilitet. Reglene om habilitet framgår av lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) kapitel II. 

2.8 Møteoffentlighet 

Det vises til kommunelovens § 31, sitat punktene 1 - 5:  
1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer. 
2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt 

taushetsplikt. 
3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en 

arbeidstakers tjenstlige forhold. 
4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det. 
5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige 

interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært 
unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde 
stått i et dokument.  

 
Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. 

2.9 Taushetsplikt (Forvaltningslovens § 13) 

For alle saker som er unntatt offentlighet, gjelder taushetsplikt for de taushetsbelagte 
opplysningene. Taushetsbelagte opplysninger skal ikke formidles til uvedkommende. 
 
Når saker behandles for lukkede dører i medhold av lovbestemt taushetsplikt, gjelder 
taushetsplikten bare for de opplysninger som omfattes av den lovbestemte taushetsplikten. 
Andre opplysninger fra behandlingen er ikke taushetsbelagte. 
 

2.10 Gjennomføring av møtene; Møteledelse m.m. 

Møtet ledes av organets leder. Møtet åpner med navneopprop, hvis det lovlige minste antall 
medlemmer er til stede, erklærer møtelederen møtet for satt. Lovlig minste antall 
medlemmer er at minst halvparten er til stede under forhandlinger og stemmegivning. 
Møtelederen spør om det er merknader til innkalling og saksliste. Dersom det er 
tilleggssaker, opplyser møtelederen om disse og spør om det er i orden at tilleggssakene blir 
behandlet. 
 
I saker der et saksutvalg innstiller overfor kommunestyret, formannskapet eller planutvalget 
redegjør lederen av saksutvalget for innhold og innstilling i saken etter at møteleder har 
åpnet saksbehandlingen. For videre saksbehandling gjelder ordinære prosedyrer.  
 
Fra møtet er satt til møtets slutt kan ikke noen av organets medlemmer forlate møtet uten å 
søke permisjon på forhånd. 
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Endringsforslag skal leveres skriftlig så tidlig som mulig etter at saken er tatt opp til 
behandling. 
 
Når ordskiftet er slutt, sier møtelederen fra om at saken er tatt opp til votering. Fra da av og 
til avstemning er foretatt, må det ikke være ordskifte om saken eller leveres nye forslag til 
vedtak. Dersom det foreligger flere forslag til vedtak, avklarer møtelederen 
voteringsrekkefølgen.  
 
Før det gjennomføres endelig avstemning i en sak, kan det holdes prøveavstemning. 
Resultatet av prøveavstemningen skal føres inn i protokollen.  
 
Avstemninger foregår i henhold til kommunelovens § 35. Alle avklaringer som gjelder 
gjennomføring av møtet vedtas av organet selv med alminnelig flertall, hvis ikke annet følger 
av lov. 
 
Når medlemmene ved tegn har hatt mulighet til å stemme over et forslag, skal det holdes 
kontraavstemning dersom møtelederen eller en av medlemmene ber om det.  

2.11 Spørsmål og interpellasjoner 

Ethvert medlem kan rette spørsmål som gjelder konkrete forhold, til ordfører/leder av møtet 
om saker som ikke står på dagsorden. Ordfører/leder svarer så langt vedkommende er i 
stand til det.   
 
Ethvert medlem kan i tillegg rette skriftlige forespørsler om prinsipielle spørsmål – 
interpellasjoner - til ordfører/leder i forkant av møtet. Interpellasjoner må være meldt 
skriftlig i god tid til møtelederen, vanligvis 7 dager før møtet. 
 
Organet kan med alminnelig flertall utsette svaret på en interpellasjon til et senere møte.  
 
Behandlingsregler: 
Spørsmål: Forespørsler som gjelder konkrete forhold behandles som spørsmål. Spørreren og 
den som svarer kan ha ett innlegg hver som begrenses til fem minutter. De kan dessuten ha 
ordet ytterligere en gang hver til konkrete merknader, å stille tilleggsspørsmål eller gi svar. 
Ingen andre skal ha ordet. 
 
Interpellasjoner: Forespørsler om prinsipielle spørsmål behandles som interpellasjoner. 
Interpellanten, møtelederen og den som svarer på spørsmålet dersom det er en annen enn 
møtelederen, kan få ordet to ganger. Svaret leveres skriftlig til alle medlemmene. Andre skal 
ikke ha ordet mer enn en gang. Taletida settes vanligvis til fire minutter for første innlegg  
både for interpellanten og den som svarer. For øvrige medlemmer settes taletida inntil tre 
minutter. Samlet behandling bør ikke vare mer enn 20 minutter. 

2.12 Møtebok, protokoller 

Det skal føres én møtebok for hvert politiske organ, utpekt sekretær (se punkt 2.4) er 
møtebokansvarlig.  
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I møteboka skal det føres inn for hvert møte møtested og møtetid, navnene til de faste 
medlemmene som møter, navnene til de som ikke møter og navnene til de varamedlemmer 
som møter. Kommer noen til eller går noen fra møtet mens det varer, skal dette føres inn 
slik at møteboka viser hvem som har deltatt i hver sak. 
 
Innstillinger, forslag, vedtak og protokolltilførsler skal føres inn i møteboka. Ordskiftet blir 
ikke protokollført, bortsett fra når en representant krever å få tilførsel i protokollen. 
 
Møteprotokoll omfattende overskrift, saksnummer og innstilling/vedtak for hver sak 
distribueres elektronisk så snart den er ferdig på kommunens hjemmeside og politikerportal. 
 
