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Innledning 

Skille mellom politikk og administrasjon  

 

Følgende er hentet fra boka ”Organisasjoner i utvikling og endring” som er skrevet av Kjell 

Dahl, Erik Larsen og Per Øyvind Bastøe.  Undertittel: Oppgaveløsning i en ny tid.  

  

” Politikk er i sin grunnidé ideologisk og verdibasert. Politikk handler om å skape et samfunn 

man tror på og fordele samfunnets ressurser ut i fra denne troen. Kompetansebaserte 

organisasjoner arbeider med utgangspunkt i empirisk basert kunnskap. Politiske diskusjoner kan 

ha en overtone av tro på at det” umulige” kan realiseres. Hvis slik politisk logikk anvendes på et 

faglig område, kan det gå galt.”  

  

”Den politiske tankegangen kjennetegnes av sinnelagsetikk. Det vil si at gode intensjoner eller 

godt sinnelag er tilstrekkelig etisk begrunnelse for beslutning og handling. Dersom en løsning 

basert på sinnelagsetikks tenkning skal realiseres i en organisasjon, må de oversettes til det som 

er gjennomførbart i praksis. Dersom dette ikke gjøres, vil organisasjonen påta seg en umulig 

oppgave.”  

  

”Vår demokratiske samfunnssystem forutsetter et politisk lederskap som er ideologisk befestet, 

og som skal utforme og prioritere ressursbruken i samfunnet. Med politiske mål må omskapes til 

faglige mål for å realiseres. Det er derfor viktig å finne konstruktive måter å håndtere 

spenningen mellom politikk og fag på. Vi ser nå konturene av prosesser som legges opp etter 

følgende prinsipper:  

  

1. De politiske organene konsentrerer seg om rammebetingelsene, blant annet når det gjelder 

ressursbruk og resultatmål.  

2. Gjennomføringen overlates til en faglig organisasjon (i kommune: rådmannen). På den 

måten skapes det et skille mellom et politisk organ og en gjennomføringsorganisasjon 

(politikk-administrasjon). Det ligger i dette at gjennomføringsorganisasjonen må 

tydeliggjøre sin oppgave.  

3. Evalueringsoppgavene legges til en tredje aktør, som er fristilt fra og har distanse til både det 

ansvarlige politiske organet og den faglige gjennomføringsorganisasjonen.  

 

  

Denne tredelingen er innført i en del av den offentlige tjenesteproduksjonen det et departement 

fastsetter rammene, et foretak utfører de faglige oppgavene, og et uavhengig tilsynsorgan 

ivaretar en kontroll- og tilsynsfunksjon. En slik tydelig tredeling tydeliggjør forskjellene i 

oppgavene når det gjelder styring, drift og kontroll. Ikke minst ut i fra et demokrati- og 

rettsikkerhetsperspektiv bør det være et prinsipp at disse oppgavene er atskilt.”     
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Fast representasjon  

  

Valgstyret er formannskapets faste medlemmer. Ordfører er leder og varaordfører er nestleder 

av valgstyret.  

Ordføreren er kommunens faste representant til Kommunes Sentralforbund, Møre og Romsdal, 

med varaordføreren som varamedlem.  

Ordføreren er kommunens faste representant til KLP, Møre og Romsdal, med varaordføreren 

som varamedlem.  

 

Formannskapet er kommunens klageorgan der ikke annet er bestemt.  

Administrasjonsutvalget er kommunens faste likestillingsutvalg og har fått delegert alle 

oppgaver som har med kommunen som arbeidsgiver å gjøre.  

Kommunestyret kan etter behov opprette og nedlegge utvalg og inndra fullmakter og 

representasjoner som ikke er pålagt etter lover og forskrifter.  

Definisjoner  

Myndighet  

I dette reglementet forstås ”myndighet” som retten til å fatte vedtak. Hensikten med reglementet 

er å fastsette og å gi en oversikt over hvem i Tingvoll kommune som har myndighet til å fatte 

hvilke vedtak/beslutninger.   

Vedtak  

Med vedtak menes en avgjørelse gjort av en offentlig myndighet som generelt eller konkret 

berører private personers/rettssubjekters rettigheter og/eller plikter. 1 Vedtak etter denne 

definisjonen deles i enkeltvedtak og forskrift. 

Enkeltvedtak 

Med enkeltvedtak menes et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 

personer; 

Forskrift 

Med forskrift menes et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en 

ubestemt krets av personer; 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1 Jfr. Forvaltningslovens § 2  
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Ansvar 

Ansvar kan defineres som både rettslig, politisk, administrativt og/eller personlig ansvar. Det 

rettslige ansvaret i kommunen som organisasjon ligger hos kommunestyret ved ordfører. 

Rådmannen er den i administrasjonen som er ansvarlig ovenfor kommunestyret.   

Delegere  
Å delegere vil si å tildele andre den myndighet man selv har, sende en person med fullmakt 

og/eller gi noen en myndighet til å opptre på ens vegne. Kommunestyret kan delegere 

myndighet til andre politiske utvalg og/eller til rådmannen, mens kommunestyrets overordnede 

ansvar for kommunen ikke kan delegeres til andre. Rådmannen kan delegere myndighet til andre 

i organisasjonen, men rådmannens ansvar overfor kommunestyret kan ikke delegeres til andre.  

Prinsipp og regler for utøvelse av delegert myndighet  

Det kan som utgangspunkt være nyttig i sonderingen mellom prinsipiell/ikke prinsipiell sak å 

spørre seg om det til grunn for avgjørelsen trengs mer enn faglig og/eller regelbundet vurdering 

eller behandling. Kommer en inn på politisk vurderinger eller prioriteringer er saken å vurdere 

som prinsipiell. I praksis bør saker hvor det er tvil behandles som prinsipielle. Videre er det en 

forutsetning at saksbehandler konfererer med sin overordnede / eventuelt rådmannen når det er 

tvil om en sak er prinsipiell eller ikke.  
 

Reglementet for delegering i Tingvoll kommune bygger på følgende prinsipp: 

1. Kommunestyret sluttbehandler alle saker som er av stor politisk og/eller 

prinsipiell betydning 

2. Kommunestyret behandler alle saker som i henhold til kommuneloven skal 

behandles av kommunestyret. (Jfr. c § 6) (” kommunestyret selv”) 

3. Kommunestyret kan delegere myndighet til andre politiske utvalg i saker  

1. Der kommunestyret ønsker en politisk avgjørelsesmyndighet 

2. Som etter kommuneloven ikke kan delegeres til rådmannen (jfr. 

kommuneloven § 8.3 og § 10.2) 

4. Rådmannen behandler alle saker som ikke anses å være av prinsipiell art (jfr. 

kommunelovens § 23.4).   

5. Ordføreren bestemmer hvilke saker som skal legges frem for politisk behandling i 

formannskap og kommunestyre. Hovedutvalgslederen har samme funksjon for 

hovedutvalgene. 

6. Delegering av myndighet skal skje skriftlig. 

7. Delegering av myndighet skal skje til et organ eller en stilling. Fullmakt kan gis til 

en person. 

8. Delegert myndighet skal utøves i samsvar med hovedavtalens bestemmelser om 

drøftingsplikt med de ansatte. 

9. Kommunestyret, formannskap og hovedutvalg kan når som helst be om en rapport 

om bruken av delegert myndighet. 

10. Kommunestyret kan når som helst trekke tilbake delegert myndighet. 

11. Den som har fått delegert myndighet kan overlate til det overordnede organ å fatte 

avgjørelsen i spesielle saker.  
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12. Uklarhet om et utvalg har avgjørelsesmyndighet i en sak avgjøres av utvalget selv 

ved vanlig flertall. Vedtaket kan trekkes inn for et overordnet organ når et av 

organets medlemmer, ordføreren eller rådmannen innen møtets slutt forlanger saken 

framlagt for overordnet organ til avgjørelse. Dette gjelder ikke ved behandling av 

klagesaker. 

13. Ethvert organ har mulighet til å gjøre om et vedtak organet selv eller et underordnet 

organ har gjort med de begrensninger som følger av forvaltningslovens § 35. 

14. Et overordnet organ kan kreve å få seg forelagt en konkret sak til uttalelse eller 

avgjørelse som et underordnet organ har til behandling i henhold til delegert 

myndighet. 

Den som har fått delegert myndighet kan overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelse 

hvor spesielle forhold tilsier det. 

Internkontroll 

Utøvelse av delegert myndighet forutsetter at retningslinjer for rapportering oppfylles. Dette 

gjelder både i henhold til økonomireglement og annen pålagt rapportering og 

avviksrapportering. Vedtatt framgangsmåte (prosedyrer) følges der dette er utarbeidet og 

godkjent.  
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Ordføreren - myndighet 

1. Valg 

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant medlemmene i formannskapet. Trer 

ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordfører opp som ordfører. Trer ordfører 

endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.  

2. Myndighet i henhold til lovverk 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 1992-09-25 nr 1007 

 Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle 

tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.  (Kommuneloven § 9-3) 

 Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet 

 Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare forslags- og 

stemmerett dersom han/hun er valgt medlem i vedkommende organ (Kommuneloven § 

9-4) 

 Ordfører kan la seg representere ved et annet medlem i kommunestyret i organer hvor 

han/hun ikke er medlem (§ 9-4) 

 Ordfører har rett til å bemyndige andre til å delta og til å representere kommunen med 

stemmefullmakt.  

 3.  Annen myndighet 

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i saker av ikke-

prinsipiell betydning (§ 9-5) 

Ordfører skal delta i tilsettingsutvalget ved tilsetting av toppledere i Tingvoll kommune. 

Ordfører skal delta i forhandlingsutvalget (lønnsforhandlinger). 

Tingvoll kommunestyre delegerer følgende myndighet:  

Ordfører kan innvilge gaver og oppmerksomhet for inntil kr; 5000,-. Ordfører avgjør søknader 

fra folkevalgte om deltakelse på kurs og konferanser. 

Ordfører er øverste beredskapsansvarlig i kommunen.   

Kommunestyret delegerer til ordføreren i samråd med rådmannen å omplassere kommunale lån 

med derav endrede rentebetingelser og rentebindingsperiode. Orientering om slik endring legges 

fram som referatsak for formannskapet. 

