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Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  FE ‐ 033 
 

15/1517 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

52/2015 
 

Formannskap  PS  27.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll ‐ Formannskap ‐ 03.06.2015 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

Møteprotokoll 
for 

Formannskap 
 
Møtedato:  03.06.2015 
Møtested:  Formannskapssalen 
Møtetid:  09:00 ‐ 15:00 
 
 

Til stede  Medlemmer: 
Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten Strande, Sigmund 
Lereim 
 

Varamedlemmer: 
Gro Pettersen, Jan Vidar Moen 

Forfall  Jeanette Bach Mikkelsen, John Dokken 

Administrasjonen  Erik Flobakk, Hans Moesgaard, Heidi Vildskog, Mette Mysliwski, Trude van der 
Zalm Gjerløv 

Andre  Thea Mørk fra Norsk Enøk og Energi til sak 49/2015 

 
 

Saksliste 
Saksnr  Tittel 
   

41/2015  Godkjenning av møteprotokoll 

42/2015  Årsmelding og regnskap med beretning for regnskapsåret 2014 

43/2015  Årsrapport og skatteregnskap 2014 

44/2015  Tertialrapport pr 30.04.2015 

45/2015  Mulighetsstudie vedrørende ny barneskole‐ våren 2015 

46/2015  Kommunereformen ‐ foreløpig retningsvalg 

47/2015  Indre Østfold Brann og Redning IKS 

48/2015  Organisering av poltisk struktur 2015 ‐ 2019 

49/2015  EPC ‐ Energisparekontrakt 

50/2015  Økonomi‐ og strategiplan 2016 ‐ 2019 

 
 
   



41/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger.

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

42/2015: Årsmelding og regnskap med beretning for regnskapsåret 2014 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.
 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Det fremlagte regnskapet med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes 

årsregnskap for 2014 
2. Driftsregnskaper gjøres opp i balanse. 
3. Investeringsregnskapet gjøres opp i balanse. 
4. Aktuarberegning  / premieavvik føres etter regnskapsforskriten § 13‐4, pkt c fra og med 

regnskapsåret 2014. 
5. Årsmelding for 2014 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

43/2015: Årsrapport og skatteregnskap 2014 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.

 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Årsrapport og skatteregnskap for 2014 tas til orientering.

 



 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

44/2015: Tertialrapport pr 30.04.2015 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland  
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.

 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Tertialrapport pr 30.04.2015 med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det foretas budsjettjustering i investeringer i hht vedlegg 3.  Endringene finansieres ved: 

Økt selvfinansierende låneopptak på kr 2 340 000,‐ til Hovedplan vann og avløp. 
Økt bruk av ordinære lån med kr 104 000,‐. Dette tas fra ubrukte lånemidler 
Økt momskompensasjon med kr 102 000,‐ 
Reduksjon av statstilskudd med kr 400 000,‐ 
Bruk av disposisjonsfond med kr 464 000,‐ 

Bruk av kapitalfond med kr 908 000,‐. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å justere virksomhetsrammene med totalt kr 5 170 000,‐ som 
gjelder innsparing av ressursgjennomgangen (kr 1 490 000,‐) samt fordeling av 
pensjonsutgiftene (kr 3 680 000,‐) når disse er klare. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

45/2015: Mulighetsstudie vedrørende ny barneskole‐ våren 2015 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Arbeiderpartiet: 
 
‐ KOOK støtter rådmannens innstilling om at saken tas til orientering med følgende tillegg:  
 
* Det foreslås umiddelbart gjennomført ytterligere utredning for å finne det beste 
lokaliseringsalternativet innen dagens kommunegrenser.  
* Formannskapet oppfordres til samtidig å starte arbeidet med en finansiering av en ny skole.  
 
VOTERING: Tre stemmer for (Morten Strande (AP), Sigmund Lereim (SP) og Gro Pettersen (AP)) og 
fire stemmer mot.  
 
Rådmannens innstilling:  
 
VOTERING: Fire for og tre (Morten Strande (AP), Sigmund Lereim (SP) og Gro Pettersen (AP)) mot, og 



rådmannens innstilling er vedtatt.  

 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Mulighetsstudien for ny skole plassert ved ungdomsskolen tas til orientering.

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

46/2015: Kommunereformen ‐ foreløpig retningsvalg 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Morten Strande  
 
Behandling: 
 
Forslag fra Fremskrittspartiet:  
 
1. Tillegg til rådmannens punkt 1: Folloalternativet holdes åpent for videre sondering.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av Fremskrittspartiet.  
 
2. Rådmannens punkt 2 strykes.  
 
VOTERING:  
 
To stemmer for (Birgitta Grimeland og Gunnar Espelid (FRP)) og resten mot.  
 
3. Spydeberg som egen kommune opprettholdes som alternativ.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av Fremskrittspartiet.  
 
4. Rådmannens punkt 3 godkjennes som det står. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av Fremskrittspartiet. 
 
 
Felles forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet:  
 
Spydeberg kommune ønsker å gå videre med forhandlinger i følgende alternativer: 

1. Hele Indre Østfold, bestående av Spydeberg, Hobøl, Askim, Trøgstad, Eidsberg og 
Marker kommuner. Spydeberg er åpne for å utvide dette til også å inkludere Rakkestad 
om det skulle være aktuelt. 

2. Indre Østfold Vest, bestående av Spydeberg, Hobøl, Askim og Skiptvedt kommuner. 
3. Folloalternativet, bestående av Spydeberg, Hobøl sammen en eller flere Follokommuner 

som Ås, Vestby, Ski og Enebakk. 
  

1. Når forhandlingene av alternativene i pkt 1 er gjennomført skal disse sammenlignes 
med Spydeberg som egen kommune. Det skal legges vekt på kvalitet på tjenester, 



lokaldemokrati og økonomi (drift og investering). 
 

1. De ferdigforhandlende alternativene samt Spydeberg som egen kommune legges fram 
til folkeavstemming for innbyggerne i Spydeberg kommune. Folkeavstemmingen tar 
utgangspunkt resultatene fra punkt 2. 
 

1. Rådmannen bes, sammen med politisk referansegruppe utarbeide fremdriftsplan og 
økonomi for å gjennomføre punktene 1‐3. 

 
 
VOTERING: Tre stemmer for (Sigmund Lereim (SP), Morten Strande og Gro Pettersen (AP)), og fire i 
mot.  

 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Spydeberg kommune ønsker å gå videre med forhandlinger i alternativet Hele Indre 

Østfold, bestående av Spydeberg, Hobøl, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker 
kommuner. Spydeberg er åpne for å utvide dette til også å inkludere Rakkestad om det 
skulle bli aktuelt. Folloalternativet holdes åpent for videre sondering. 