Møteprotokoller godkjennes i etterfølgende møte.  

2.13  Dokumentinnsyn 

Folkevalgte har tilgang til dokumenter i den kommunale forvaltning etter prinsippet om 
meroffentlighet (offentleglova § 11).  
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3  Delegeringsreglement 

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 
 

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. 
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Alle saker som har vært gjenstand for vurderinger ut fra begrepene prinsipiell/ikke-
prinsipiell, 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. 
 
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. 
 
Formannskapet og planutvalget 
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.  
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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. 
 
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. 
 

 

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. 

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, 
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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. 
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4 Reglement for utgiftsdekning/godtgjøringer for folkevalgte  

4.1 Fast godtgjøring/møtegodtgjøring 

 
Godtgjøringen til folkevalgte skal vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år. 
Ved endring i ordførerens godtgjøring endres automatisk den faste godtgjøringen til øvrige 
politiske funksjoner.   
 
Ordfører 
Godtgjøring til ordføreren fastsettes som en andel av stortingsrepresentantenes lønn, i 2015 
75 %.  
 
Varaordfører 
Varaordførerens godtgjøring settes til 15 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringen 
dekker funksjonen som medlem i formannskapet inkl klagenemnd, partssammensatt utvalg-
administrasjonsutvalget og valgstyret. Godtgjøringen dekker varaordførerfunksjonen inkl 
stedfortrederfunksjon i ordførerens feriefravær og annet fravær.  
 
Formannskapsmedlemmer og leder for planutvalget og kontrollutvalget   
Medlemmer av formannskapet som inkluderer klagenemnd, partssammensatt utvalg-
administrasjonsutvalg  og valgstyre, får en fast godtgjøring på 4 % av ordførerens 
godtgjøring. 
 
Leder av planutvalget og kontrollutvalget får en fast godtgjøring på 4 % av ordførerens 
godtgjøring. 
 
Øvrige kommunestyremedlemmer, planutvalgets og kontrollutvalgets medlemmer 
Øvrige kommunestyremedlemmer, planutvalgets og kontrollutvalgets medlemmer får en 
fast godtgjøring tilsvarende 1 % av ordførerens godtgjøring. 
 
 
Trekk i fast godtgjøring ved fravær 
Ved fravær på minst 25 % av møter som er i henhold til oppsatt møteplan, reduseres den 
faste godtgjøringen med en andel tilsvarende det faktiske fraværet. Avregningen skjer ved 
neste utbetaling av fast godtgjøring.  
 
Ettergodtgjøring 
Ordfører godtgjøres særskilt ved valgperiodens slutt. Ettergodtgjøring gis for inntil tre 
måneder. Dersom vedkommende trer inn i ny stilling, uavhengig av arbeidsgiver, bortfaller 
ettergodtgjøringen etter 1 1/2 måned. 
 
Utbetaling 
Den faste godtgjøringen utbetales to ganger pr år, i juli og i desember. Ansvarlig: 
Formannskapssekretær. 
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4.2 Annen møtegodtgjøring (variabel møtegodtgjøring) 

Variabel møtegodtgjøring skal dekke forberedelser til møter, deltakelse i møtene, reisetid og 
eventuelle utgifter utover de som er nevnt i punkt 4.3 nedenfor. For ordfører er variabel 
møtegodtgjøring dekket gjennom den faste godtgjøringen. 
 
Møtegodtgjøring gis til møtende medlemmer og varamedlemmer for ordinære 
plenumsmøter og befaringer som inngår i følgende kommunale organs arbeids- og 
ansvarsområde: 
 Kommunestyret 
 Formannskapet (valgstyre, klagenemnd) 
 Partssammensatt utvalg - administrasjonsutvalget 
 Kontrollutvalget 
 Planutvalget (klagenemnd) 
 Valgnemnda 
 Saksutvalg opprettet av kommunestyret, formannskapet eller planutvalget.  
 Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser m.v. 
 Eldrerådet 
 Ungdomsrådet 
 Stedsnavnutvalget 
 Skattetakstnemnda 
 Klagenemnda for eiendomsskattesaker 
 Heimevernsnemnda 
 Skjønnsnemnd for forpaktning 
 
Medlemmer i ikke-kommunale utvalg hvor hensikten er å ivareta kommunens interesser og 
hvor det ikke utbetales annen godtgjøring, mottar den til enhver tid gjeldende 
møtegodtgjørelse for kommunale organ. 
 
Sats variabel møtegodtgjøring pr november 2015, kr 600. 
 
Leder av saksutvalg utbetaltes i tillegg en godtgjøring på kr 200 pr møte. 
 
Møter/befaring utenom møteplan skal være avtalt med ordfører. 
 
Begrensninger  
Personidentiske utvalg som har møte samme dag utløser bare en møtegodtgjørelse. 
 
Møtegodtgjørelse gis ikke for deltakelse i kurs, seminarer, foredrag, konferanser, 
tilstelninger o.l. 
 
Utbetaling 
Møtegodtgjøring utbetales etter hvert som regninger leveres inn, fortrinnsvis to ganger pr 
år, i juli og i desember. Det enkelte medlem sender regning og formannskapssekretær følger 
opp administrativt.  
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4.3 Erstatning for tap i arbeidsinntekt m.v. og dekning av påløpte utgifter 

 
Generelt 
Punkt 4.3 gjelder møtende medlemmer og varamedlemmer i organ listet opp under punkt 
4.2.  
 