 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#9
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4. Møter mellom ordfører, hovedutvalgsleder og ordfører 

Det skal være faste kvartals vise møter mellom hovedutvalgsledere, ordfører og rådmann. Dette 

er ordførerens møte. Ordfører kaller inn og leder møtene. 

Disse møtene tar opp prinsipielle saker og legge en plan for saker som skal behandles i hele 

rekken av utvalg.  

Det settes opp en plan for når ledere for hovedutvalg skal orienterer om planer/arbeid i 

utvalgene i kommunestyret. 

Ordfører og rådmann utgjør et forhandlingsutvalg for grunnerverv eller liknende type 

forhandlinger.  
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Reglement for Tingvoll kommunestyre 

 

1. Innkalling til møte. Utlegging av dokument. 

Kommunestyret holder møte når det selv bestemmer det, når ordføreren finner det påkrevd eller 

når 1/3 av medlemmene krever det. 

Ordføreren kaller kommunestyret sammen til møtet. 

Innkallingen skjer med rimelig varsel, minst 7 dager. Innkallingen skal kunngjøres på 

hensiktsmessig måte. Saksdokumentene legges ut til ettersyn på kommunehuset og på 

kommunens nettsider. 

Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave over de 

saker som skal behandles og opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut. 

Dokumenter som er unntatt offentlighet kopieres på gult papir og leveres ut i møtet. 

Dokumentene leveres inn ved møtets slutt. 

Innkallingen med saksliste sendes hvert medlem av kommunestyret og nødvendig antall 

varamedlemmer. 

Innkallingen skal kunngjøres på hensiktsmessig måte og med en frist på 7 dager. 

2. Forberedelse av saker for kommunestyret. 

Ordføreren sørger for at aktuelle saker legges fram for kommunestyret. 

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for kommunestyret er forsvarlig utredet, og at 

vedtak blir iverksatt. 

 3. Forfall. Varamedlemmer. 

Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av lovlig 

forfall, skal det uten opphold melde dette til ordføreren (v/ servicekontoret) og si fra om 

forfallsgrunnen. Servicekontoret kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 

16 nr. 1. Det samme gjør han/hun når han/hun er kjent med at noen må fratre som inhabil i sak 

som skal behandles på møtet. 

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han/hun straks fra 

til møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer inn i stedet 

for representanten.  
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Har ett varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og den hvis plass han/hun har inntatt, eller ett 

varamedlem som i nummerorden står foran ham/henne, deretter innfinner seg, tar han/hun del i 

møtet inntil den sak er behandlet ferdig som var påbegynt da vedkommende innfant seg.  

4. Andre enn kommunestyrets medlemmer som kan ta del i møtet.  Kommunale tjenestemenn. 

Rådmannen tar del i møtet med møte- og talerett i henhold til kommunelovens § 23, nr. 3. 

Andre kommunale tjenestemenn tar del i møtet når rådmannen kaller dem inn. 

Kommunale tjenestemenn med møterett etter særlover tar del med de rettigheter særloven gir. 

 5. Møteleder. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt. 

Ordføreren eller varaordføreren leder møtet. Har begge disse forfall, velger kommunestyret en 

ordstyrer som leder møtet. 

Møtet holdes for åpne dører.  

Bestemmelsene om møteprinsipper, føring av møtebøker og møteoffentlighet er hjemlet i §§ 30 

og 31 i kommuneloven. 

 «Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen 

føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme gjelder for avgjørelse 

om at et medlem av organet er inhabilt» (Kommunelovens § 30, pkt. 4) 

Forhandlinger om dette foregår for lukkede dører hvis møtelederen krever det, eller 

kommunestyret vedtar det.  

Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de 

kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å bevare taushet om de opplysninger som 

fremkommer i møtet som etter lov er underlagt taushetsplikt, jfr. Rundskriv H- 2142 fra 

Kommunal og Arbeidsdepartementet.  

Dette er tidligere presisert i Rundskriv H-2112 fra Kommunal og Arbeidsdepartementet:  

«De folkevalgtes taushetsplikt vil følge av forvaltningsloven eller annen relevant 

lovbestemmelse. I tilfeller hvor dørene lukkes fordi taushetsbelagte opplysninger vil fremkomme 

i møtet, er det bare disse den folkevalgte har taushetsplikt om. I den grad det fremkommer 

opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt på et slikt møte, har den folkevalgte ikke 

taushetsplikt om disse».  

 
 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#map004
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Kommunelovens § 30.Møteprinsippet. Møtebok 
 

1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. 

 

2. Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret kan lederen for organet beslutte 

saken tatt opp til behandling ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan 

likevel bare gjøres når det er påkrevd å få avgjort saken før neste møte, og det enten ikke er 

tid til å kalle sammen til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at dette må anses 

nødvendig. 

3. Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Kommunestyret 

og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok 

4. Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal 

avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme 

gjelder for avgjørelse om at et medlem av organet er inhabilt. 

 

Kommunelovens § 31.Møteoffentlighet 

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. 

6. Åpning av møtet 

Til den tid møtet er berammet, roper møtelederen opp medlemmene og varamedlemmene som 

skal møte for fraværende medlemmer. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres møtet 

satt. 

Fra dette tidspunkt og til møtet er slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen 

for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen. 

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar 

sete. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2006-05-19-16
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7. Rekkefølgen for behandling av sakene. Sak som er tatt opp til behandling. Sak som ikke er 

nevnt i innkallingen 

Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noe forfall, behandles først dette. 

Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der. 

Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge. 

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller 

kommunestyret vedtar å utsette forhandlingene om den. 

Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet, kan ikke tas opp til 

realitetsavgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres. 

 

8. Inhabilitet. 

Den som etter særreglene i kommunelovens § 40 nr. 3 og etter forvaltningslovens kapittel 2 er 

inhabil i en sak, eller som etter nr. 4 i samme paragraf i kommuneloven blir fritatt, tar ikke del i 

behandlingen av vedkommende sak. 

 9. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge. 

Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen. Han/hun gjengir det 

forslag, eller den uttalelse som rådmannen måtte ha gitt om denne ikke er sendt medlemmene 

før møtet. 

Er det utarbeidet saksframstilling, leser han/hun opp forslaget til vedtak etter denne, gjør 

oppmerksom på mulig dissens innen den forsamling som har behandlet saken, og sier fra om de 

dokumenter som er kommet inn etter at saksframstillingen var avgitt. Han/hun redegjør for 

saken så langt han/hun finner det påkrevd. 

Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. 

Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. 

 

10. Når medlemmene tar del i ordskiftet. 

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Han/hun skal holde seg til den 

sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder; møtelederen skal se til at det blir gjort. Det 

må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er det 

lov til å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. 

Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare dem, om nødvendig 

to ganger. Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#40
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-002.html
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vedkommende ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal 

stenges ute fra resten av møtet. 

 

11. Møtelederens stilling under ordskiftet. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de 

bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette åpenbare misforståelser fra talerens side. 

Vil møtelederen utenfor den utredning som er nevnt i punkt 9, første avsnitt, ta del i ordskiftet 

med mer enn ganske korte innlegg, skal møtelederen overlate ledelsen av forhandlingene til en 

annen, jfr. punkt 5, første avsnitt. 

 

12. Avgrensning og avslutning av ordskiftet 

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kommunestyret vedta at taletiden skal 

avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Finner kommunestyret at en sak er 

drøftet ferdig, kan det vedta å slutte ordskiftet om saken. 

 

13. Forslag 

Forslag kan ikke legges fram av andre enn kommunestyrets medlemmer og rådmannen med 

mindre særlig lovbestemmelse gir også andre rett til å sette fram forslag. 

Forslaget skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Går forslaget ut på hvem som skal velges 

eller ansettes, eller på at den sak som behandles skal utsettes, sendes til formannskapet eller 

annet kommunalt organ, eller på at et forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig. Skriftlig 

forslag skal undertegnes av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget. 

Etter at møteleder har satt strek for debatten, skal det ikke kunne fremmes nye forslag i saken. 

 

13 B Innbyggerinitiativ 

Kommunestyret plikter selv, jfr. § 39a i kommuneloven, å ta stilling til et forslag som gjelder 

kommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen 

står bak forslaget. 

 

14. Saken tas opp til avstemning 

Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemning. Fra da og til den er 

avgjort ved avstemning, må det ikke være mer ordskifte om saken eller settes fram noe nytt 

forslag i den. Det er heller ikke i dette tidsrommet anledning til å ta noen annen sak opp til 

behandling. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#map009
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Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett 

til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og plikter å stemme. Ved 

valg og ansettelse kan blank stemmeseddel brukes. 

Er saken delt opp eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag om 

rekkefølgen av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til at 

talerne holder seg til avstemningsspørsmålet. 

 

15. Prøveavstemning. 

Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er 

bindende. 

Er det forslag som det skal stemmes over, delt i flere poster eller paragrafer, bør det i 

alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt - i 

tilfelle også her etter en prøveavstemning - over hele innstillingen eller hele forslaget. 

 

16. Stemmemåten 

Avstemningen foregår på en av disse måtene: 

a) Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, til å vise stemmetegn. 

Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes kontraprøve ved at deretter 

de som stemmer for forslaget, viser stemmetegn. 

b) Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner teller opp 

stemmene. 

Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning. 

Står ved avstemningen stemmene like, gjør møtelederens stemme utslaget i ansettelsessaker der 

denne er forpliktet til å underskrive sin stemmeseddel, mens valg avgjøres ved loddtrekning, jfr. 

reglene i kommuneloven §§ 35 - 38a.  

17 A. Interpellasjoner /spørsmål til ordfører 

Utenfor de saker som er administrativt forberedt og forelagt kommunestyret, kan hvert medlem 

av kommunestyret i medhold av kommunelovens § 34 nr. 2 rette forespørsel til ordføreren i 

form av interpellasjon etter følgende regler: 

1. Interpellasjonen må være innlevert skriftlig så tidlig som mulig før 

kommunestyremøte den ønskes besvart i, og senest to virkedager før 

kommunestyremøtet.    

2. Den som har meldt interpellasjonen, har adgang til å framlegge en muntlig 

begrunnelse. I tilfelle settes begrenset taletid. 
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Ordføreren besvarer interpellasjonen. 

1. Ved eventuelt ordskifte i forbindelse med interpellasjonen, kan interpellanten, rådmann 

og kommunestyrets medlemmer ha ordet inntil to ganger.  