2. Som sekundært alternativ ønsker Spydeberg kommune å gå videre med forhandlinger i 
alternativet Indre Østfold Vest, bestående av Spydeberg, Hobøl, Askim og Skiptvet 
kommuner.  

3. Spydeberg som egen kommune opprettholdes som eget alternativ.  
4. Rådmann bes, sammen med politisk referansegruppe, forberede fremdrift, prosess og 

innbyggerinvolvering i forbindelse med forestående samtaler og forhandlinger.  

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

47/2015: Indre Østfold Brann og Redning IKS 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim  
 
Behandling: 
 
Forslag fra Fremskrittspartiet:  
 
1. Spydeberg kommune vedtar ikke vedlagte selskapsavtale. 
2. Befolkningsutviklingen i Spydeberg/Knapstad tilsier at dagens samarbeid opprettholdes. 
 
VOTERING: To for (Birgitta Grimeland og Gunnar Espelid (FRP)) og resten mot.  
 
3. I et fremtidsperspektiv vil vi jobbe for at alle brannvesenets faste stillinger (forebyggende avdeling, 
ledelse, beredskap) samles et sted.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av Fremskrittspartiet.  
 
2. Rådmannens innstilling:  
 



VOTERING: To mot (Birgitta Grimeland og Gunnar Espelid (FRP)), resten for og forslaget vedtas.  

 

Innstilling til kommunestyret: 
· Spydeberg kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning 

IKS, med oppstartsdato 1. januar 2016. 
· Spydeberg kommune legger til grunn vedlagte anbefaling og forslag til budsjettrammer for 

Indre Østfold Brann og Redning IKS, som fremkommer i budsjett‐ og økonomiplan. 
· Spydeberg kommune velger Knut Espeland  og Morten Strande som faste medlemmer i 

representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som varamedlemmer velges 
John Dokken og Sigmund Lereim. 

· Spydeberg kommune ber valgkomiteen komme med innstilling til styresammensetning, til 
behandling i representantskapsmøte senest innen utgangen av september 2015. 

· Spydeberg kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med 
representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. Ansettelsen 
skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

· I et fremtidsperspektiv vil vi jobbe for at alle brannvesenets faste stillinger (forebyggende 
avdeling, ledelse, beredskap) samles et sted.  

 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

48/2015: Organisering av politisk struktur 2015 – 2019 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 
 
Behandling: 
 
Fellesforslag fra Formannskapet:  
 
Rådmannens innstilling vedtas med følgende tillegg:   
 
1. Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder,  velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Ny politisk styringsstruktur vedtas som vist under konklusjonen i denne saken. 
2. Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder, velges 

blant kommunestyrets representanter.  
 

3. Administrasjonsutvalget består av syv medlemmer hvorav 4 er valgt av kommunestyret 
blant kommunestyrets medlemmer. Tre medlemmer velges av organisasjonene. 
 



4. Rådmannen fremmer sak om delegering til utvalgene i august 2015. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

49/2015: EPC – Energisparekontrakt 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen  
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.

 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Spydeberg kommune inngår en EPC kontrakt med firmaet Norsk Enøk og Energi AS med en 

investeringsramme og innehold som beskrevet i vedlegg 3, med tillegg for kostnad for 
toppsystem på SD‐ anlegg. 

2. Det bevilges kr 25 715 750. Bevilgningen dekkes med låneopptak kr 25 715 750. 
3. Avtaletiden settes til fem år, med opsjon på forlengelse til åtte år. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

50/2015: Økonomi‐ og strategiplan 2016 – 2019 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.
 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Rådmannen anbefaler å vedta forslag til økonomi‐ og strategiplan for 2016 – 2019. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Til møtets slutt:  
 

‐ Trine Ottosen orienterte i starten av møtet om prosedyren rundt utsending av partiprogram i 
forbindelse med valget til høsten. Hun la frem to forslag: 1. La posten distribuere 
partiprogrammene. 2. Gi oppdraget med distribuering av partiprogrammene til lokale lag og 
foreninger.  
 
VOTERING: Enstemmig for at lag og foreninger skal distribuere partiprogrammene.  



 
‐ Ordfører orienterte om møte med Rom og eiendom 2. juni.  
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Kommunestyre PS  

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 
Kommunestyret vedtok ny politisk styringsstruktur 16.5.2015. Kommunens politiske struktur gikk da 
fra komitemodell over til utvalgsmodell med formannskap og to faste utvalg. Benevnelsene for de 
nye utvalgene er Utvalget for næring, helse, oppvekst og kultur (UNHOK) og Utvalget for miljø og 
teknikk (UMT). Videre vedtok kommunestyret politisk representasjon i administrasjonsutvalget.  
 
Rådmannen innstiller på å vedta nytt politisk delegasjonsreglement, samt nytt politisk 
saksbehandlingsreglement.  
 
Denne saken fremmes for Formannskapet og skal sluttbehandles av Kommunestyret.  
 

Saksopplysninger 
Det nye politiske delegasjonsreglementet er forankret i kommunelovens struktur med faste utvalg 
som reguleres i lovens § 10. Faste utvalg etter kommunelovens § 10 nr. 1. kan opprettes enten for 
kommunale formål eller for deler av kommunens virksomhet. Det er ikke krav til at medlemmer av 
faste utvalg også må være medlem av kommunestyret. Utvalget kan på linje med formannskapet gis 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.  
 
Kommunestyret vedtok 16.6.2015 at utvalgene UNHOK og UMT skal ha syv medlemmer hvorav minst 
tre av medlemmene, deriblant utvalgets leder, skal velges blant kommunestyrets representanter. 
Viltnemda og Næringsutvalget går inn i henholdsvis UMT og UNHOK.  
 
Formannskapet beholder sin nåværende form med syv medlemmer. Formannskapet er et lovpålagt 
organ som i henhold til kommunelovens § 8 nr. 1 skal ha minst fem medlemmer. Det henvises til 
reglementet for detaljert liste over Formannskapets avgjørelsesmyndighet. Formannskapets 
medlemmer utgjør kommunens klageinstans i henhold til forvaltningslovens § 28. 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Administrasjonsutvalget vil ha politisk representasjon fra og med førstkommende 
kommunestyrevalg.  
 
Det nye politiske saksbehandlingsreglementet oppdateres i henhold til vedtak om Spydeberg som 
papirløs kommune. Endringene vil lette kommunestyrets arbeid med å fatte vedtak, styrke 
vedtakenes rettssikkerhet, forbedre administrasjonens evne til å levere gode svar og resultater på 
forespørsler, samt forkorte saksbehandlingstiden ved protokollproduksjon.  