Erstatning for tap i arbeidsinntekt m.v. 
Aktuelle personer får dekket tapt arbeidsfortjeneste, tap i arbeidsledighetstrygd og utgifter 
til leie av stedfortreder eller vikar f.eks. ved omsorg for barn/eldre/funksjonshemmede, for 
den tiden som medgår til møter inkludert reisetid. Denne kompensasjonen kommer i tillegg 
til fast godtgjøring og/eller møtegodtgjøring.  
 
Offentlig ansatte og andre som ikke blir trukket i lønn når de deltar i møter i ordinær 
arbeidstid, får ikke dekning etter dette punktet.   
 
Godtgjørelse gis etter følgende satser, feriegodtgjørelse inkludert: 
Tap av inntekt og utgifter til leie av stedfortreder, herunder vikar ved omsorgsansvar dekkes 
med inntil kr 1.400 pr dag uten at tapet er dokumentert. 
Tilsvarende utgifter inkl feriepenger og arbeidsgiveravgift, som kan dokumenteres erstattes 
med inntil kr 3.500 pr dag. Den som krever tap i ordinær arbeidsinntekt, har selv plikt til å 
dokumentere tapet. Dette kan være kopi av lønnsslippen som viser faktisk trekk, eller 
refusjonskrav fra arbeidsgiver på hva vedkommende er trukket i lønn for det aktuelle møtet. 
Selvstendig næringsdrivende og andre framlegger bekreftet kopi av alminnelig 
næringsoppgave fra ligningskontoret. 
 
Reise- kost- og overnattingsutgifter 
Reiseutgifter godtgjøres i samsvar med kommunenes reiseregulativ. Reiser skal foretas på 
billigste måte, blant annet skal skyssen til møter etc. i størst mulig grad samordnes.  
 
Kost- og overnatting godtgjøres i samsvar med kommunenes regulativ. Dette gjelder ikke 
ved kurs/seminarer/møter der kommunen betaler pensjonspris for deltakerne eller ved 
møter med servering.  
 
Utbetaling 
Erstatning for tapt arbeidsinntekt mv og reise-, kost- og overnattingsutgifter utbetales etter 
hvert som regninger leveres inn. Det er viktig å være ajour ved utgangen av regnskapsåret. 
Ansvarlig: Det enkelte medlem sender regning og formannskapssekretær følger opp 
administrativt. 
 

4.4 Pensjonsforhold 

 
Ordføreren 
Ordføreren skal være innmeldt i pensjonsordningen for folkevalgte etter mønster av  
ordningen for stortingsrepresentanter (K-sak 16/14, møte 27.03.14). 
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Andre folkevalgte 
For folkevalgte som taper pensjonsrettigheter som følge av redusert stilling/fravær fra sitt 
ordinære arbeid på grunn av kommunalt verv, dekker kommunen arbeidsgiverdelen av 
tilleggspremien som må innbetales for å opprettholde pensjonsrettighetene. 

4.5  Andre arbeidsvilkår 

Opplæring 
Det er en målsetting at alle folkevalgte får den opplæring de har behov for. Det gis 
opplæring både ved oppstart av kommunevalgperioden og ved behov, utover i perioden.  
 
Telefon- og IKT-godtgjørelse 
Til dekning av utgifter til telefon og andre IKT-tjenester i forbindelse med funksjon som 
folkevalgt, gis slik godtgjøring: 

a) Ordføreren har fri telefon og internett.  
b) Varaordføreren, øvrige formannskapsmedlemmer, medlemmer i planutvalget og 

leder av kontrollutvalget får hver dekket telefon- og linjeutgifter med kr 500 pr. år. 
Kompensasjonen utbetales på slutten av året.  

c) Faste medlemmer av kommunestyret, planutvalget, kontrollutvalget, første 
varamedlem i alle partigruppene og andre varamedlem til de store partigruppene i 
kommunestyret får utlånt iPad.  

 
Aviser/Tidsskrifter 
Kommunen dekker abonnement (elektronisk eller papirutgave) på Kommunal Rapport til 
kommunestyrets medlemmer.  
 
Tilskudd til partiene 
Kommunen støtter partiene som er representert i kommunestyret. Gjeldende satser (2014) 
innebærer kr 1.320 pr parti (grunnbeløp) og kr 12,10 pr stemme ved kommunevalget.  
 
Møtelokaler 
Møtelokalene i rådhuset stilles vederlagsfritt til disposisjon for de politiske partiene. 
Lokalene må reserveres på forhånd. 

 
Tolkningsspørsmål 
Tvil om tolkning av bestemmelsene i godtgjøringsreglementet legges fram for 
formannskapet til avgjørelse. 
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5 Reglement for kommunestyret 

5.1 Valg og sammensetning 

Kommunestyrets medlemstall er 25. 
 
Kommunestyret velges i henhold til kommunelovens § 7 jmfr reglene i valgloven. 

5.2 Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 

Kommunestyret er hjemlet i kommunelovens § 6. 
 
Kommunestyret er det øverste kommunale organ 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 
spørsmålene. Kommunestyret fastlegger den helhetlige politikken og hovedretningene for 
utviklingen av kommunen. 
 
Kommunestyret kan opprette saksutvalg til forberedende behandling av saker eller til å 
utføre særskilte verv (kommunelovens § 10, punkt 5). 
 