 

2. Eventuelle forslag som måtte bli framsatt i forbindelse med interpellasjonen, kan ikke 

avgjøres i møtet, hvis ordføreren eller 1/3 av de møtende representanter motsetter seg 

det. 

17 B. Spørsmål - "Spørretime" 

I tillegg til forespørsel, interpellasjon, har kommunestyrerepresentanter og andre innbyggere i 

Tingvoll anledning til å stille spørsmål til ordføreren. Dette gjøres under kommunestyrets 

"spørretime" som skal avholdes ved møtets begynnelse. 

1. Spørreren retter selv spørsmålet muntlig til ordføreren, og kan få adgang til å 

grunngi dette. I tilfelle settes begrenset taletid. 

2. Svaret gis muntlig av ordføreren – eventuelt av rådmannen på oppfordring fra 

ordføreren. 

3. Etter at svar er avgitt, har spørreren adgang til å stille ett tilleggsspørsmål, som må 

ha sammenheng med det opprinnelige spørsmålet. 

4. Det er ikke debatt i forbindelse med spørsmål/spørretimen, og det er ikke adgang til 

å fremsette forslag. 

18. Sendenemnder (deputasjoner). 

Utsendinger fra sammenslutninger eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg 

om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet. 

Forsamlingen avgjør om utsendingene skal tas imot. 

Kommunestyret kan invitere aktuelle organisasjoner eller personer til høringer i utvalgte saker. 

19. Orden i salen og bygningen. 

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen og se til at 

talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. 

Hvis tilhørerne ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig 

opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen la tilhørerplassene tømmes eller 

vise vedkommende tilhører ut. 
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20. Føring av møtebok. 

Kommunestyret fører protokoll for møtene sine. I protokollen føres inn for hvert møte møtested 

og -tid, innkallingen (dato og innkallingsmåte) og fraværende medlemmer og møtende 

varamedlemmer. Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres dette slik at en 

av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen 

av hver sak. 

For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene gjøres 

etter rett framgangsmåte. Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva 

saken gjelder. Under hver sak bokføres de forslag som blir satt fram, bortsett fra de forslag 

vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning (jfr. pkt. 7 

siste ledd og pkt.17 (om spørsmål og interpellasjoner i dette reglementet). 

Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer og møtets sekretær. 

Etter møtet legges protokollen ut på kommunens nettsider. 

21. Protokolltilførsel 

Ethvert medlem av kommunestyret har rett til å få tilført en protokolltilførsel i enkeltsaker. 

  



  

 

17 

 

Reglement for Tingvoll formannskap 

1. Valg og sammensetning 

Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret og blant 

kommunestyrets medlemmer for den kommunale valgperioden. 

Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden. 

2. Formannskapets oppgaver 

Formannskapet utfører de gjøremål lovgivningen legger til det, og avgjør de saker kommunestyret har 

gitt det fullmakt til å avgjøre. 

Formannskapet skal gi innstilling til kommunestyrets behandling av: 

1. Årsbudsjett, handlingsprogram og økonomiplan. 

2. Vesentlige endringer i organiseringen av kommunens virksomhet. 

3. Langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, handlingsplaner, og andre planer og tiltak av 

overordnet betydning. 

4. Kommunale forskrifter 

5. Alle saker med økonomiske konsekvenser 

6. Saker av tverrsektoriell karakter 

Formannskapet fatter vedtak i hastesaker, kommuneloven § 13. 

Formannskapet er kommunens klageorgan etter forvaltningslovens § 28, 2. ledd. 

Formannskapet er kommunens høringsorgan ved offentlige høringer. 

2 A Myndighet i henhold til kommuneloven 

Formannskapet er kommunens viktigste utvalg under kommunestyret. Formannskapet har 

beslutningsmyndighet i alle saker som kommunestyret ikke har delegert til andre organ eller rådmannen, 

jfr. kommunelovens § 8.3.  

Alle saker som skal behandles i kommunestyret skal som hovedregel først fremlegges enten 

formannskapet eller et annet fast utvalg, som skal gi tilråding i saken direkte til kommunestyret. Dette 

gjelder likevel ikke saker fra kontrollutvalget og saker som er utredet av arbeidsutvalg / komitéer (ad-hoc 

utvalg) oppnevnt av kommunestyret. 

Kommunestyret skal allikevel selv treffe avgjørelser i følgende saker:   

 Kjøp eller salg av fast eiendom til en verdi over kr; 500.000,-  

 Nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak 

 Opptak av lån 

 Garantiforpliktelser 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#13
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-006.html#28
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 Hovedtrekkene i kommunens organisasjon og tjenestetilbud 

 Kommunestyret sin egen saksbehandling 

 Alle planer av overordnet betydning 

Formannskapet har myndighet til å foreta valg/oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg når 

loven ikke krever at kommunestyret selv foretar valget. 

Formannskapet har myndighet til å opprette arbeidsutvalg / komitéer, til å forberede behandling av saker 

og til å utføre særskilt verv i medhold av kommunelovens § 10.5. 

2 B Myndighet i henhold til særlover 

Valgloven av 28. juni 2002 

Formannskapet er delegert all myndighet som det er lovlig adgang til å delegere og fatte nødvendige 

vedtak i medhold av valgloven av 28.juni 2002. 

Skjønnsprosessloven av 1. juni 1917  

Formannskapet har delegert myndighet til å avgjøre om kommunen skal kreve avholdt skjønn eller 

påklage et skjønn i medhold av Skjønnsprosessloven av 1. juni 1917 nr. 1. 

Plan og bygningsloven av 27.juni 2008 nr 71   

Formannskapet er delegert myndighet i alle saker etter plan- og bygningsloven som ikke skal avgjøres av 

kommunestyret selv eller der kommunestyret har delegert myndighet til rådmannen. Dispensasjonssaker 

etter plan og bygningsloven skal behandles av formannskapet.  

Fullmakt til å vedta små endringer etter pbl.§12-14, 2.ledd delegeres til rådmannen   

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 

Formannskapet er klageinstans for enkeltvedtak gjort av kommunal forvaltningsmyndighet med hjemmel 

i forvaltningsloven § 28.   

Eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 nr. 29  

Formannskapet gjør vedtak om fritak etter eiendomsskatteloven § 7.  

Tvisteloven av 17.06.05  

Formannskapet har myndighet til å avgjøre om kommunen skal gå til søksmål eller påanke en kjennelse 

Alkoholloven av 2.juni 1989. 

Formannskapet har myndighet til oppretting av salgs- og skjenkebevillinger med unntak av antall 

ambulerende bevillinger etter alkoholloven § 4-5 som vedtas av kommunestyret.   

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#10
http://www.lovdata.no/all/hl-20020628-057.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19170601-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-018.html#12-14
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-001.html#2
http://www.lovdata.no/all/tl-19750606-029-002.html#7
http://www.lovdata.no/all/tl-19890602-027-008.html#4-5
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3. Tiden for møtene.  Innkalling til møtet.  Saksdokumentene. 

Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møtet. Ordfører kan føre opp «politiske saker» uten 

saksutredning. 

Rådmannen sørger for at de saker som legges fram for formannskapet er forberedt administrativt, på 

forsvarlig måte og er i samsvar med regler, lover og reglementer og andre bindende bestemmelser. 

Formannskapet holder møte når det selv eller kommunestyret bestemmer det, når ordføreren bestemmer 

det eller 1/3 av medlemmene krever det. 

Ordføreren kaller sammen til møtet. Dette gjøres ved å sende innkalling samt saksdokumentene til hvert 

enkelt medlem, nødvendig antall varamedlemmer, og til administrasjonen. I innkallingen føres opp tid og 

sted for møtet og spesifisert oppgave over de saker som skal behandles. Samtidig sendes 

kommunerevisjonen gjenpart av innkallingen og saksdokumentene. 

Innkallingen skjer med rimelig varsel, minst 7 dager. Innkallingen skal kunngjøres på hensiktsmessig 

måte. 

Saksdokumentene legges ut i sentraladministrasjonen. Saker som er unntatt offentlighet trykkes på gult 

papir.  

4. Andre enn formannskapets medlemmer og varamedlemmer som kan ta del 

i møtet.  Kommunale tjenestemenn. 

Rådmannen tar del i møtet med møte- og talerett i samsvar med. kommunelovens § 23 nr. 3. 

Etter kommunelovens § 23 nr. 2 utreder rådmannen sakene til formannskapet og gir i sin saksfremstilling 

sitt forslag til vedtak. 

Andre kommunale tjenestemenn tar del når rådmannen kaller dem inn. 

5. Møteleder.  Møtets åpning. 

Som for bestemmelsene i reglementet for kommunestyret. 

6. Rekkefølgen for sakenes behandling.  Sak som ikke er nevnt i innkallingen. 

Som for bestemmelsene i reglementet for kommunestyret.  Saker som ikke er nevnt i innkallingen, 

behandles ikke i vedkommende møte, med mindre formannskapet bestemmer det for hver enkelt sak. 

7. Inhabilitet.  Møteleders redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge 

Som for bestemmelsene i reglementet for kommunestyret. 

 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#23
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8. Ordskiftet og stemmegivningen. 

Om forhandlingene gjelder de bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 10, 11 første 

ledd, 12 annet ledd, 13 første ledd og pkt. 14.                                                 

Om avstemninger gjelder det som er bestemt i pkt. 14 - 16 i reglementet for kommunestyret. 

9. Sendenemnder (deputasjoner). 

Som for bestemmelsene i pkt. 18 i reglementet for kommunestyret. 

10. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt. 

Som for bestemmelsene i pkt. 5 i reglementet for kommunestyret. 

11. Mindretallsanke / protokolltilførsel 

I saker hvor formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst to av medlemmene, ordfører 

eller rådmannen innen møtets slutt, kreve saken fremlagt for kommunestyret. 

Ethvert medlem av formannskapet har rett til å få tilført en protokolltilførsel i enkeltsaker. 

12. Bokføring av forhandlingene. 

Formannskapet fører protokoll for møtene sine. 

I protokollen føres inn for hvert møte møtested og -tid, innkallingen (dato og innkallingsmåte) og 

fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller trer noen til under 

forhandlingene, bokføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser 

hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. 

For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene gjøres etter rett 

framgangsmåte. Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder. 