Vurdering 
Klare delegeringslinjer og reglement bidrar til et forutsigbart og konsekvent lokaldemokrati. Videre 
har den politiske strukturen i en kommune betydning for forholdet mellom politikk og 
administrasjon. Administrasjonen har i denne saken gjennomgått tidligere reglement, restrukturert 
og oppdatert dem i henhold til ny politisk struktur og moderne arbeidsverktøy. Reglementet åpner 
for delegering av oppgaver og myndighet til utvalgene innenfor en rekke områder. Det foreslås ingen 
endringer knyttet til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Råd for flyktninger 
og integrering eller Ungdommens kommunestyre.  
 
Konklusjon 
I tråd med kommunestyrevedtaket om ny politisk styringsstruktur à 16.6.2015 fremmes en sak til 
kommunestyret med forslag til nytt politisk delegasjonsreglement og nytt politisk 
saksbehandlingsreglement.  

 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Spydeberg kommune vedtar forslaget til nytt politisk delegasjonsreglement og nytt politisk 
saksbehandlingsreglement.  

 
 
 
 

Vedlegg: 
Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret i Spydeberg kommune 2015 
– vedlegget ettersendes 
Reglement for saksbehandling i politiske organer i Spydeberg kommune 
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1 Kommunestyret 

1.1 Forberedelse av saker for kommunestyret  

Ordføreren setter opp saksliste for kommunestyret. Det er rådmannens ansvar å sørge for at de 
saker som behandles av kommunestyret er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler 
som lov, forskrift, reglement og andre bindende instrukser gir. Den politiske behandlingen av 
innbyggerinitiativ etter Kommuneloven (KL) § 39a skal forberedes som andre saker.  

1.2 Innkalling – dokumenter  

Kommunestyret fastsetter tid for sine møter. Ordføreren kaller sammen kommunestyret i henhold til 
fastsatt årsplan eller når ordføreren selv finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever 
det. Kommunestyret samles etter kontrollutvalgets anmodning.  

Ordføreren godkjenner sakslisten og innkalling sendes til hver representant av kommunestyret og 
eventuelle vararepresentanter via politisk sekretariat.  
 
Ordføreren utferdiger kunngjøring om kommunestyrets samling via politisk sekretariat. 
Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om tid og sted for kommunestyrets møte og opplysninger 
om hvor saksdokumentene er lagt ut.  

Innkallingen til hver representant av kommunestyret og til de vararepresentanter som skal møte, skal 
inneholde saksliste med dokumenter og innstillinger fra formannskap. Innkallingen sendes senest 7 
kalenderdager før møtet skal finne sted, innkallingsdagen - men ikke møtedagen - medregnet. I 
enkelte tilfeller må det påregnes andre frister. Møteinnkalling med saksfremlegg publiseres på 
kommunens hjemmeside. Det vises for øvrig til standardreglement om innsynsrett for folkevalgte 
organer.  

1.3 Forfall 

Den som er valgt som medlem av kommunestyret har plikt til å delta i møtene, jamfør KL § 40. En 
representant eller en innkalt vararepresentant som ikke kan møte i kommunestyret på grunn av 
lovlig forfall, skal uten opphold melde dette til ordføreren, ved det politiske sekretariatet, og si fra 
om forfallsgrunnen. Politiske verv er overordnet verv i lag, foreninger, styrer eller organisasjoner 
med mer. Møter på departementsnivå, i direktorat eller på Stortinget kan gå foran et 
kommunestyremøte. Ordføreren, via politisk sekretariat, kaller straks inn vararepresentant ved 
meldt forfall. Det samme gjør ordføreren når han er kjent med at noen må fratre som inhabil i sak 
som skal behandles på møtet.  

Forfall må meldes senest dagen før møtet finner sted. Meldes forfall samme dag som møtet finner 
sted kan ikke representanten forvente at sekretariatet organiserer vararepresentasjon. 
Representanten må da melde fra om forfallet og selv ordne vararepresentasjon.  

De folkevalgte fører oversikt over eget oppmøte i styrer, utvalg, formannskap og råd med mer som 
leveres til politisk sekretariat i slutten av hver halvårsperiode. Se reglement for politikergodtgjøring 
for mer informasjon.  
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1.4 Permisjon og fritak fra verv 

En folkevalgt representant kan av helsemessige, arbeidsmessige eller velferdsmessige årsaker søke 
kommunestyret om permisjon fra vervet for en nærmere angitt periode etter KL § 15 nr 2. Søknad 
om permisjon fra representanter behandles av kommunestyret etter innstilling av rådmannen, 
jevnfør KL § 15 nr 2.  
 
Varig fritak for resten av valgperioden innvilges kun unntaksvis ved for eksempel helseerklæring eller 
andre gyldige årsaker. Kommunestyret kan velge å etablere en egen rutine for permisjon og fritak.   

1.5 Hvilke andre enn kommunestyrets representanter kan ta del i møtet?  

Ordføreren eller kommunestyret kan innkalle andre til å gi opplysninger eller utgreiinger i en sak.  
 
Rådmannen har møte- og talerett personlig, eller ved en av sine kommunalsjefer når rådmannen 
bestemmer det. 

Rådmannen kan be kommunestyret om at saksbehandler/fagperson gis anledning til å benytte 
rådmannens talerett for å gi faglige utgreiinger. 

Saksordfører kan delta i forhandlingene/debatten. 

Politisk sekretariat utfører sekretærfunksjonen i kommunestyret. 
 
«Spydeberghalvtimen»: Spydeberghalvtimen gir kommunens innbyggere anledning til å møte de 
ulike politiske organer, og å rette henvendelser til organet direkte. Dette tilbudet gjelder kun for 
kommunens innbyggere og er ikke ment som ytringsarena for kommunens ansatte, tillitsvalgte eller 
folkevalgte. Disse gruppene har andre, tilrettelagte arenaer, jamfør punkt 1.20.   

1.6 Møteleder – Åpne eller lukkede dører? – Taushetsplikt 

Møtet ledes av ordføreren eller varaordføreren. Dersom begge har forfall velges en særskilt 
møteleder ved flertallsvalg, jamfør KL § 32 nr. 4 .  

Møtene holdes for åpne dører. Kommunestyret kan likevel gjøre vedtak om at en sak skal behandles 
for lukkede dører, jevnfør KL § 31.3. Forhandlinger om dette foregår for lukkede dører hvis 
ordføreren krever det eller kommunestyret vedtar det. Personalsaker på individnivå skal alltid 
behandles for lukkede dører.  

Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører plikter kommunestyrets representanter, de 
kommunale tjenestemenn og andre som måtte være tilstede, å bevare taushet om forhandlingene. 
Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt.  

1.7 Ved møtets åpning 

Kommunestyret settes når ordføreren har bestemt det i henhold til reglementets punkt 1.2.  