Kommunestyrets ansvarsområde og myndighet framgår av dette reglementet, delegerings- 
og økonomireglementet. 

5.3 Arbeidsoppgaver 

Kommunestyret avgjør selv: 
 
1. Saker med endelig vedtak i samband med kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, 
regnskap, årsmelding, kommuneplaner, reguleringsplaner og øvrige sentrale planer. 
Kommunestyret skal godkjenne forprosjekter for større utbyggingsoppgaver (omfang, 
alternativer og finansiering). Nærmere regler om dette fastsettes i økonomireglementet. 
 
2. Saker om revisjonsordning. 
 
3. Saker om å garantere for andres økonomiske forpliktelser. 
 
4. Saker om å erverve, makeskifte eller pantsette fast eiendom eller rettighet i fast eiendom 
hvor eiendommen eller rettigheten har en vesentlig økonomisk betydning og saken er av 
prinsipiell eller politisk betydning.  
 
5. Tilsetting og oppsigelse av rådmann. 
 
6. Saker om kommunestyrets egne reglement, fastsetting av ansvars- og arbeidsområde for 
politiske organ og reglement for disse. 
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7. Saker om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjørelse for politiske verv. 
 
8. Andre saker hvor det etter lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov, er nødvendig med 
kommunestyrebehandling eller hvis sakens art tilsier det. 

5.4 Møter og saksbehandling 

Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride 4 minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfelle kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen 4 min + 2 min + 1 min).  
 

5.4.1 Dagsordentimen 

Dagsordentimen som skal støtte opp under kommunestyret som dialogarena, er todelt:   
1. Ordfører og rådmann orienterer om aktuelle pågående saker.  
2. Det settes i tillegg av inntil 30 minutter til korte orienteringer fra 

kommunestyremedlemmer, spørsmål og svar. Kommunestyremedlemmene kan bare ha 
ordet én gang og inntil tre minutter, dette gjelder ikke den som orienterer. 

5.4.2 Innbyggerdialog 

Det åpnes for at innbyggere og andre kan melde spørsmål til ordfører på kommunens 
hjemmeside. Ordføreren svarer under dagsordentimen i påfølgende kommunestyremøte. 
 

5.5  Lovlighetskontroll 

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe en avgjørelse truffet av 
folkevalgt organ eller administrasjonen inn for departementet til lovlighetskontroll 
(kommunelovens § 59). Tidsfristen for krav om lovlighetskontroll er tre uker fra vedtaket er 
fattet.  
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6 Reglement for formannskapet 
 
Valg og sammensetning 
Formannskapet består av 7 medlemmer. 
 
De faste medlemmene og varamedlemmene velges blant kommunestyrets faste medlemmer 
som bestemt i kommunelovens § 8. 
 
Ordfører er leder av formannskapet og varaordfører er nestleder.  
 
   
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Formannskapet er hjemlet i kommunelovens § 8. 
 
Hovedoppgaver er kommuneplanens samfunnsdel, annen overordnet planlegging og 
økonomisaker der formannskapet innstiller til kommunestyret. Formannskapet har 
fullmakter blant annet innenfor næringssaker, alkohol- og serveringsloven.  
 
Formannskapet ivaretar funksjonen som kommunens særskilte klagenemnd 
(Forvaltningslovens § 28), unntatt for de delene av lovverket der Planutvalget er kommunens 
særskilte klagenemnd. For nærmere spesifisering, se reglement for klagenemndene.  
 
Formannskapets medlemmer er arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg - 
administrasjonsutvalget (Kommunelovens § 25). 
 
Formannskapet ivaretar funksjonen som valgstyre (Valgloven § 4-1). 
 
Formannskapet kan opprette saksutvalg til forberedende behandling av saker eller til å 
utføre særskilte verv (kommunelovens § 10, punkt 5). 
 
Formannskapets ansvarsområde og myndighet for øvrig framgår av dette reglementet, 
delegerings- og økonomireglementet. 
 
Møter og saksbehandling 
Det vises til fellesdelen av reglementet. 
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7 Reglement for planutvalget  
  

Valg og sammensetning 
Planutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer. 
 
De faste medlemmene velges fortrinnsvis blant kommunestyrets faste medlemmer. 
 
Kommunestyret velger utvalgets leder og nestleder.  
 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Planutvalget er hjemlet i kommunelovens § 10, nr 1 (fast utvalg). 
 
Planutvalget kan utover den myndighet som er delegert til rådmannen, gi lederen eller et 
arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet (Kommunelovens § 
10, nr 4).   
 
Planutvalget kan opprette saksutvalg til forberedende behandling av saker eller til å utføre 
særskilte verv (kommunelovens § 10, punkt 5). 
 
Planutvalget sørger for at saksbehandlingsreglene for kommuneplanens arealdel og for 
reguleringsplaner følges, plan- og bygningslovens kapitel 12. Utvalget har i tilknytning til 
dette de oppgaver og den myndighet som følger av loven til å dispensere fra plan, til å foreta 
mindre endringer i plan og å nedlegge bygge- og deleforbud i medhold av plan (plan- og 
bygningslovens kapitel 13).  Utvalget behandler ellers forvaltningssaker etter plan- og 
bygningsloven og andre saker som utvalget er delegert myndighet til. Planutvalget innstiller 
til kommunestyret i klagesaker på plan. 
 