Under hver sak bokføres de forslag som blir satt fram, bortsett fra de forslag vedkommende sakens 

realitet som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning (jfr. § 7 siste ledd og § 17 foran). 

Dersom saker vedtas behandlet i lukket møte skal hjemmel for lukking av møtet protokolleres. 

Møteboka underskrives av møtelederen, ett medlem og møtets sekretær. 

Protokoll for utvalget skal legges ut på hjemmesiden.  

  

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#31
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Reglement for Helse- og omsorgsutvalget 

1.  Valg 

Helse- og omsorgsutvalget skal velges i medhold av kommunelovens bestemmelser. 

2. Sammensetning 

Helse- og omsorgsutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for 

den kommunale valgperioden. Minst 5 av medlemmene bør være medlemmer av kommunestyret. 

Kommunestyret velger selv leder og nestleder. 

3.  Ansvarsområde 

Helse- og omsorgsutvalgets oppgaver er bl.a. pleie- og omsorg, helsetjenester, sosialtjenester, barnevern, 

rehabilitering, alkohol- og servering, folkehelse.  

I all hovedsak er det som er knyttet til daglig drift innen disse fagområdene delegert til rådmannen. 

Saker av prinsipiell betydning fremmes for utvalget.  Utvalget skal også være med å legge 

utviklingsplaner for de forskjellige fagområdene, og være oppdatert på alle tilsyn som kommunen har 

innenfor disse fagområdene, og hvordan eventuelt lukking av avvik skjer.  

4.  Myndighet 

Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres Helse- og omsorgsutvalget avgjørelsesmyndighet i 

alle saker innenfor sitt arbeidsområde der ikke annet følger av lover, forskrifter eller er vedtatt i dette 

delegasjonsreglementet.  

Helse- og omsorgsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i 

lover og forskrifter der kommunen er gitt slik myndighet innenfor det arbeidsområdet som er angitt i § 3 

og/eller etter særskilt vedtak av formannskap og kommunestyre, herunder:  

1. Behandle både budsjett, handlingsplan og regnskap for sitt virkeområde.  

2. Forvalte de bevilgede midler innenfor sektorens totale budsjettramme på en slik måte 

som fastlegges i budsjettet. 

3. Ha ansvaret for planleggingen innenfor rammer, prioriteringer og overordnede planer 

som er vedtatt av formannskap og kommunestyre. 

4. Ha ansvaret for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med de samme eller 

tilgrensende arbeidsoppgaver. 

5. Være kommunens kontrollutvalg etter lov om alkoholholdige drikker. 

6. Opprettelse av faste underutvalg 
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5. Uttalerett 

Hovedutvalget skal avgi tilråding i følgende saker: 

1. Handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og planlegging og prioritering av 

større oppgaver som berører sektoren, men hvor sakene avgjøres av annen kommunal 

myndighet 

2. Andre saker av betydning for sektoren og/eller som krever samordnet behandling i flere 

sektorer 

3. Spørsmål om delegering av myndighet til hovedutvalget og til rådmannen. 

4. Andre saker som kommunestyret, formannskapet eller rådmannen forelegger for 

hovedutvalget. 

 Hovedutvalget skal føre løpende kontroll med at vedtak blir fulgt opp. 

6. Hovedutvalgets møter 

1. Hovedutvalget avholder sine møter på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 

kommunestyret, og ellers når organets leder finner det påkrevet eller minst 1/3 av 

medlemmene krever det. 

2. Rådmannen utreder sakene til hovedutvalget og gir i saksframstillingen normalt sitt 

forslag til vedtak i samsvar med kommunelovens § 23 nr. 2. 

3. Utvalget innkalles skriftlig med rimelig frist, minst 7 dager. 

4. Lederen setter opp sakliste for det enkelte møtet. Lederen kan føre opp «politiske saker» 

uten saksutredning. 

5. Innkallingen vedlagt saksdokumentene sendes alle medlemmene, og nødvendig antall 

varamedlemmer. 

6. Innkallingen skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. 

Møtene holdes for åpne dører. Saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt skal føres for stengte 

dører i samsvar med kommunelovens §§ 30 og 31. Skal saker behandles for lukkede dører gjelder de 

bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets punkt 5.  

Ellers gjelder reglementet for kommunestyret §§ 7 – 13 tilsvarende. (Behandling av saker, rekkefølge, 

talerliste, forslag). 

7.  Vedtak 

Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved 

alminnelig flertall, jfr. kommunelovens §§ 33 og 35. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget 

unntatt ved valg, der kommunelovens § 38 nr. 1 kommer til anvendelse. 

Ordfører og rådmann har møte- og talerett etter kommunelovens § 9 og 23 nr. 3. 

Helse- og omsorgsutvalget kan pålegge rådmannen å utrede en sak.  

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#31
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8. Protokoll 

Det skal føres protokoll for Helse- og omsorgsutvalget. Dersom saker vedtas behandlet i lukket møte skal 

hjemmel for lukking av møtet protokolleres. Protokollen skal underskrives av Helse- og 

omsorgsutvalgets leder og sekretær, samt ett medlem. 

Protokoll for utvalget skal legges ut på hjemmesiden.  

 

9. Mindretallsanke / protokolltilførsel 

I saker hvor Helse- og omsorgsutvalget er delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst 2 av medlemmene, 

hovedutvalgsleder eller rådmannen innen møtets slutt, kreve saken fremlagt for kommunestyret eller 

formannskapet. Dette gjelder ikke i klagesaker.      

Ethvert medlem av hovedutvalget har rett til å få tilført en protokolltilførsel i enkeltsaker. 

 

Reglement for Oppvekst- og kulturutvalget 

1.  Valg 

Oppvekst- og kulturutvalget skal velges i medhold av kommunelovens bestemmelser. 

2. Sammensetning 

Oppvekst- og kulturutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for 

den kommunale valgperioden. Minst 5 av medlemmene bør være medlemmer av kommunestyret. 

Kommunestyret velger selv leder og nestleder. 

3.  Ansvarsområde 

Oppvekst- og kulturutvalgets oppgaver er barnehage, grunnskole, SFO, kulturskole, voksenopplæring, 

pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), bibliotek, fritidsklubber, kulturmidler, idrettsanlegg, tippemidler, 

spillemidler, frivilligheten og ”Kulturvekkå”.  

I all hovedsak er det som er knyttet til daglig drift innen disse fagområdene delegert til rådmannen.  

Saker av prinsipiell betydning fremmes for utvalget.  Utvalget skal også være med å legge 

utviklingsplaner for de forskjellige fagområdene, og være oppdatert på alle tilsyn som kommunen har 

innenfor disse fagområdene, og hvordan eventuelt lukking av avvik skjer. Utvalget er også høringsorgan 

i aktuelle lov- og plan saker.  

Oppvekst- og kulturutvalget oppnevner representanter til samarbeidsutvalg (Jfr. Opplæringsloven § 11-

1). 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-013.html#11-1
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4.  Myndighet 

Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres Oppvekst- og kulturutvalget avgjørelsesmyndighet i 

alle saker innenfor sitt arbeidsområde der ikke annet følger av lover, forskrifter eller dette 

delegasjonsreglementet.  

Oppvekst- og kulturutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i 

lover og forskrifter der kommunen er gitt slik myndighet innenfor det arbeidsområdet som er angitt i § 3 

og/eller etter særskilt vedtak av formannskap og kommunestyre, herunder:  

1. Behandle både budsjett, handlingsplan og regnskap for sitt virkeområde.  

2. Forvalte de bevilgede midler innenfor sektorens totale budsjettramme på en slik måte 

som fastlegges i budsjettet. 

3. Ha ansvaret for planleggingen innenfor rammer, prioriteringer og overordnede planer 

som er vedtatt av formannskap og kommunestyre. 

4. Ha ansvaret for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med de samme eller 

tilgrensende arbeidsoppgaver. 

5. Opprettelse av faste underutvalg 
6. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. (Lov om pengespill av 1992 med forskrifter) 

7. Lov om friluftslivet: Utvalget er kommunens friluftsnemnd etter § 22 og delegeres kommunens 

oppgaver etter loven. 

 

5. Uttalerett 

Hovedutvalget skal avgi tilråding i følgende saker: 

1. Handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og planlegging og prioritering av 

større oppgaver som berører sektoren, men hvor sakene avgjøres av annen kommunal 

myndighet 

2. Andre saker av betydning for sektoren og/eller som krever samordnet behandling i flere 

sektorer 

3. Spørsmål om delegering av myndighet til hovedutvalget, samarbeidsutvalg i grunnskolen 

og barnehagene og rådmannen. 

4. Andre saker som kommunestyret, formannskapet eller rådmannen forelegger for 

hovedutvalget. 

Hovedutvalget skal føre løpende kontroll med at vedtak blir fulgt opp. 

 

 

 

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920828-103.html&emne=pengespill*&&
http://lovdata.no/for/sf/sf-19920828-103.html
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6. Hovedutvalgets møter 

1. Hovedutvalget avholder sine møter på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 

kommunestyret, og ellers når organets leder finner det påkrevet eller minst 1/3 av 

medlemmene krever det. 

2. Rådmannen utreder sakene til hovedutvalget og gir i saksframstillingen normalt sitt 

forslag til vedtak i samsvar med kommunelovens § 23 nr. 2. 

3. Utvalget innkalles skriftlig med rimelig frist, minst 7 dager. 

4. Lederen setter opp sakliste for det enkelte møtet. Lederen kan føre opp «politiske saker» 

uten saksutredning. 

5. Innkallingen vedlagt saksdokumentene sendes alle medlemmene, og nødvendig antall 

varamedlemmer. 

6. Innkallingen skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. 

Møtene holdes for åpne dører. Saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt skal føres for stengte 

dører i samsvar med kommunelovens §§ 30 og 31. Skal saker behandles for lukkede dører gjelder de 

bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets punkt 5.  

Ellers gjelder reglementet for kommunestyret §§ 7 – 13 tilsvarende. (Behandling av saker, rekkefølge, 

talerliste, forslag). 

7.  Vedtak 

Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved 

alminnelig flertall, jfr. kommunelovens §§ 33 og 35. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget 

unntatt ved valg, der kommunelovens § 38 nr. 1 kommer til anvendelse. 

Ordfører og rådmann har møte- og talerett etter kommunelovens § 9 og 23 nr. 3. 