Ved møtets begynnelse annonserer ordfører “Spydeberghalvtimen”. Etter «Spydeberghalvtimen» 
foretar ordfører navneopprop. Er minste lovlig antall tilstede, erklærer ordføreren møtet satt.  
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Fra kommunestyret er satt til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens representanter forlate 
møtet uten innvilget permisjon fra ordfører.  
  
Representanter og vararepresentanter som møter etter oppropet, melder seg til ordføreren før de 
tar sete.  
  
Ved møtets begynnelse forespør ordføreren om noen av kommunestyrets representanter vil reise 
spørsmål om sin habilitet i noen av sakene som skal behandles i møtet. Kommunestyret avgjør 
habilitetsspørsmålet.  
 

1.8 Rekkefølgebehandling av sakene 

Sak som er tatt opp til behandling   

Er det i samband med oppropet reist innvendinger mot noens rett til å ta sete i kommunestyret eller 
tvil om noens forfall, gjør kommunestyret først vedtak om dette.  

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.  

Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 
utsendte sakslisten.  

Sak som ikke er nevnt i innkallingen  

Kommunestyret kan også behandle saker (herunder uttalelser, resolusjoner) som ikke er nevnt i 
sakslisten hvis ikke ordføreren eller 1/3 av de stemmeberettigede i kommunestyret motsetter seg 
dette.  

Finner ordføreren å måtte avvise en sak utenom kartet, meddeles dette for kommunestyret med en 
kort begrunnelse.  

Der hvor beslutningen om hvorvidt saken skal behandles eller ikke tillegges kommunestyret kan det 
tillates debatt.  
  
Forslagsstilleren får anledning til kort å redegjøre for saken og for hvorfor den bør tas opp til 
umiddelbar behandling. Det åpnes deretter for et ordskifte om saksbehandlingsprosedyren.  
 

1.9 Inhabilitet  

En representant er selv ansvarlig for å reise spørsmål om sin habilitet. Spørsmålet tas opp med 
ordfører så raskt som mulig, slik at vararepresentant kan kalles inn. Ordfører skal også vurdere om 
noen av medlemmene vil være inhabile og evt. ta spørsmålet opp med vedkommende representant.  
 
En representant er inhabil når vedkommende selv er part i saken og kan dessuten være inhabil på 
grunn av slektskapsforhold eller andre nære forbindelser med en part i en sak. Likeså er en 
representant inhabil når vedkommende leder eller har ledende stilling i eller er medlem av styret 
eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, 
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eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.  
 
Kommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggingen av grunnlaget for en 
avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken 
behandles i folkevalgt organ.  
 
Spørsmålet om habilitet avgjøres av kommunestyret med flertallsvedtak før selve saken tas opp til 
realitetsbehandling.  
 
For utfyllende bestemmelser vises til FVL § 6, jevnfør KL § 40.  
 

1.10 Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge  

Ordføreren leser opp sakens tittel og nummer.  
  
Ordføreren spør om noen vil ha ordet. Dersom flere ber om ordet samtidig, avgjør ordføreren 
rekkefølgen mellom dem. Mens ordskiftet pågår bør ingen ha ordet mer enn to ganger.  
  
Med tillatelse fra ordføreren kan talerne få ordet flere ganger for å gi kortere opplysninger eller rette 
feil eller misforståelser.  
  
Ordføreren kan tillate replikkordskifte. For replikker/svar er taletiden begrenset til to minutter, og 
replikkordskiftet som helhet må ikke overstige ti minutter. Den som forårsaker replikkordskifte kan 
svare på hvert enkelt av innleggene etter tur eller gi et samlet svar. Gis et slikt samlet svar kan 
ordføreren gi taleren en taletid ut over to minutter.  
  
Ordføreren har adgang til å gi den taler som forårsaker replikkordskiftet anledning til et siste innlegg 
på inntil to minutter, selv om dette fører til at replikkordskiftet da varer ut over ti minutter. I et 
replikkordskifte kan en taler ikke få ordet mer enn to ganger bortsett fra den som forårsaker 
replikkordskiftet. Dessuten kan ordføreren når han mener det kan være av betydning for ordskiftet 
tillate innlegg på høyst to minutter utenfor tur for å gi adgang til i forbindelse med den siste talers 
innlegg å besvare direkte spørsmål eller rette en åpenbar misforståelse. En taler kan ved en slik 
anledning ikke få ordet mer enn to ganger.  
  
Replikkordskiftet kan ikke finne sted etter at strek er satt for inntegning av nye talere på talerlisten.  
 

1.11 Ordskiftet  

Taleren skal rette sine ord til ordføreren, ikke til forsamlingen. Taleren skal holde seg nøye til den sak 
eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Ordføreren skal se til at det blir gjort.  
  
Forsamlingen eller andre må ikke krenkes i ord eller handling. Upassende eller fornærmende atferd 
eller tale er ikke tillatt.  
  
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser påtaler ordføreren dette. Retter taleren seg likevel 
ikke etter reglementet kan ordføreren frata vedkommende ordet eller ved avstemning la 
forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.  
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1.12 Orden i salen  

Ordføreren skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Ordføreren skal således se til at 
talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Bifall og/eller mishagsytringer skal ikke forekomme verken 
fra møtedeltagere eller tilhørere.  
  
Tegninger, tabeller eller lignende må ikke være anbrakt i salen under møtene med mindre ordføreren 
eller i tilfelle kommunestyret samtykker.  
  

1.13 Møtelederens stilling under ordskiftet  

Ordføreren 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 på misforståelser fra talerens side.  
  
Vil ordføreren, utover den redegjøringen som er nevnte i pkt. 9, ta del i ordskiftet med mer enn 
ganske korte innlegg, skal ledelsen av forhandlingene overlates til varaordfører, jevnfør punkt 1.5, 1. 
ledd.  

1.14 Avgrensning og avslutning av ordskiftet  

Før ordskiftet i en sak er begynt og mens ordskiftet pågår kan kommunestyret vedta at taletiden skal 
begrenses.  
  
Finner kommunestyret at en sak er drøftet ferdig kan det med 2/3 flertall vedta å slutte ordskiftet om 
saken.  
 

1.15 Forslag  

Forslag kan ikke settes frem av andre enn kommunestyrets medlemmer og med mindre særlig 
lovbestemmelser gir også andre rett til å sette frem forslag.  
  
Forslaget skal leveres inn skriftlig i elektronisk form til ordføreren og politisk sekretariat, og 
fortrinnsvis i forkant av møtet. I de tilfeller hvor forslaget går 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 ett forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig.  
 
Skriftlig forslag skal undertegnes av forslagsstillerne. Ordføreren refererer forslaget. 
Enkeltmedlemmer eller grupper kan sette fram en kort protokolltilførsel for å begrunne sin  
stemmegivning eller markere uenighet om prosedyrespørsmål. Ordføreren avgjør om 
protokolltilførselen skal tillates. Ved uenighet kan tre eller flere av medlemmene kreve at spørsmålet 
isteden avgjøres av organet selv.  