Planutvalget ivaretar funksjonen som kommunens særskilte klagenemnd (Forvaltningslovens 
§ 28) for de delene av lovverket som er naturlig i forhold til utvalgets ansvar. For nærmere 
spesifisering, se reglement for klagenemndene.  
 
Arbeidsoppgaver 
Utvalget arbeider innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyret i 
kommuneplaner, og andre retningslinjer som er gitt av kommunestyret. 
Planutvalget skal ha som sin hovedvirksomhet planlegging og forvaltning av areal, natur, 
ressurs og miljø med hovedmål å utvikle og bevare gode fysiske og biologiske miljø i 
kommunen. 
 
Utvalget fatter vedtak i lovforvaltningssaker innen sitt ansvarsområde i henhold til delegert 
myndighet.  
 
Møter og saksbehandling 
Det vises til fellesdelen av reglementet. 
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8 Reglement for saksutvalg 
 
Valg og sammensetning 
Kommunestyret, formannskapet og planutvalget kan opprette saksutvalg i henhold til 
kommunelovens § 10, punkt 5, innenfor sine respektive ansvarsområder.  
 
Utvalgene skal ha 3 eller 5 medlemmer. Det forutsettes at interesse og engasjement tas 
hensyn til ved sammensetning av saksutvalgene. Medlemmene i saksutvalg skal avspeile 
kommunestyrets politiske sammensetning. 
 
Leder av saksutvalget som ivaretar rollen som saksordfører, må være medlem i det organet 
som oppretter utvalget.   
 
Funksjon og oppgaver 
Utvalget som oppretter saksutvalget formulerer et tydelig mandat for oppdraget inkl 
fastsetter frist for framlegging av innstilling. 
 
Saksutvalgene utreder og innstiller overfor det aktuelle utvalget. Saksutredningen har de 
samme krav til kvalitet og formalia som saker som fremmes fra rådmannen for et 
beslutningsorgan.  Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organ, 
er forsvarlig utredet. I forbindelse med saksbehandling for saksutvalg gjennomføres dette 
ved at rådmannens syn på saken og kvalitetssikring av juridiske og økonomiske sider, 
innarbeides i saksutredningen. Saksutvalgene kan arrangere høringer om saker de har til 
behandling og innkalle/invitere hvem de måtte ønske til utvalget. 
 
Ordfører og rådmann kan ta del i forhandlinger i saksutvalg uavhengig av hvilket organ som 
har opprettet saksutvalget. Leder for planutvalget og rådmannen v/teknisk sjef kan 
tilsvarende ta del i forhandlinger i saksutvalg opprettet av planutvalget. Ordføreren kan la 
seg representere ved et annet medlem av formannskapet og leder av planutvalget ved et 
annet medlem av planutvalget. Rådmannen og teknisk sjef kan la seg representere ved en 
annen i administrasjonen. 
  
Sekretariat 
Rådmannen utpeker sekretær for saksutvalg opprettet av kommunestyret og 
formannskapet. Teknisk sjef utpeker sekretær for saksutvalg opprettet av planutvalget. 
 
 
 
 
 
 
 



Politisk reglementshefte Øyer kommune 

26. mars 2015 

 

24 

 

 
9 Reglement for ungdomsrådet  
 
Valg og sammensetning  
Øyer ungdomsråd består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer i aldersgruppen 13 – 18 år 
(alder på valgtidspunktet). Ungdomsrådet er en partipolitisk uavhengig instans. 
 
All ungdom i aldersgruppen bosatt i Øyer kommune er valgbare. Sammensetningen skal 
ivareta mangfoldet blant ungdom ved å ta hensyn til geografisk spredning, kjønns- og 
aldersfordeling, samt representasjon av underrepresenterte grupper f.eks. lærlinger og 
minoritetsungdommer. Valget foretas på følgende måte: 
 
 Medlem Varamedlem 
Aurvoll skole, fra siste trinn barneskole 1 1 
Solvang skole, fra siste trinn barneskole 1 1 
Øyer Ungdomsskole, leder av elevrådet 1  
Øyer Ungdomsskole 1 1 
Ungdomsklubbens styre  1  
Videregående skoler, Lillehammerregionen *) 2 1 
Til sammen 7 4 
 
*) Sittende medlemmer i ungdomsrådet har ansvaret for gjennomføring av valget. 

Medlemmene velges for to år. Rådet konstituerer seg selv, leder og nestleder velges av og 
blant rådets medlemmer. Rådet fastsetter funksjonstid for det enkelte medlem for å sikre 
kontinuitet.  
 
Ungdomsrådet får opplæring ved oppstart av valgperioden. 
 
Ansvarsområder/oppgaver 
Øyer Ungdomsråd skal være en hørings- og rådgivende instans for kommunen i saker som 
angår ungdom. Leder og sekretær blir informert når saksliste til kommunestyret, 
formannskapet og planutvalget er lagt ut. Ungdomsrådet må varsle sine spørsmål og saker 
på forhånd til styrene/utvalgene. Ungdomsrådet kan innvilges talerett i styrene/utvalgene i 
de sakene som angår dem. Ungdomsrådet kan på eget initiativ ta opp saker rådet mener er 
viktige for ungdommene i Øyer.  
 
Rådet kan opprette arbeidsutvalg for å arbeide med bestemte saker.  
 
Rådet utarbeider hvert år melding om sin virksomhet, årsmeldingen sendes kommunestyret.  
 