Oppvekst- og kulturutvalget kan pålegge rådmannen å utrede en sak.  

8. Protokoll 

Det skal føres protokoll for Oppvekst- og kulturutvalget. Dersom saker vedtas behandlet i lukket møte 

skal hjemmel for lukking av møtet protokolleres. Protokollen skal underskrives av Oppvekst- og 

kulturutvalgets leder og sekretær, samt ett medlem. 

Protokoll for utvalget skal også legges ut på hjemmesiden.  

 

9. Mindretallsanke / protokolltilførsel 

I saker hvor Oppvekst- og kulturutvalget er delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst to av 

medlemmene, hovedutvalgsleder eller rådmannen innen møtets slutt, kreve saken fremlagt for 

kommunestyret eller formannskapet. Dette gjelder ikke klagesaker.   

Ethvert medlem av hovedutvalget har rett til å få tilført en protokolltilførsel i enkeltsaker. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#31
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#33
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Reglement for Utviklingsutvalget 

1. Valg 

Utvalget velges i medhold av kommunelovens bestemmelser. 

2.  Sammensetning 

Utviklingsutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den 

kommunale valgperioden. Minst 5 av medlemmene bør være medlemmer av kommunestyret. 

Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden. 

3. Ansvarsområde 

Utviklingsutvalgets oppgaver er bl.a. næringssaker, næringsfondssaker (Næringsfondet Vekst for 

Tingvoll, Tingvollfondet og Landbruksfondet), kommunalteknikk, brannvern, energi- og samferdsel, 

jord- og skogbruk, miljø, stedsnavn, friluftsliv, viltforvaltning, Miljøkompaniet og grendehus. 

4. Myndighet 

Utvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lover og forskrifter 

der kommunen er gitt slik myndighet innenfor det arbeidsområdet som er angitt i pkt. 3 og/eller etter 

særskilt vedtak av formannskap og kommunestyre, herunder:  

1. Behandle både budsjett, handlingsplan og regnskap for sitt virkeområde.  
2. Forvalte de bevilgede midler innenfor sektorens totale budsjettramme på en slik måte som 

fastlegges i budsjettet. 

3. Ha ansvaret for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med de samme 

eller tilgrensende arbeidsoppgaver. 

4. Fullmakt til å avgjøre søknader om støtte fra Næringsfondet Vekst for Tingvoll, 

Tingvollfondet og Landbruksfondet i samsvar med fondenes vedtekter (se også myndighet gitt 

rådmannen og formannskapet) 

5. Behandle delingssaker etter jordloven 

6. Vegloven: Utvalget er kommunens vegstyremakt etter lovens § 9.3. ledd. 

7. Lov om skogbruk (skogbrukslova) av 2005. 

8. Lov om samferdsel: Utvalget delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i 

alle løyvesaker. 

9. Lov om motorferdsel i utmark, med tilhørende forskrifter: Utvalget delegeres myndighet til å gi 

tillatelse til snøskuterkjøring etter forskriftenes § 5 a) om ervervsmessig kjøring, samt § 6 om 

unntak. 

10. Lov om jordskifte: Utvalget delegeres kommunens uttalerett etter § 2, bokstavene h og i før evt. 

jordskifte i tettbygde strøk. 

11. Forurensingsloven med tilhørende forskrifter: Med hjemmel i lovens § 83 gis utvalget fullmakt 

til å fatte enkeltvedtak på kommunens vegne etter §§ 17, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 39, 40, 41 og 

42. 

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050527-031.html&emne=skogbruk*&&
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12. Utviklingsutvalget gis myndighet til å avgjøre følgende saker etter konsesjonsloven, jordloven, 

odelsloven og skogbruksloven: 

 Konsesjon i henhold til konsesjonsloven § 2. 

 Lemping på eller fritak fra bo- og driveplikten etter konsesjonsloven § 5, 2.ledd jfr. § 6. og 

odelsloven § 27 a. 

 Tilbaketrekking av konsesjon og fastsettelse av frist for salg etter konsesjonsloven § 16 annet 

og tredje ledd. 

 Frist for panthaver til å bringe tvangsbruk som er i strid med konsesjonsloven § 3 andre ledd 

til opphør eller frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen eller 

 Overdragelse til noen som kan få eller ikke trenger konsesjon, jf. konsesjonsloven § 18. 

 Fjerning av anlegg eller byggverk etter jordloven § 9 femte ledd. 

 Utvalget gis videre hjemmel direkte i loven til å legge ned forbud mot tiltak som kan føre til 

at dyrket jord blir vanhevdet, jf. jordloven § 8 annet ledd. 

 Vedtak om godkjenning av nybygging av skogsbilveger med over 300 meter lengde. 

5. Uttalerett 

Hovedutvalget skal avgi uttale i følgende saker: 

1. Handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og planlegging og prioritering av 

større oppgaver som berører sektoren, men hvor sakene avgjøres av annen kommunal 

myndighet 

2. Tekniske spørsmål hvor sakene avgjøres av andre kommunale organer, herunder saker 

etter forurensingsloven § 11 der formannskapet gjør endelig vedtak. 

3. Andre saker av betydning for sektoren og/eller som krever samordnet behandling i flere 

sektorer 

4. Spørsmål om delegering av myndighet til hovedutvalget og rådmannen 

6. Hovedutvalgets møter 

1. Hovedutvalget avholder sine møter på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 

kommunestyret, og ellers når organets leder finner det påkrevet eller minst 1/3 av 

medlemmene krever det. 

2. Rådmannen utreder sakene til hovedutvalget og gir i saksframstillingen normalt sitt 

forslag til vedtak i samsvar med kommunelovens § 23 nr. 2. 

3. Utvalget innkalles skriftlig med rimelig frist, minst 7 dager. 

4. Lederen setter opp sakliste for det enkelte møtet. Lederen kan føre opp «politiske 

saker» uten saksutredning. 

5. Innkallingen vedlagt saksdokumentene sendes alle medlemmene, og nødvendig antall 

varamedlemmer. 

6. Innkallingen skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. 
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Møtene holdes for åpne dører. Saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt skal føres for stengte 

dører i samsvar med kommuneloven §§ 30 og 31. Skal saker behandles for lukkede dører gjelder de 

bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets punkt 5.  

Ellers gjelder reglementet for kommunestyret §§ 7 – 13 tilsvarende. (Behandling av saker, rekkefølge, 

talerliste, forslag). 

Ellers gjelder reglementet for kommunestyret §§ 7 – 13 tilsvarende. (Behandling av saker, rekkefølge, 

talerliste, forslag). 

 

7. Vedtak 

Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved 

alminnelig flertall, jfr. kommunelovens §§ 33 og 35. 

Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget unntatt ved valg, der kommunelovens § 38 nr. 1 

kommer til anvendelse.  

Ordfører og rådmann har møte- og talerett etter kommunelovens § 9 og 23 nr. 3.  

Utviklingsutvalget kan pålegge rådmannen å utrede en sak. 

8. Protokoll 

Det skal føres protokoll for Utviklingsutvalget. Dersom saker vedtas behandlet i lukket møte skal 

hjemmel for lukking av møtet protokolleres. 

Møteboka skal underskrives av Utviklingsutvalgets leder og sekretær, samt et medlem. 

Protokoll for utvalget skal legges ut på hjemmesiden.  

 

9. Mindretallsanke / protokolltilførsel 

I saker hvor Utviklingsutvalget er delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst to av medlemmene, 

hovedutvalgs leder eller rådmannen innen møtets slutt, kreve saken fremlagt for kommunestyret eller 

formannskapet. Dette gjelder ikke i klagesaker.     

Ethvert medlem av hovedutvalget har rett til å få tilført en protokolltilførsel i enkeltsaker. 

 

 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#31
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Reglement for administrasjonsutvalget 
1. Sammensetning 

Utvalget består av ti medlemmer med varamedlemmer. Sju medlemmer velges av kommunestyret for 

kommunestyreperioden. Øvrige tre medlemmer utpekes etter forholdstallsprinsippet av og blant 

arbeidstakerorganisasjoner som er part i den kommunale hovedavtalen. 

Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene for valgperioden. De 

politisk valgte medlemmene skal være formannskapets medlemmer. 

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget tilbys observatørstatus med 

møte- og talerett. 

2. Forholdet til kommuneloven 

Utvalget velges i medhold av kommuneloven § 25 om partssammensatte utvalg. 

3. Ansvarsområde 

Utvalget er kommunens hovedutvalg for arbeidsgiverpolitikk - definert som de handlinger, holdninger og 

verdier som arbeidsgiver står for og vil praktisere i sitt forhold til arbeidstakerne og deres organisasjoner. 

4. Myndighetsområde 

I medhold av kommuneloven § 25 gir kommunestyret administrasjonsutvalget myndighet til å fatte 

vedtak i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, og som det etter loven er adgang til å delegere til 

utvalg og lignende. 

Administrasjonsutvalget fatter vedtak innenfor budsjettets rammer og for øvrig etter de retningslinjer 

som er fastsatt i reglement. 

Utvalget skal: 

1. Ta nødvendige initiativ for å utvikle arbeidsgiverpolitikken 

2. Vedta og revidere reglement og overordnede planer for arbeidsgiverpolitikken 

3. Behandle vesentlige endringer i organiseringen av kommunens virksomhet 

4. Avgi uttalelse i saker som skal behandles av kommunestyret på arbeidsgiverpolitikkens 

område 

5. Utvalget skal være klageorgan i saker etter permisjonsreglementet. 

Uttalerett 

I medhold av pkt. 4 over har utvalget rett til å uttale seg om: 

1. Tilsetting av rådmann 

2. Instruks for og delegering til rådmannen 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html#25
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3. Vesentlige endringer i arbeidstakernes arbeids- og tilsettingsvilkår som følge av 

innføring av ny teknologi, arbeidsprosedyrer eller omorganisering av virksomheten 

4. Saker hvor kommunestyret vil høre utvalgets synspunkter 

5. Møteplan, saksliste og innkalling 

1. Utvalget avholder møter på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv eller 

kommunestyret, og ellers når organets leder finner det nødvendig eller minst en tredjedel 

av medlemmene krever det. 

2. Rådmannen utreder sakene og gir i saksframstillingen normalt sitt forslag til vedtak i 

samsvar med kommuneloven § 23 nr. 2 om forsvarlig utredning. 