1.16 Saken tas opp til avstemning  

Når ordskiftet er slutt, sier ordføreren 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 frem noe nytt forslag i den. 
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Heller ikke er det i dette tidsrom høve til å ta noen annen sak opp til behandling.  
  
Bare de representanter 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 de plikter å stemme. Ved valg og 
ansettelse kan blank stemmeseddel brukes.  
  
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter ordføreren frem forslag om 
rekkefølgen av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette skal ordføreren nøye se til at talerne 
holder seg kun til avstemningsspørsmålet. Se for øvrig KL § 35.  

1.17 Prøveavstemning  

Før endelig avstemming i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende.  
  
Er den innstilling eller det forslag som skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør det i 
alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter tilslutt - i tilfelle 
også her etter en prøveavstemning - over hele innstillingen, eller hele forslaget.  

1.18 Stemmemåten  

Avstemningen iverksettes på en av disse måtene:  
 

- Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot et forslag som ordføreren setter frem 
med spørsmål om noen har noe å uttale seg mot.  

- Ved at ordføreren oppfordrer de representanter som er imot et forslag til å avgi 
stemmetegn. Når ordføreren bestemmer det, eller en representant krever det, holdes 
kontraprøve.  

- Ved navneopprop. Oppropet foretas i den rekkefølge som fremgår av kommunestyrets 
representantliste og det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne 
med. En representant som ordføreren oppnevner til det kontrollerer stemmeavgivningen ved 
merking på medlemslisten. Navneopprop brukes når ordføreren bestemmer det, når en 
representant krever det og dette krav får tilslutning av minst 1/5 av forsamlingen og når 
ordføreren eller 1/5 av forsamlingen mener at utfallet av en stemmegivning etter punkt 2 
foran (med etterfølgende kontraprøve) ikke med sikkerhet kan fastslås. Stemmegivningen 
over om navneopprop skal brukes skjer - uten forutgående ordskifte – på den måte som er 
nevnt foran under 2.  

- Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som ordføreren oppnevner til det, teller opp 
stemmene. Stemmesedler kan kun brukes ved valg og ved ansettelser. Står stemmene likt 
ved avstemningen, avgjør ordførerens stemme utfallet.  

 

1.19 Interpellasjoner  

Hver representant av kommunestyret kan fremme interpellasjoner til kommunestyret.  
  
Interpellasjoner må være ordføreren i hende senest 4 dager før kommunestyret. Interpellasjonen 
sendes kommunestyrets øvrige medlemmer. Frist for å komme med saksutredningen er 8 dager før 
kommunestyremøtet. Sendes interpellasjonen etter dette vil den sendes per epost før møtet.  
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Hvis sakslisten forøvrig tilsier det, kan ordføreren utsette interpellasjonen til neste 
kommunestyremøte. Hvis interpellasjonen omhandler saker som er ferdig behandlet eller som ligger 
utenfor kommunestyrets myndighetsområde, kan ordføreren avvise interpellasjonen. En slik 
avvisning skal begrunnes. En fjerdedel av kommunestyrets medlemmer kan bestemme at 
interpellasjonen føres opp på sakskartet.  
  
Under behandlingen i kommunestyret får interpellanten inntil 10 minutter til å redegjøre for 
interpellasjonen.  
  
Det gis i tillegg anledning til inntil 1/2 times debatt i forbindelse med interpellasjonen. I enkelte 
tilfelle kan kommunestyret vedta å forlenge debatten. Taletiden under slik debatt settes til inntil 3 
minutter pr. innlegg. Ingen, unntatt interpellanten, kan ha ordet mer enn en gang.  
  
Ordføreren kan dog tillate dem som har hatt ordet å komme med en kort merknad for å rette en 
åpenbar misforståelse i forbindelse med deres innlegg.  
  
Interpellanten har adgang til å fremme et forslag til vedtak om oversendelse av interpellasjonen til 
rådmannen til videre utredning. Blir det fremmet andre forslag til vedtak i forbindelse med 
interpellasjonen, kommer reglene i KL § 34, nr. 1 følgelig til anvendelse. Av hensyn til krav om 
forsvarlig utredning og saksbehandling bør rådmannen rådføres i forkant av et eventuelt forslag til 
vedtak.  

1.20 Spørsmål til ordfører  

Under hvert kommunestyremøte avsettes tid til behandling av spørsmål til ordføreren. Kun spørsmål 
som er sendt sekretariatet i elektronisk form senest to dager før møtet blir protokollert. Alle 
spørsmål må sendes elektronisk til sekretariatet, dette gjelder også eventuelle spontane spørsmål. 
Ordføreren kan overlate til rådmannen å svare på spørsmålet som går på dennes ansvarsområde.  
  
Hvis sakslisten for øvrig tilsier det, kan ordføreren utsette spørsmålet til neste kommunestyremøte. 
Hvis spørsmålet omhandler saker som er ferdig behandlet eller som ligger utenfor kommunestyrets 
myndighetsområde, kan ordføreren avvise spørsmålet. En slik avvisning skal begrunnes. En fjerdedel 
av kommunestyrets medlemmer kan bestemme at spørsmålet skal føres opp på sakskartet.  

  
Når spørsmålet tas opp får spørsmålsstilleren inntil fem minutter til å redegjøre nærmere for 
spørsmålets innhold. Spørsmålsstilleren og den som svarer kan ha ordet ytterligere en gang hver til 
korte innlegg inntil to minutter. Spørsmålsstilleren har i den forbindelse adgang til å stille et kort 
tilleggsspørsmål. I forbindelse med behandling av spørsmål etter denne bestemmelsen gis det ikke 
anledning til debatt. Det er heller ikke anledning til å fremsette forslag til vedtak.  

1.21 Deputasjoner og Spydeberg-halvtimen 

Utsendinger fra foreninger, grupper e.l. som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en sak skal 
melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet.  
  
Kommunestyret avgjør om utsendingene skal tas imot. Blir de mottatt, møter de utenfor møtesalen 
for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigrupper 
være representert. Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør vedkommende 
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tjeneste som leder i dette, ellers velger utvalget selv leder.  
  
Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle tatt imot skriftlig redegjørelse fra dem, gir lederen i utvalget 
kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak på innkallingen, 
gir vedkommende melding når denne sak blir behandlet. Ellers gir lederen den etter at de saker som 
er nevnt i innstillingen er behandlet.  
 