Møtene 
Ungdomsrådet møtes i hovedsak hver 2. måned eller når lederen eller 4 av medlemmene 
krever det. Møteplanen settes opp slik at møtene avvikles i rimelig tid før aktuelle møter i 
besluttende organer.  
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Rådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende.   
 
Sekretærfunksjon 
Rådmannen oppnevner særskilt sekretær for ungdomsrådet. Sekretæren deltar i rådets 
møter med talerett. Det skal føres protokoll over sakene som behandles. Protokollen 
godkjennes i påfølgende møte. Leder med bistand fra sekretær setter opp saksliste og kaller 
inn til møtene. Innkalling sendes normalt med 7 dagers varsel.  
 
Rett til innsyn i saksdokumenter 
Saksbehandlere har ansvar for å melde fra til rådets sekretær når det kommer saker av 
interesse for ungdom. 
 
Ungdomsrådet har rett til innsyn i kommunale saksdokumenter. Dette gjelder ikke saker 
unntatt offentlighet etter lov. Retten til innsyn inntrer når saken er lagt ut til politisk 
behandling, slike henvendelser til administrasjonen skal skje via sekretæren. 
 
Økonomi 
Ungdomsrådets medlemmer og møtende varamedlemmer skal gis godtgjøring i tråd med 
gjeldende reglement for godtgjøring til folkevalgte i Øyer kommune.  
 
Reglementet for ungdomsrådet kan bare endres av kommunestyret etter forutgående 
behandling i ungdomsrådet.   
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10 Reglement for eldrerådet (lov om kommunale og fylkeskommunale 
eldreråd av 08.11.1991, nr 76) 

 
Valg og sammensetning 
Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. 
 
Flertallet av rådets medlemmer skal være alderspensjonister i kommunen. 
 
Oppnevningen av rådsmedlemmer foretas av kommunestyret for den kommunale 
valgperioden. Før oppnevningen skal pensjonistforeningene gis anledning til å komme med 
forslag til rådsmedlemmer. 
 
Rådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant pensjonistene. 
 
Eldrerådet får opplæring ved oppstart av valgperioden. 
 
Arbeids- og ansvarsområde 
Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder 
levevilkårene for eldre i kommunen, se oversikten nedenfor. Dersom administrasjonen er i 
tvil om hvorvidt en sak bør forelegges eldrerådet, skal spørsmålet avklares med eldrerådet.  
 
Rådet kan selv ta opp saker som berører eldre i kommunen. 
 
Følgende saker skal forelegges eldrerådet til uttalelse i god tid før behandling i 
planutvalg/formannskap/kommunestyre: 
 Kommuneplan 
 Økonomi- og handlingsplan og budsjett 
 Boligplan 
 Reguleringsplaner 
 Samferdselssaker og andre kommunale tiltak som i særlig grad berører eldre 
 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren 
 Kommunikasjonsplaner 
 Kulturelle tiltak.  
 
Møtene 
 Det settes opp møteplan for kalenderåret. Eldrerådet innkalles skriftlig etter vedtatt 

møteplan med minst 7 dagers varsel. Dersom lederen finner det påkrevet eller minst 2 
medlemmer krever det, skal det holdes møte utover møteplanen. 

 Møtene holdes for åpne dører. 
 Saksdokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre som har 

møterett. 
 Eldrerådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

Avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme 
avgjørende. 

 Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom 
møtelederen eller minst 2 av medlemmene i rådet motsetter seg dette.  
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 Det skal føres møteprotokoll som godkjennes i neste møte. Utskrift av møteboka sendes 
medlemmene/varamedlemmene og andre med møterett. 

 Møteprotokoll fra rådets møter skal følge saksdokumentene til de kommunale organ 
som tar endelig avgjørelse i saken. 

 Ordfører og rådmann kan ta del i rådets forhandlinger. Ordføreren kan la seg 
representere ved et annet medlem av formannskapet. Rådmannen kan la seg 
representere ved en annen i administrasjonen. 

 
Sekretærfunksjon 
Sekretariatet for eldrerådet legges til rådmannen som utpeker egen sekretær. Eldrerådet 
skal høres før utpeking av sekretær.  
 
Sekretæren plikter å holde rådet orientert om alle saker som kan ha interesse for eldre, og 
forberede saker for rådet. Sekretæren kan i samråd med lederen, innkalle andre som en 
finner det ønskelig å rådføre seg med.  
 
Det skal utarbeides årsmelding for rådets arbeid. Årsmeldingen forelegges kommunestyret. 
 
Taushetsplikt 
Eldrerådets medlemmer er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt 
(forvaltningsloven § 13). 
 
Økonomi 
Eldrerådets medlemmer og møtende varamedlemmer skal gis godtgjøring i tråd med 
gjeldende reglement for godtgjøring til folkevalgte i Øyer kommune.  
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11 Reglement for kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne mm (Lov om råd eller anna representasjonsordning i 
kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m. av 17.06.2005, nr 58) 

 
Valg og sammensetning 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm skal ha fem medlemmer. 
Rådet har slik sammensetning: 
 to medlemmer med varamedlemmer fra kommunestyret 
 tre medlemmer med varamedlemmer fra organisasjonene. Disse foreslås av 

organisasjonene. 
 
Kommunestyret velger selv medlemmer og personlige varamedlemmer for den kommunale 
valgperiode. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder.  
 
Rådet får opplæring ved oppstart av valgperioden. 
 
Arbeids- og ansvarsområde 
Hentet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-21/2012: 
«Rådet skal handsame saker som er særleg viktige for personar med nedsett funksjonsevne. 
Til dømes tilgjenge, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne samt 
tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.  
 