3. Utvalget innkalles skriftlig med rimelig frist, minst sju dager i forveien. 

4. Lederen setter opp saksliste for det enkelte møtet. Lederen kan føre opp saker uten 

saksutredning. 

5. Innkallingen vedlagt saksdokumentene sendes alle medlemmene og nødvendig antall 

varamedlemmer. 

Møtene holdes for åpne dører. Saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt skal føres for stengte 

dører i samsvar med kommunelovens §§ 30 og 31. Skal saker behandles for lukkede dører gjelder de 

bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets punkt 5.  

Ellers gjelder reglementet for kommunestyret §§ 7 – 13 tilsvarende. (Behandling av saker, rekkefølge, 

talerliste, forslag). 

6. Vedtaksførhet og avstemning 

Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med 

alminnelig flertall, jf. kommuneloven §§ 33 og 35. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget 

unntatt ved valg, der kommuneloven § 38 nr. 1 kommer til anvendelse. 

7. Møte- og talerett for ordfører og rådmann 

Ordfører og rådmann har møte- og talerett i medhold av kommuneloven §§ 9 og 23 nr. 3. 

8. Pålegg om utredning 

Utvalget kan pålegge rådmannen å utrede en sak.  

9. Møtebok 

Det skal føres protokoll for utvalget. Protokollen skal underskrives av utvalgets leder og sekretær samt et 

medlem. 

Protokoll for utvalget skal legges ut på hjemmesiden.  

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#31
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10. Mindretallsanke og protokolltilførsel 

I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst to av medlemmene, utvalgets leder 

eller rådmannen innen møtets slutt kreve saken framlagt for kommunestyret eller formannskapet. Dette 

gjelder ikke i klagesaker.      

Ethvert medlem av utvalget har rett til å få tilført en protokolltilførsel i enkeltsaker. 
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Reglement for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

1. Valg og sammensetning 

Arbeidsmiljøutvalget består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden, og 3 fra arbeidstakersiden. 

Representantene fra arbeidsgiversiden velges av kommunestyret. Ordfører skal være ett av medlemmene 

på arbeidsgiversiden. 

2. Ansvarsområde 

Arbeidsmiljøloven (AML) 

§ 1.1 - lovens formål er:   

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som 

gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til 

enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,   

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,   

c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger 

og livssituasjon,   

d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt 

arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig 

myndighet,   

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.  

3. Ansvar i henhold til regelverk 

AML § 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver  

 (1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. 

Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som 

angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.    

(2) Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:    

a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,   

b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for 

arbeidsmiljøet,   

c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,   

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#map0
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-018.html#18-9
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d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, 

innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,   

e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1,   

f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.   

(3) Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 4-6 

 (4) Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, 

søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre 

gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets 

etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at undersøkelser skal 

foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten 

ugrunnet opphold forelegge vedtaket for Arbeidstilsynet til avgjørelse.  

Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. Før 

utvalget behandler rapporter som nevnt i dette ledd, skal medisinske opplysninger av personlig karakter 

tas ut av rapportene, med mindre den opplysningen gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget.   

 (5) Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse, kan utvalget 

vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, innenfor 

rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For å klarlegge om det foreligger 

helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av 

arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke 

finner å kunne gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for 

Arbeidstilsynet til avgjørelse.   

 (6) Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende 

organer og arbeidstakernes organisasjoner. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om 

årsrapportens innhold og utforming.   

 (7) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om utvalgets virksomhet, herunder regler om 

saksbehandlingen og om taushetsplikt for utvalgets medlemmer.   

4. Regler for gjennomføring av møte i Arbeidsmiljøutvalget 

Utvalget skal avholde møte etter oppsatt halvårs- eller helårsplan, når utvalget selv finner det nødvendig, 

når utvalgslederen finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Utvalgslederen 

setter opp sakliste og kaller sammen utvalget til møte. Innkallinga skal inneholde opplysninger om tid og 

sted for møtet, opplisting av de saker som skal behandles (sakliste). Innkallingen skal sammen med 

sakliste og saksdokumenter sendes til medlemmer og varamedlemmer av utvalget med minst 7 dagers 

varsel. 

For forretningsorden ellers gjelder kommunestyrets reglement. 
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Økonomi- og finansreglement 
1. Formål 

Kommunen skal forvalte sine likvide midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det 

innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen skal også forvalte sin gjeldsportefølje og øvrige 

finansieringsavtaler slik at det gir lavest mulig totalkostnader og forutsigbarhet i lånekostnader. Dette 

reglement er ikke til hinder for at kommunestyret når som helst kan beslutte å disponere ledige midler til 

investeringer. 

Finansforvaltningen skal: 

 Ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av 

kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud 

 Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling 

 Skal bidra til stabilitet og langsiktighet. 

2. Risikoprofil 

Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad endringer i 

finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. 

 Finansiell risiko og forklaringer 

1. Kredittrisiko: Risiko for tap som følge av at låntaker /motparten i en kontrakt ikke innfrir 

sin forpliktelse 

2. Likviditetsrisiko: Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av 

en avgrenset tidsperiode 

3. Finansieringsrisiko: Risiko for ikke å kunne finansiere sine lånebehov. 

4. Renterisiko: Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av 

renteendringer. 

5. Valutarisiko: Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av 

endringer i valutakurser 

6. Langsiktige finansielle aktiva: Finansielle aktive med investeringshorisont på 5 år eller 

mer. 

Administrativ/operasjonell risiko  

Risiko for at kommunen internt (eller hos motpart i transaksjoner) ikke har tilstrekkelig 

kompetanse/bemanning, systemer, rutiner, samt ressurser generelt til å gjennomføre kommunens vedtatte 

finansforvaltning. Kommunen skal til enhver tid ha tilstrekkelig kompetanse for å kunne utøve sin 

finansforvaltning i tråd med dette reglementet. 
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Risiko i aksjemarkedet  

Risiko for aksjemarkedet eller det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle - både på kort eller lang 

sikt. 

3. Rammer for risiko 

Kommunens finansforvaltning skal drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko. 

 a. Innlån 

 Det skal innhentes tilbud fra minst tre låneinstitusjoner. 

 Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes for å vurdere binding av lån. 

 For å redusere renterisikoen skal minst 40 % av kommunens innlån være til fast rente. 

 Gjeldsporteføljen skal bestå av et mindre antall lån. 

b. Plassering av ledig likviditet som disponeres innenfor årsbudsjettperioden 

 Ved plassering av penger skal den finansielle risiko være minimal 

 Kommunen skal spre sine innskudd på minst to norske banker slik at innskudd i en bank ikke 

skal overstige 30 mill. kroner. 

 Ved plassering av penger i andre porteføljer skal den finansielle risiko være lav. 

 Inntil 10 % kan plasseres i norske eller nordiske pengemarkeds eller obligasjonsfond. 

 Lån til årets investeringer (eller en del av beløpet) kan byggelåns - eller mellomfinansieres 

av egne midler. 

c. Plassering av langsiktige finansielle aktiva  

Omfatter aktiva hvor kun avkastning skal disponeres i årsbudsjettperioden.  

 Ved plassering av langsiktige finansielle aktiva skal den finansielle risiko være lav. 

 Lån til investeringer (eller en del av beløpet) kan byggelåns - eller mellomfinansieres av 

egne midler. 

 Langsiktige finansielle aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i aksjer, pengemarkeds-, 

obligasjons- eller aksjefond inkl. garanterte plasseringer/indeksobligasjoner. 

 Maksimum plassering i pengemarkeds og obligasjonsfond er 10 mill. kroner. · Maksimum 

plassering i aksjefond er 5 mill. kroner. 

 Midler plassert i aksjefond skal ha en tidshorisont på minst 5 år. 

 Aksjefond skal spres på norske, nordiske og eller fond med minst 60 % europeisk plassering. 

Ingen fondstype skal ha mer enn 50 % av plasseringen. 

d. Etiske retningslinjer 

Fondsmidlene skal ikke plasseres i  

 Selskap som bruker barn som arbeidskraft 

 Selskap som opptrer i strid med menneskerettigheter 

 Selskap som gir global eller lokal miljøforurensing 



  

 

36 

 

 Selskap som produserer rusmidler, herunder tobakk 

 Selskap som produserer våpen 

4. Fullmakter til rådmannen 

Kommunestyret gir rådmannen følgende fullmakter innenfor gjeldene bestemmelser: 

a. Opptak av lån (gjelder også refinansiering og sammenslåing av lån )  

 Velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser 

 

b. Plassering av ledig likviditet 

 Velge finansinstitusjon 

 Forhandle og bestemme vilkår for plassering 

 Bestemme sammensetningen av plasseringen 

c. Plassering av langsiktig finansiell aktiva 

Kommunestyret gir følgende fullmakter til formannskapet: 

 Velge finansinstitusjon 

 Bestemme fondstype 

 Forhandle og bestemme vilkår for plassering 

 Bestemme sammensetningen av plasseringen 

5. Rapportering og kontroll 

Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt 

finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt. 

Kommunestyret mottar rapport minst tre ganger pr år i forbindelse med tertialrapport og 

regnskapsavslutning.  Formannskapet mottar rapport minst tre ganger pr. år i forbindelse med 

tertialrapport og regnskapsavslutning. 

Rapporten skal inneholde:  

1. Oversikt over gjeld: 

 Sammensetning 

 Løpetid 

 Verdi samlet og fordeling på typer 

 Vesentlige markedsendringer 

 Endring i risikoeksponering 

 Avvik mellom forvaltning og dette finansreglementet 
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 Markedsrente og kommunens rentebetingelser 

2. Oversikt over aktiva: 

 Sammensetning 

 Markedsverdi, samlet og fordeling på type 

 Vesentlige markedsendringer 

 Endring i risikoeksponering 

 Avvik mellom forvaltning og dette finansreglementet 

 Markedsrente og kommunens rentebetingelser 

6. Evaluering 

Rådmannen skal engasjere ekstern bistand for gjennomgang av kommunens rutiner for finansforvaltning. 

Rådmannen skal drøfte dette med ordfører før vedtak gjøres. Jfr. fullmakt til ordfører pkt.3  

 

Delegering til rådmannen 

Kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 

typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe 

annet. 