«Spydeberghalvtimen»: Spydeberghalvtimen gir kommunens innbyggere anledning til å møte de 
ulike politiske organer, og å rette henvendelser til organet direkte. Spydeberghalvtimen kan benyttes 
til å stille saklige spørsmål, avgi appell i en spesiell sak, eller rette en henvendelse til kommunens 
politikere i en konkret sak. Dette tilbudet gjelder kun for kommunens innbyggere og er ikke ment 
som ytringsarena for kommunens ansatte, tillitsvalgte eller folkevalgte. Disse gruppene kan benytte 
seg av deputasjonsmuligheten.   
 

1.22 Lovlighetskontroll  

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen fremme krav ovenfor kommunestyret om 
å bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for 
departementet lovlighetskontroll. Fristen for å kreve dette er tre uker fra avgjørelsen er truffet, 
jamfør KL § 59 og Forskrift om tidsfrist for krav om lovlighetskontroll.   
 
Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om avgjørelsen skal iverksettes før lovlighetsklagen er avgjort, 
jamfør KL § 59.  
 

1.23 Føring av protokoll - møtets slutt  

Kommunestyret ved politisk sekretariat fører protokoll.  
  
I protokollen føres inn opplysninger om innkallingen og for hvert møte føres inn møtested og tid, 
fraværende representanter og møtende vararepresentanter. Trer noen fra eller til under 
forhandlingene, føres dette inn slik at en av protokollen sammenholdt med representantfortegnelsen 
ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  
  
For øvrig føres inn det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene gjøres etter rett 
fremgangsmåte. Sakene føres kronologisk og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak føres 
inn de forslag som er satt frem. Protokollfører må alltid være tilstede under hele møtet.  
  
Enkeltmedlemmer eller grupper kan sette fram en kort protokolltilførsel for å begrunne sin 
stemmegivning eller markere uenighet om prosedyrespørsmål. Ordføreren avgjør om 
protokolltilførselen skal tillates. Ved uenighet kan tre eller flere av medlemmene kreve at spørsmålet 
isteden avgjøres av kommunestyret selv.  

  
Kommunestyret velger ved møtets start to representanter som sammen med ordføreren godkjenner 
og underskriver protokollen. Protokollen er godkjent når valgte underskrivere har godkjent denne pr 
epost innen fem dager. I enkelte tilfeller må det påregnes andre frister. Avvik fra reglementet for 
forslagsstilling og interpellasjoner kan medføre forsinkelser i protokollproduksjonen.  
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Etter hvert møte tas elektronisk utskrift av protokollen. Denne settes opp som orienteringssak i 
påfølgende møte, og ett eksemplar av utskriften sendes elektronisk til alle representanter som del av 
sakslisten. Protokollen offentliggjøres på kommunens hjemmeside til innsyn for varamedlemmer, 
revisjonen, administrasjonen, media og andre interessenter.  
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2 Formannskapet, faste utvalg, komiteer, råd m.v.  

Disse bestemmelsene gjelder for saksbehandlingen i alle andre politiske organ enn kommunestyret, 
jevnfør KL §§ 29 og 39 nr. 1. Bestemmelsene for faste utvalg gjelder også for formannskapet, 
komiteer og andre politiske organ.  

2.1 Saksforberedelse  

Rådmannen eller den hun bemyndiger, sørger for at de saker som legges fram for utvalget er  
forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov og andre bindende bestemmelser 
gir. Den politiske behandlingen av innbyggerinitiativ etter KL § 39a skal forberedes som andre saker.  
  
Lederen for utvalget har plikt til å påse at sakene er tilfredsstillende utredet og fastsetter saksliste for 
møtet.  

2.2 Innkalling - dokumenter  

Vedtak  
Utvalget gjør sine vedtak i møte som holdes når det er bestemt av utvalget selv i henhold til vedtatt 
møteplan, når leder av utvalget finner der påkrevd, eller når 1/3 av utvalgets medlemmer krever det. 
Fjernmøter eller skriftlig saksbehandling kan finne sted i samsvar med KL § 30, 2. ledd.  
  
Innkalling  
Leder av utvalget setter opp saksliste og kaller sammen til møtet via politisk sekretariat. Dette gjøres 
ved å sende innkalling til hvert enkelt medlem. I innkallingen føres opp tid og sted for møtet samt om 
mulig angivelse av møtets påregnelige varighet. Innkallingen sendes senest 7 kalenderdager før 
møtet skal finne sted, innkallingsdagen - men ikke møtedagen - medregnet. I enkelte tilfeller må det 
påregnes andre frister.  
  
Dokumenter  
Samme minimumsfrist gjelder for utsendelse av spesifisert oppgave over de saker som skal legges 
fram til behandling i møtet (saksliste), og for utsendelse av foreliggende saksdokumenter med 
innstilling.  
  
Kunngjøring  
Kunngjøring om tid og sted for møtet skjer på best egnet måte.  
  
Offentlighet  
Spydeberg kommune skal praktisere prinsippet om meroffentlighet, de opplysningene som kan 
offentliggjøres skal offentliggjøres. Avtrykk av saksdokumentene legges ut til ettersyn på kommunens 
hjemmesider. Dette gjelder likevel ikke de opplysningene som ut fra lederens vurdering er unntatt fra 
offentlighet etter lov om offentlighet, forvaltningsloven eller annen lov. Jevnfør bestemmelsene om 
hensyn til personvern, vern av forretningsmessige opplysninger, og dokumenter for den interne 
saksforberedelsen i FVL §§ 13, 18 og 19, og offentlighetsloven §§ 2 - 5.  
  

2.3 Forfall 
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Et medlem eller et innkalt varamedlem som ikke kan møte i utvalget på grunn av lovlig forfall skal 
uten opphold melde dette til lederen av utvalget, ved det politiske sekretariatet, og si fra om 
forfallsgrunnen. Politiske verv er overordnet verv i lag, foreninger, styrer eller organisasjoner med 
mer. Lederen, via politisk sekretariat, kaller straks inn varamedlem etter reglene i KL § 16. Det 
samme gjør lederen når han er kjent med at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles på 
møtet.  

Forfall må meldes senest dagen før møtet finner sted. Meldes forfall samme dag som møtet finner 
sted kan ikke representanten forvente at sekretariatet organiserer vararepresentasjon. 
Representanten må da melde fra om forfallet til sekretariatet og selv ordne vararepresentasjon.  

De folkevalgte fører oversikt over eget oppmøte i styrer, utvalg, formannskap og råd med mer som 
leveres til politisk sekretariat i slutten av hver halvårsperiode. Se reglement for politikergodtgjøring 
for mer informasjon.  

2.4 Permisjon og fritak fra verv 

En folkevalgt representant kan av helsemessige, arbeidsmessige eller velferdsmessige årsaker søke 
utvalget om permisjon fra vervet for en nærmere angitt periode etter KL § 15 nr. 2. Søknad om 
permisjon behandles av utvalget etter innstilling av rådmannen. Varig fritak for resten av 
valgperioden innvilges kun unntaksvis. 
 