Rådet skal medverke til at  

 samfunnsskapte barrierar blir fjerna 

 direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidd innanfor heile det kommunale 
saksområdet 

 menneske med nedsett funksjonsevne får tilgang til dei kommunale tenestene og 
kommunal informasjon som er nødvendig for at dei skal fungere best mogleg.» 

 
Alle aktuelle saker skal legges fram for rådet i god tid før de behandles i de folkevalgte 
organene.  
 
Rådet kan fritt ta opp saker de ønsker å uttale seg om.  
 
Møtene 
 Det settes opp møteplan for kalenderåret. Rådet innkalles skriftlig etter vedtatt 

møteplan med minst 7 dagers varsel. Dersom lederen finner det påkrevet eller minst 2 
medlemmer krever det, skal det holdes møte utover møteplanen. 

 Møtene holdes for åpne dører. 
 Saksdokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre som har 

møterett. 
 Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser 

fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende. 
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 Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom 
møtelederen eller minst 2 av medlemmene i rådet motsetter seg dette.  

 Det skal føres møteprotokoll som godkjennes i neste møte. Utskrift av møteboka sendes 
medlemmene/varamedlemmene og andre med møterett. 

 Rådets uttalelse følger saksdokumentene til de kommunale organ som innstiller og/eller 
fatter vedtak i saken. 

 Ordfører og rådmann kan ta del i rådets forhandlinger. Ordføreren kan la seg 
representere ved et annet medlem av formannskapet. Rådmannen kan la seg 
representere ved en annen i administrasjonen. 

 
Sekretærfunksjon 
Sekretariatet for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm legges til rådmannen 
som utpeker egen sekretær. Rådet skal høres før utpeking av sekretær.  
 
Sekretæren plikter å holde rådet orientert om alle saker som kan ha interesse for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne mm, og forberede saker for rådet. Sekretæren kan i samråd med 
lederen, innkalle andre som en finner det ønskelig å rådføre seg med.  
 
Det skal utarbeides årsmelding for rådets arbeid. Årsmeldingen forelegges kommunestyret. 
 
Taushetsplikt 
Rådets medlemmer er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt 
(forvaltningslovens § 13). 
 
Økonomi 
Rådets medlemmer og møtende varamedlemmer skal gis godtgjøring i tråd med gjeldende 
reglement for godtgjøring til folkevalgte i Øyer kommune.  
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12 Reglement for partssammensatt utvalg - administrasjonsutvalg 
 
Valg og sammensetning 
Partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalget - opprettes med hjemmel i 
kommunelovens § 25 og hovedavtalens del B § 4. 
 
Utvalget er partssammensatt og har: 

 7 politisk valgte medlemmer (formannskapet) med varamedlemmer (formannskapets 
varamedlemmer)  

 3 arbeidstakerrepresentanter som velges av arbeidstakerorganisasjonene etter 
hovedavtalens bestemmelser. 

 
Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget har anledning til å 
delta med en fast observatør med møte- og talerett. Det samme gjelder 
hovedverneombudet. 
 
Ordfører er leder for utvalget og varaordfører er nestleder. 
 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Det partssammensatte utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom 
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget foreslår og behandler overordnede 
retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og 
inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, 
oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.    
 
Partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalget – er kommunens likestillingsutvalg og skal 
i medhold av Likestillingsloven påse at det i kommunens personalforvaltning arbeides aktivt, 
målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene.  
 
Møter og saksbehandling 
Utvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevet eller når tre medlemmer krever det. 
For øvrig vises til fellesdelen i reglementsheftet. 
 
Sekretariat 
Rådmannen er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen. Leder med bistand fra sekretær setter 
opp saksliste og kaller inn til møtene. Innkalling sendes normalt med 7 dagers varsel. 
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13 Reglement for kontrollutvalget 
 
Valg og sammensetning 
Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 77. Kontrollutvalget består 
av fem medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Opposisjonen skal ha 
flertallet og leder i kontrollutvalget. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 
kommunestyrets medlemmer, herav leder av utvalget.  
 
Utelukket fra valg til kontrollutvalget er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem til 
formannskap og planutvalg (fast utvalg i hht kommunelovens § 10) og tilsatte i kommunen. 
 
Funksjon og oppgaver 
Kontrollutvalget skal være et uavhengig og objektivt organ med høy integritet som på vegne 
av kommunestyret fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. 
 
Kontrollutvalget utarbeider årlig virksomhetsplan for sitt arbeid. Kontrollutvalgets årsrapport 
forelegges kommunestyret til behandling. 
 
Oppgavene og nærmere bestemmelser går fram av kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner datert 15.06.2004.  
   
Møter og saksbehandling 
I følge kommunelovens § 77, punkt 9 skal kommunestyret sørge for sekretærbistand til 
kontrollutvalget. Kontrollutvalgssekretariatet ivaretar sekretariatsfunksjonen for 
kontrollutvalget. Sekretariatet er direkte underordnet kontrollutvalget og skal påse at de 
saker som behandles av utvalget er forsvarlig utredet og forberedt, jfr forskrift for 
kontrollutvalg § 20. 
 
Reglementet for godtgjøring se punkt 4, gjelder for kontrollutvalget. 
 
Reglene i fellesreglementet gjelder så langt de passer, forutsatt at de ikke er i konflikt med 
særregler om kontrollutvalg. 
 
Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. 
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14 Reglement for klagenemndene 
 

Valg og sammensetning     
Klagenemndene har sju medlemmer med varamedlemmer.  
Kommunens generelle klagenemnd er identisk med formannskapets medlemmer og 
varamedlemmer.  
Planutvalgets sju medlemmer med varamedlemmer er klagenemnd for klager innenfor de 
delene av lovverket som er naturlig i forhold til planutvalgets ansvar. 
  
 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Klagenemndene er hjemlet i kommunelovens § 10 nr. 1 og forvaltningslovens § 28, 2. ledd. 
 
Klagenemndene er klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan 
opprettet i medhold av kommuneloven. Mindretallet i nemndene kan ikke anke vedtak i 
klagenemnda videre til kommunestyret. 
 
Planutvalget er klagenemnd for enkeltvedtak med hjemmel i følgende lover: 
Eierseksjonsloven, jordlova, konsesjonsloven, matrikkellova, motorferdselloven, 
naturmangfoldsloven, plan- og bygningsloven, skogbruksloven, viltloven.  
 
Klagenemndene er ikke klageinstans når vedtak gjøres av kommunestyret. Vedkommende 
statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et 
statlig forvaltningsorgan. Disse sakene kommer heller ikke til behandling i klagenemnda. 
 
Møter og saksbehandling 
Det vises til reglement om bestemmelser om møter og saksbehandling m.m. 
 
Sekretariat 
Rådmannen er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen. 
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15 Reglement for rådmannen  
 
Formål 
Reglementet skal medvirke til 
 en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen 
 at politisk arbeid konsentreres om de viktigste politiske sakene 
 å utvikle en effektiv administrasjon med nødvendig handlefrihet, med vekt på å dekke 

innbyggernes behov innenfor politisk vedtatte rammer   
 å sikre innbyggerne rask og effektiv service og saksbehandling  
 
Ansvars- og arbeidsområde 
Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rettigheter og plikter framgår 
av kommunelovens § 23. 
 
Rådmannen skal ha et særlig ansvar for: 
  
 å lede arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organ og sørge for at disse er 

forsvarlig utredet  
 å iverksette politiske beslutninger 
 å lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen 
 å sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser 
 å etablere og følge opp betryggende rutiner for internkontroll inkl ivareta ansvaret for 

helse, miljø og sikkerhet 
 å kvalitetssikre, videreutvikle og tilpasse kommunale tjenester til innbyggernes behov 
 å utvikle ansatte og ledere på alle nivå slik at de administrative funksjonene og 

tjenesteapparatet arbeider effektivt 
 å ivareta kommunens interesser i interkommunalt samarbeid  
 
Myndighet 
Rådmannen har full instruksjonsmyndighet overfor kommunens ansatte og har 
resultatansvar og tilbakemeldingsplikt overfor folkevalgte organ. 
 
Rådmannen har fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 
 
Rådmannen har innstillingsrett i alle saker når administrasjonen legger fram saker til politisk 
behandling. Ved praktisering av saksutvalgenes innstillingsrett skal rådmannens syn på saken 
og kvalitetssikring av juridiske og økonomiske sider, innarbeides i saksutredningen. 
 
Rådmannen er delegert myndighet til å fatte vedtak i saker etter særlover når myndigheten 
ikke er lagt til annet organ enten med hjemmel i lov eller kommunens delegeringsreglement. 
 
Rådmannen kan delegere myndighet videre, så lenge kommunestyret ikke har bestemt noe 
annet.  
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Rådmannen skal utrede saker inklusive legge fram forslag til innstilling eller vedtak i saker 
som legges fram for formannskapet og planutvalget. 
 
 
Rådmannen har myndighet i finans- og økonomisaker slik det framgår av kommunens finans- 
og økonomireglementet.  
 
Rådmannen avgjør saker om å erverve og makeskifte fast eiendom eller rettigheter i fast 
eiendom innen rammen av alminnelige priser og innenfor vedtatt budsjett. Det gjelder også 
(bruks)rettigheter eller servitutter.  
 
Rådmannen har fullmakt til å forestå gjennomføring av salg av enkeltboligtomter etter 
offentlig kunngjøring, når salgssum som et minimum utgjør fastsatt salgstakst.    
 
Rådmannen har innenfor vedtatte budsjettrammer myndighet til å opprette eller nedlegge 
stillinger, og fastsette arbeids- og ansvarsområde. 
 
Rådmannen har tilsettingsmyndighet for alle stillinger der slik myndighet ikke er lagt til 
andre ved lov. Rådmannens tilsettingsmyndighet utøves i samarbeid med 
arbeidstakerorganisasjonene og i henhold til hovedavtalens bestemmelser.   
 
Rådmannen har fullmakt til å forhandle lønn for alle stillinger unntatt sin egen. Politisk 
vedtatte lønnspolitiske retningslinjer legges til grunn.  
 
Rådmannen avgjør hvordan administrasjonen til enhver tid skal organiseres, det vises til 
informasjons- og drøftingsreglene i hovedavtalen. Ved større organisasjonsendringer legges 
saken fram til drøfting i partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalget. Kommunestyret 
orienteres ved større organisasjonsendringer.   
 
Rådmannen har fullmakt til å fatte vedtak om suspensjon, oppsigelse og avskjed.  
 

 
 
Reglementet er vedtatt i kommunestyresak 22/15 i møte 26.03.15 