Kommunestyret gir etter kommunelovens §§ 23.4 og 24.1 rådmannen delegert myndighet til å ta 

avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Rådmannen kan videre delegere anvisningsmyndighet til en eller flere i administrasjonen. 

Særlig nevnes: 

Personalsaker 

Rådmannen har fullmakt til å: 

 Opprette, normere, utvide og inndra stillinger med hjemmel i årsbudsjett eller politisk 

vedtak, jf. gjeldende tilsettingsreglement. 
 Tilsette i alle stillinger innenfor rammen av gjeldende tilsettingsreglement, unntatt 

rådmannen.  
 Avgjøre søknader om permisjon innenfor rammen av permisjonsreglementet. 
 Suspendere og si opp arbeidstakere innenfor rammen av lov- og avtaleverk 
 Avgjøre spørsmål om flyttegodtgjørelse innenfor rammen av gjeldende reglement 
 Forhandle arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår innenfor rammen av lov- og 

avtaleverk. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html#23
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html#24
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 Avgjøre søknader om økonomiske ytelser til arbeidstakere innenfor rammen av 

gjeldende reglement.  

Andre saker: 

 Gjennomføring av alle budsjetterte tiltak 
 Rådmannen gis fullmakt til å legge inn bindende bud på eiendommer som selges ved 

tvangssalg. Ved beløp over 1 million kroner skal formannskapet gi tilslutning på 

forhånd. 
 Frafalle kommunal pant for lån, samt foreta prioritetsvikelser når dette ikke medfører 

tapsrisiko for kommunen 
 Fordeling av støtte til politiske partier etter regler fastsatt av departementet 
 Rådmannen kan for enhver bygning, grupper av bygninger, områder mv. i det enkelte 

tilfelle fastsette sikringstiltak som finnes påkrevd til vern mot brann, og kan gi pålegg 

om utførelse av disse tiltak innen en fastsatt frist (jfr. brann- og eksplosjonsvernloven) 
 Rådmannen skal drøfte mulige organisatoriske endringer med administrasjonsutvalget 

før iverksetting 

Inngåelse av kontrakter: 

Kontrakter på over kr. 500.000 skal være underskrevet av både rådmannen og ordføreren. 

Avskrivning av kortsiktige fordringer: 

1. Saker som ender med konkurs                  

2. Saker som ender med akkord                   

3. Saker som er foreldet                                

4. Saker under gjeldsordningsloven                

5. Saker der det inngås avtale om delvis sletting av gjelden                            

6. Andre saker med mislighold                       

Avskriving av videre utlån: 

1. Videre utlån som er foreldet                                    

2. Konkurs                                                    

3. Saker under gjeldsordningsloven                

4. Saker som ender med akkord                                           

Avskriving av sosial lån: 

1. Avskriving av lån                                                   

2. Omgjøring av lån til bidrag                         

3. Avtale om ny avbetalingsordning 

Vedtak om avskrivinger skal rapporteres til formannskapet. 
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Formannskapet forhandler / fastsetter rådmannens lønn etter hovedtariffavtalen (HTA) punkt 

3.4.1. 

Delegering til rådmannen etter særlover: 

Straffeloven  

Rådmannen har myndighet i henhold til straffelovens § 79, 5. ledd å begjære påtale for 

straffbare handlinger overfor kommunen. 

Myndighet til å begjære påtale overfor egne arbeidstakere er delegert rådmannen 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk. 

Rådmannen får myndighet etter § 1 - 12 til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketid og 

utvidelse av skjenkelokaler for en enkelt anledning. Rådmannen får myndighet til å tildele 

kommunens ambulerende skjenkebevillinger. 

Serveringsloven 

Alle avgjørelser der myndighet etter serveringsloven er lagt til kommunen med unntak av 

forskrift om åpningstider. (§ 15) 

Oppvekst- og kulturutvalgets oppgaver i alle saker av ikke prinsipiell karakter etter følgende 

lover delegeres rådmannen: 

 Opplæringsloven 
 Voksenopplæringsloven 
 Barnehageloven 
 Introduksjonsloven 

  

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-010.html#79
http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-055.html#map0
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19980717-061.html&emne=opplæring*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20090619-095.html&emne=voksenopplæring*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-064.html&emne=barnehage*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20030704-080.html&emne=introduksjon*&&
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Helse- og omsorgsutvalgets oppgaver i alle saker av ikke-prinsipiell karakter etter følgende 

lover delegeres rådmannen:  

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
 Folkehelseloven 
 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
 Lov om barneverntjenester 
 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). 

Tildeling av helse- og omsorgstjenester 

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre søknader om tidsbegrenset hjelp i åpen omsorg. 

Herunder hjelp i form av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, husmorvikartjeneste, ambulerende 

vaktmester og annen hjelp som hører inn under kommunens ansvar. 

Rådmannen gis myndighet til å treffe avgjørelser ved inn- og utskrivning ved institusjoner og 

bolig med heldøgns omsorgstjenester. Dette gjelder for langtidsopphold, korttidsopphold, 

avlastning, dagplass, nattplass o.l. 

Rådmannen gis myndighet til å treffe avgjørelser i forbindelse med lønn til personer som har et 

særlig tyngende omsorgsarbeid. Det skal i denne forbindelse legges vekt på å hjelpe personer 

som har valgt å yte hjelp til sine nærmeste framfor annet lønnet arbeid og ikke har annen 

kompensasjon for dette. 

Barneloven  

Myndighet til å uttale seg etter lovens § 41 delegeres til rådmannen. 

Husbanksaker - Fordeling av statsmidler til reduksjon av boutgifter (bostøtte) 

Rådmannen gis i medhold av Retningslinjer for fordeling av statsmidler til reduksjon av 

boutgifter for eldre og uføre myndighet til å avgjøre søknader om tilskott i samsvar med vilkår 

fastsatt i retningslinjene. 

Husbanksaker - Avgjørelse av søknader om tilskott til utbedring av eldre bolig. 

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre søknader om tilskott til utbedring av eldre boliger i 

henhold til gjeldende regler. 

Granneloven.  

Rådmannen får fullmakt til å opptre på kommunens vegne i naboforhold. 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-030.html&emne=kommunale*%20%2b%20helse*%20%2b%20og*%20%2b%20omsorg*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-029.html&emne=folkehelse*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20091218-131.html&emne=sosiale*%20%2b%20tjenester*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920717-100.html&emne=barnevern*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20031219-124.html&emne=MATLOV*&&
http://www.lovdata.no/all/tl-19810408-007-006.html#41
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Vegloven  

Hovedutvalgets myndighet som vegstyremakt for kommunale veger etter § 9, 3. avsnitt, 

delegeres videre til rådmannen i alle saker av ikke prinsipiell art. 

Vegtrafikkloven  

Rådmannen delegeres formannskapets myndighet etter forskrifter om offentlige trafikkskilt. (Jfr. 

lovens § 5 og forskriftenes kapittel. 13). 

Forurensningsloven  

Kommunestyrets myndighet i alle saker av ikke prinsipiell karakter etter følgende paragrafer 

delegeres til rådmannen: 

 § 22.2 – Krav til utførelse av avløpsanlegg og §11 særskilt tillatelse til forurensende 

tiltak. 
 § 26.5 - Utkobling av slamavskiller 
 § 35    - Avfall ved utsalgssteder mv. 
 § 37    - Pålegg om opprydding 

Kommunestyrets myndighet etter forurensingsforskriften av 1.juni 2004 kapittel 12 delegeres til 

rådmannen. 

Matrikkelloven 

Rådmannen kan på vegne av kommunen rekvirere oppmålingsforretning etter matrikkelloven 

når dette skjer i samsvar med gyldig vedtak eller godkjent plan, og saken må anses som ikke-

prinsipiell. Rådmannen har fullmakt til å møte på vegne av kommunen ved 

oppmålingsforretninger. 

(Myndighetsutøvelse) 

Rådmannen gis delegert myndighet i samsvar med § 5a 2. ledd som lokal matrikkelstyresmakt. 

(Grunneierutøvelse) 

Rådmannen kan på vegne av kommunen rekvirere oppmålingsforretning i henhold til 

matrikkelloven når dette skjer i samsvar med gyldig vedtak eller godkjent plan, og saken må 

anses som ikke prinsipiell.  Rådmannen har myndighet til å møte på vegne av kommunen ved 

oppmålingsforretninger. 

Ordfører og rådmann utgjør et forhandlingsutvalg for grunnerverv eller liknende type 

forhandlinger.  

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19630621-023-002.html#9
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html#5
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html#5
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20051007-1219.html#map014
http://www.lovdata.no/all/hl-19810313-006.html#22
http://www.lovdata.no/all/hl-19810313-006.html#11
http://www.lovdata.no/all/hl-19810313-006.html#26
http://www.lovdata.no/all/hl-19810313-006.html#35
http://www.lovdata.no/all/hl-19810313-006.html#37
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-043.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-101.html&emne=matrikkel*&&
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Plan- og bygningsloven  

Rådmannen delegeres myndighet etter følgende bestemmelser i lov om planlegging og 

byggesaksbehandling av 27.juni 2008 nr. 71 (Plan- og bygningsloven):  

 Behandling av søknader (bygge- og fradelingsaker mm, § 20-1 og 20-2,) i kapittel 21, av 

ikke prinsipiell karakter. 
 Føre tilsyn i byggesaker i henhold til kapittel 25. 
 Ulovlighetsoppfølging i henhold til kapittel 32, herunder gi pålegg (§ 32-3 og §32-

4), ilegge tvangsmulkt (§ 32-5), gi forelegg (§ 32-6), gjennomføre tvangsfullbyrdelse (§ 

32-7) og gi overtredelsesgebyr (§ 32-8), men ikke i saker der gebyret blir over 

minstesatsen. 
 Små endringer i reguleringsplan i henhold til § 12-14. 
 Fradelingsaker av ikke prinsipiell karakter etter § 63. 
 Mindre vesentlige endringer etter § 28 - 1 nr. 2 av tomtegrenser, hus plassering mv. 

fastsatt i reguleringsplan. 
 Kapittel: XIII Bebyggelse, Kapittel: XIV Særlige bygninger og anlegg m.v. Kapittel: XV 

Bestående byggverk, Kapittel; XVI Byggetillatelse og kontroll med byggearbeid, 

Kapittel; XVII. Ymse bestemmelser og § 113. 