Varig fritak for resten av valgperioden innvilges kun unntaksvis ved for eksempel helseerklæring eller 
andre gyldige årsaker.   

2.5 Møteleder – Åpne eller lukkede dører? - Taushetsplikt  

Møtet ledes av ordføreren/utvalgsleder eller varaordføreren/nestleder. Dersom begge har forfall 
velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg, jamfør KL § 32 nr. 4. 
 
Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lov om offentlighet i forvaltningen, FVL eller 
KL § 31. Personalsaker på individnivå skal alltid behandles for lukkede dører.  
 
Behandles en sak for stengte dører, plikter utvalgets medlemmer, de kommunale tjenestemenn og 
andre som måtte være tilstede, å bevare taushet om forhandlingene. Lederen kontrollerer at 
taushetsløfte er gitt av alle som er tilstede. Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt.  

2.6 Ved møtets åpning 

Utvalgets møte åpnes når møtelederen har bestemt det i henhold til vedtatt møteplan.  

 
Ved møtets åpning annonserer lederen «Spydeberghalvtimen». Etter denne foretas navneopprop. Er 
det minste lovlige antall til stede, erklærer møtelederen møtet satt.  
  
Fra utvalgets møte er satt til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate møtet 
uten innvilget permisjon fra møteleder.  
  
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til møtelederen før de tar 
sete.   
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Ved møtets begynnelse forespør møtelederen om noen av utvalgets medlemmer vil reise spørsmål 
om sin habilitet i noen av sakene som skal behandles i møtet. Utvalget avgjør habilitetsspørsmålet.  
  
Utvalget kan også behandle saker som ikke er nevnt i sakslista hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de 
stemmeberettigede i utvalget motsetter seg dette.  

2.7 Rekkefølgebehandling av sakene 

Sak som er tatt opp til behandling   

Er det i samband med oppropet reist innvendinger mot noens rett til å ta sete i kommunestyret eller 
tvil om noens forfall, gjør kommunestyret først vedtak om dette.  

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.  

Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 
utsendte sakslisten.  

Sak som ikke er nevnt i innkallingen  

Kommunestyret kan også behandle saker (herunder uttalelser, resolusjoner) som ikke er nevnt i 
sakslisten hvis ikke ordføreren eller 1/3 av de stemmeberettigede i kommunestyret motsetter seg 
dette.  

Finner ordføreren å måtte avvise en sak utenom kartet, meddeles dette for kommunestyret med en 
kort begrunnelse.  

Der hvor beslutningen om hvorvidt saken skal behandles eller ikke tillegges kommunestyret kan det 
tillates debatt.   

Forslagsstilleren får anledning til kort å redegjøre for saken og for hvorfor den bør tas opp til 
umiddelbar behandling. Det åpnes deretter for et ordskifte om saksbehandlingsprosedyren.  

2.8 Inhabilitet  

En representant er selv ansvarlig for å reise spørsmål om sin habilitet. Spørsmålet tas opp med 
møteleder så raskt som mulig, slik at vararepresentant kan kalles inn. Møteleder skal også vurdere 
om noen av medlemmene vil være inhabile og evt. ta spørsmålet opp med vedkommende 
representant.  

En representant er inhabil når vedkommende selv er part i saken og kan dessuten være inhabil på 
grunn av slektskapsforhold eller andre nære forbindelser med en part i en sak. Likeså er en 
representant inhabil når vedkommende leder eller har ledende stilling i eller er medlem av styret 
eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, 
eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.  
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Kommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggingen av grunnlaget for en 
avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken 
behandles i folkevalgt organ.  

Spørsmålet om habilitet avgjøres av formannskapet/utvalget/rådet med flertallsvedtak før selve 
saken tas opp til realitetsbehandling.  

For utfyllende bestemmelser vises til FVL § 6, jevnfør KL § 40.  

2.9 Ordskiftet   

Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått i innkallingen og spør om noen vil ha ordet I 
saken. De representanter som ønsker ordet i saken tegner seg for innlegg og får ordet i rekkefølge. 
Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Taleren skal holde seg til den sak 
eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at det blir gjort.  

2.10 Orden i salen  

Forsamlingen eller andre må ikke krenkes i ord eller handling. Upassende eller fornærmende ord 
eller tale er ikke tillatt.  
  
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser påtaler møtelederen dette. Retter taleren seg 
likevel ikke etter reglementet, kan møtelederen frata vedkommende ordet eller ved avstemming la 
forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.  

2.11 Møtelederens stilling under ordskiftet  

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde 
bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette på misforståelser fra talerens side.  
Finner utvalget at en sak er drøftet ferdig, kan det med 2/3 flertall vedtas å slutte ordskiftet om 
saken.  

2.12 Forslag  

Forslag kan ikke settes frem av andre enn utvalgets medlemmer, rådmannen eller den han  
bemyndiger, eller ordføreren med mindre særlig lovbestemmelse gir andre rett til å frem forslag.  
 
Forslaget skal fremsettes skriftlig i elektronisk form til møteleder og politisk sekretariat, og 
fortrinnsvis i forkant av møtet. I de tilfeller hvor forslaget går 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 ett forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig.  
 
Skriftlig forslag skal undertegnes av forslagsstillerne. Møtelederen refererer forslaget. 
Enkeltmedlemmer eller grupper kan sette fram en kort protokolltilførsel for å begrunne sin  
stemmegivning eller markere uenighet om prosedyrespørsmål. Møtelederen avgjør om 
protokolltilførselen skal tillates. Ved uenighet kan tre eller flere av medlemmene kreve at spørsmålet 
isteden avgjøres av organet selv.  
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2.13 Avgrensning og avslutning av ordskiftet  

Når ordskiftet er slutt sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemming. Fra da og til den er 
avgjort ved avstemning, må det ikke være mer ordskifte om den eller settes frem noe nytt forslag i 
den. Heller ikke er det i dette tidsrom høve til å ta noen annen sak opp til behandling.  

2.14 Prøveavstemning 

 
Før endelig avstemming i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende.  
  
Er den innstilling eller det forslag som skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør det i 
alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter tilslutt - i tilfelle 
også her etter en prøveavstemning - over hele innstillingen, eller hele forslaget.  
 

2.15 Stemmemåten 

Bare de medlemmer som er til stede i møtet i det øyeblikk saken tas opp til avstemning har rett til å 
stemme. De kan ikke forlate møtet før avstemningen er ferdig, og de plikter å stemme. Ved valg eller 
ansettelser kan blank stemmeseddel brukes, jevnfør KL § 35.  
 
Avstemningen iverksettes på en av disse måtene:  
 

- Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot et forslag som ordføreren setter frem 
med spørsmål om noen har noe å uttale seg mot.  