Det forutsettes at større bygge- og rivningssaker og saker av prinsipiell karakter skal avgjøres av 

formannskapet. 

Konsesjonsloven  

Kommunestyrets myndighet til å gi bekreftelse på konsesjonsfrihet etter §§ 4 og 5 delegeres 

rådmannen. 

Lov om motorferdsel i utmark  

Myndighet til å gi tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 6 i saker av ikke prinsipiell 

betydning delegeres til rådmannen. Denne hjemmelen skal kun brukes der det ikke er praktisk å 

legge saken frem for Utviklingsutvalget som søknad etter forskriftenes § 6. 

Friluftsloven  

Rådmannen delegeres myndighet til på kommunens vegne etter § 40 i loven midlertidig å stoppe 

ulovlig bygging, inngjerding eller annet arbeid i strid med loven, inntil kommunen har fattet 

endelig vedtak. 

Innkjøp/bestillinger på vegne av kommunen. 

Rådmannen avgjør hvem som kan foreta innkjøp/bestillinger på vegne av kommunen. 
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Delegering innenfor administrasjonen 

Med mindre særskilte bestemmelser er til hinder, kan rådmannen overlate til andre innen sin 

administrasjon å fatte avgjørelser på sine vegne. Videredelegering skal være skriftlig. 

Gravferdsloven 

Ved eventuell konflikt mellom de etterlatte om hvem som skal sørge for gravferden skal 

nødvendig avgjørelse treffes av kommunen (gravferdsloven § 9). Myndigheten til å ta avgjørelse 

delegeres til rådmannen.  

Lov om film og videogram 

Kommunestyrets delegerer sin fullmakt til å fatte vedtak etter §2 i Lov om film og videogram til 

rådmannen. 

Konsesjonsloven, jordloven og skogbruksloven 

I ikke prinsipielle saker gis rådmannen følgende vedtaksmyndighet etter landbrukets 

særlover: 

1. Forlenging av frist for videresalg etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 5 tredje 

punktum. 

2. Spørsmålet om boplikten kan oppfylles på den måten som eieren har gjort rede for i 

henhold til konsesjonsloven §§ 5,2.ledd og 6 og odelsloven § 27. 

3. Lemping på konsesjonsvilkår i henhold til konsesjonsloven § 11. 

4. Pålegg om å søke konsesjon etter konsesjonsloven § 13, 2. og 3. ledd. 

5. Unntak fra hogstforbudet mv. etter konsesjonsloven § 20, 1. ledd.   

6. Pålegg om tiltak for dyrket jord etter jordloven § 8, 2. og 3. ledd. 

7. Omdisponering i henhold til jordloven § 9, 2. - 4. ledd. 

8. Deling i henhold til jordloven § 12 annet ledd. 

9. Nydyrking i henhold til forskrift om nydyrking § 4. 

Rådmannen gis følgende fullmakter etter Lov om skogbruk av 27.mai 2005: 

1. Rådmannen er delegert myndighet som kommunens skogbruksmyndighet i saker som 

ikke er spesifisert under delegering til Utviklingsutvalget. 

2. Forbud mot eller begrensning av adgangen til foryngelseshogst i henhold til 

skogbruksloven § 8,2.ledd ledd. 

3. Utføring av skogkulturarbeider i henhold til skogbruksloven § 6,3.ledd ledd. 

4. Tilplanting av skogløse områder i henhold til skogbruksloven § 6,4.ledd. 

5. Gjennomføring av påbud om tiltak som følge av uheldig skogbehandling, råte, brann, 

vindfelling, skred, sjukdom, sopp- og smågnager-, hjortevilt- eller insektangrep, eller 

andre forhold som reduserer skogproduksjonen vesentlig jfr. § 10. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19870515-021-002.html#2
http://www.lovdata.no/all/hl-20050527-031.html
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6. Pålegge skogeier tvangsmulkt jfr. § 23 for å sikre forutsetningene i skogbruksloven og 

vedtak fattet med hjemmel i loven. 

7. Vedtak jfr. § 7 første ledd om bygging og ombygging av alle traktorveger og 

skogsbilveger med lengde under 300 m. 

8. Iverksette forebyggende tiltak som er nødvendige for å unngå at større skogområder kan 

bli skadd av innsekts- eller soppangrep jfr. § 9 første ledd. 

9. Påbud om opprettelse og godkjennelse av skogbruksplaner i henhold til skogbruksloven 

§ 5 tredje ledd.  

Andre saker 

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om tilskudd, støtteannonser o.l. fra 

organisasjoner, lag, komiteer o.l. 
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Reglement for kontrollutvalget 

1. Valg og sammensetting 

Utvalget har 5 faste medlemmer med vara. 

Medlemmene/varamedlemmene, samt leder og nestleder som velges blant medlemmene, 

oppnevnes av kommunestyret. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem/varamedlem av formannskapet og andre 

kommunale nemnder med beslutningsmyndighet, samt ansatte i kommunen. 

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. 

Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.  

2. Ansvarsområde 

Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på 

kommunestyrets vegne, samt påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 

måte. 

3. Myndighet i henhold til kommuneloven § 77 

Kontrollutvalget kan hos kommunen og uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, 

redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre sine oppgaver. 

Utvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 

Leder har møte- og talerett i kommunestyret når kontrollutvalgets saker behandles. 

Kontrollutvalget holder sine møter for åpne dører.  

 

Leder av kontrollutvalget har møterett i alle faste utvalg og komiteer hjemlet i kommuneloven 

§10, også i lukkede møter.  

  

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-016.html#77
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Reglement for eldrerådet 

1. Valg og sammensetning 

Eldrerådet har fem faste medlemmer og fem varamedlemmer som velges av kommunestyret. 

Pensjonistforeninger i Tingvoll og andre lag som arbeider blant og med eldre, har rett til å 

komme med forslag på medlemmer. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister 

i kommunen. 

Kommunestyret velger ett medlem fra kommunestyret til eldrerådet. 

Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges ut mellom pensjonistene. 

2. Ansvarsområde 

De eldres levekår. 

3. Myndighet i henhold til regelverk 

Eldrerådet har uttalerett i alle saker som gjelder de eldres levekår. Eldrerådets uttale skal følge 

saken når den legges fram for vedtak i politisk utvalg, i henhold til Lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd.    

 

Råd for likestilling av funksjonshemmede 

Rådet for funksjonshemmede oppnevnes med grunnlag i Lov 2005-06-17 nr 58: ” Lov om råd 

eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 

funksjonsevne m.m.” 

1. Valg og sammensetning i Tingvoll 

Utvalgets tre faste medlemmer og tre varamedlemmer velges av kommunestyret etter forslag fra 

blant annet LHL-foreningen i Tingvoll. 

2. Ansvarsområde 

Ivareta rettigheten til mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres levekår 

3. Myndighet i henhold regelverk 

Rådet er høringsinstans i bl.a. plan- og byggesaker og elles saker som angår funksjonshemmede 

i hverdagen.  

http://www.lovdata.no/all/hl-19911108-076.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19911108-076.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-058.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-058.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-058.html
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Reglement for ungdomsrådet  

1. Mandat og oppgaver 

Ungdomsrådet er et rådgivende utvalg underlagt kommunestyret, og skal fungere som et 

bindeledd mellom ungdom og politikere/administrasjon. 

Alle saker som gjelder ungdoms levekår skal behandles i ungdomsrådet. Ungdomsrådet kan 

også selv ta opp saker som angår ungdom i kommunen. Protokollen fra rådsmøtet skal følge 

saksdokumentene til de kommunale organ som avgjør saken. 

Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon for å støtte tiltak iverksatt av og for 

ungdom. 

Ungdomsrådet kan nedsette grupper som skal arbeide med avgrensede oppgaver. 

Ungdomsrådet skal hvert år lage en kortfattet årsrapport. Denne skal sendes til formannskapet 

og hovedutvalgene. 

2. Oppnevning og sammensetning 

Ungdomsrådet skal ha sju medlemmer med sju personlige varamedlemmer. Medlemmene velges 

av kommunestyret. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder på første møte.  

Ungdomsrådet skal bestå av: En representant fra kommunestyret, en elev fra hver 

av ungdomsskolene, en elev fra videregående skole og tre representanter fra lag og 

organisasjoner der ungdommer utgjør en vesentlig del av medlemmene. Representantene fra lag 

og organisasjoner skal ikke være over 25 år. 

Kommunestyrerepresentanten velges for kommunevalgperioden, mens de øvrige velges for ett 

år. 

Representantene fra skole og organisasjoner velges etter forslag fra elevrådene og 

organisasjonene. 

Dersom et medlem blir løst fra vervet velger kommunestyret nytt medlem. Blir lederen løst fra 

vervet velger kommunestyret ny leder. 

3. Møter 

Ungdomsrådet skal ha møte når rådet selv fastsetter det, når lederen finner det nødvendig eller 

når minst tre medlemmer krever det. 
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Lederen setter opp sakliste for hvert møte. Innkalling skal sendes skriftlig minst 10 dager før 

møtet. 

Ungdomsrådets møter skal være åpne og kunngjøres på forhånd. 

Ungdomsrådets leder er møteleder. Dersom denne ikke er til stede ledes møtet av nestleder. 

Vedtak i ungdomsrådet skal i størst mulig utstrekning treffes i møtet. Skriftlig saksbehandling 

skal kun benyttes i spesielle tilfeller. 

Ungdomsrådet er vedtaksført når minst fem medlemmer er til stede. Vedtak skal skje ved 

alminnelig flertall. Ved likt stemmetall er lederens stemme avgjørende. 

Ungdomsrådet kan innkalle andre personer til møtene. Disse har talerett, men ikke forslags- og 

stemmerett. 

Medlemmer, varamedlemmer og andre som møter i ungdomsrådet har taushetsplikt i saker som 

ikke er offentlige. 

4. Sekretariat 

Rådmannen er ansvarlig for å sørge for at ungdomsrådet får nødvendig sekretariathjelp. 

5. Protokoll 

Protokoll fra møtene føres av sekretæren og underskrives av denne og ungdomsrådets leder. 

Protokoll for utvalget skal legges ut på hjemmesiden. 

6. Godtgjøring 

Ungdomsrådets medlemmer skal ha en godtgjøring i tråd med gjeldende satser for kommunale 

utvalg.  

 

 

  

 

 

 

 