- Ved at ordføreren oppfordrer de representanter som er imot et forslag til å avgi 
stemmetegn. Når ordføreren bestemmer det, eller en representant krever det, holdes 
kontraprøve.  

- Ved navneopprop. Oppropet foretas i den rekkefølge som fremgår av kommunestyrets 
representantliste og det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne 
med. En representant som ordføreren oppnevner til det kontrollerer stemmeavgivningen ved 
merking på medlemslisten. Navneopprop brukes når ordføreren bestemmer det, når en 
representant krever det og dette krav får tilslutning av minst 1/5 av forsamlingen og når 
ordføreren eller 1/5 av forsamlingen mener at utfallet av en stemmegivning etter punkt 2 
foran (med etterfølgende kontraprøve) ikke med sikkerhet kan fastslås. Stemmegivningen 
over om navneopprop skal brukes skjer - uten forutgående ordskifte – på den måte som er 
nevnt foran under 2.  

- Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som ordføreren oppnevner til det, teller opp 
stemmene. Stemmesedler kan kun brukes ved valg og ved ansettelser. Står stemmene likt 
ved avstemningen, avgjør ordførerens stemme utfallet.  

 
  
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem forslag om 
rekkefølgen av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette skal møtelederen nøye se til at talerne 
holder seg kun til avstemningsspørsmålet.  
  
Står ved avstemmingen stemmene likt gjør møteleders stemme utfallet.  
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2.16 Interpellasjoner  

Hvert medlem av utvalget kan fremme interpellasjoner til utvalget om saker som hører inn under 
utvalgets ansvarsområde.  Interpellasjoner må være utvalgets leder i hende senest 4 dager før møtet. 
Interpellasjonen sendes utvalgets øvrige medlemmer. Frist for å komme med saksutredningen er 8 
dager før kommunestyremøtet. Sendes interpellasjonen etter dette vil den sendes per epost før 
møtet. Hvis sakslisten for øvrig tilsier det kan utvalgets leder utsette interpellasjonen til neste møte i 
utvalget.  
  
Hvis interpellasjonen omhandler saker som er ferdig behandlet eller som ligger utenfor utvalgets 
myndighetsområde, kan møtelederen avvise interpellasjonen. En slik avvisning skal begrunnes. En 
fjerdedel av utvalgets medlemmer kan bestemme at interpellasjonen føres opp på sakskartet.  
Under behandlingen i utvalget får interpellanten inntil 10 minutter til å redegjøre for 
interpellasjonen. Det gis i tillegg anledning til inntil 1/2 times debatt i forbindelse med 
interpellasjonen. I enkelte tilfeller kan utvalget vedta å forlenge debatten. Taletiden under slik debatt 
settes til inntil tre minutter pr. innlegg. Ingen unntatt interpellanten kan ha ordet mer enn en gang.  
  
Møtelederen kan dog tillate dem som har hatt ordet, å komme med en kort merknad for å rette en 
åpenbar misforståelse i forbindelse med deres innlegg.  
  
Interpellanten har adgang til å fremme et forslag til vedtak om oversendelse av interpellasjonen til 
kommunestyret, eller til rådmannen for videre utredning. Blir det fremmet andre forslag til vedtak i 
forbindelse med interpellasjonen, kommer reglene i KL § 34, nr. 1 følgelig til anvendelse.  

2.17 Spørsmål til utvalgets leder  

Under hvert møte i utvalget avsettes tid til behandling av spørsmål til utvalgets møteleder om saker 
som hører inn under utvalgets ansvarsområde. Kun spørsmål som er sendt sekretariatet senest to 
dager før møtet blir protokollert. Alle spørsmål må sendes elektronisk til sekretariatet, dette gjelder 
også eventuelle spontane spørsmål. Lederen kan overlate til rådmannen eller dennes representant å 
svare på spørsmålet som går på dennes ansvarsområde.  
  
Hvis sakslisten for øvrig tilsier det, kan lederen utsette spørsmålet til neste møte. Hvis spørsmålet 
omhandler saker som er ferdig behandlet eller som ligger utenfor utvalgets myndighetsområde, kan 
lederen avvise spørsmålet. En slik avvisning skal begrunnes. En fjerdedel av utvalgets medlemmer 
kan bestemme at spørsmålet skal føres opp på sakskartet.  

  
Når spørsmålet tas opp får spørsmålsstilleren inntil fem minutter til å redegjøre nærmere for 
spørsmålets innhold. Spørsmålsstilleren og den som svarer kan ha ordet ytterligere en gang hver til 
korte innlegg inntil to minutter. Spørsmålsstilleren har i den forbindelse adgang til å stille et kort 
tilleggsspørsmål. I forbindelse med behandling av spørsmål etter denne bestemmelsen gis det ikke 
anledning til debatt. Det er heller ikke anledning til å fremsette forslag til vedtak.  

2.18 Deputasjoner og Spydeberg-halvtimen 

Utsendinger fra foreninger, grupper e.l. som vil møte for utvalget og uttale seg om en sak, skal melde 
fra om dette til lederen senest dagen før møtet.  
  
Utvalget avgjør om utsendingene skal tas imot. Utsendingene kan tas imot av møtelederen eller et 
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engere utvalg av medlemmene. Møtelederen eller det engere utvalget gir utvalget melding om det 
som utsendingene har anført. Utsendingene kan også tas imot i møtesalen. Hvert medlem av 
utvalget kan stille utsendingene spørsmål om faktiske sider av saken, men det må ikke være noe 
ordskifte om denne mens utsendingene er til stede.  
«Spydeberghalvtimen»: Spydeberghalvtimen gir kommunens innbyggere anledning til å møte de 
ulike politiske organer, og å rette henvendelser til organet direkte. Spydeberghalvtimen kan benyttes 
til å stille saklige spørsmål, avgi appell i en spesiell sak, eller rette en henvendelse til kommunens 
politikere i en konkret sak. Dette tilbudet gjelder kun for kommunens innbyggere og er ikke ment 
som ytringsarena for kommunens ansatte, tillitsvalgte eller folkevalgte. Disse gruppene kan benytte 
seg av deputasjonsmuligheten. 

2.19 Mindretallsanke  

I saker hvor formannskapet/utvalget har vedtaksmyndighet kan et mindretall i 
formannskapet/utvalget bringe avgjørelsen inn for kommunestyret for ny behandling.  

2.20 Føring av protokoll. Møtets slutt  

Utvalget/rådet fører protokoll.  
  
I protokollen føres inn opplysninger om innkallingen, og for hvert møte føres inn møtested og tid, 
fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller til under forhandlingene, 
føres dette inn slik at det av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen kan ses hvem som 
har tatt del i behandlingen av hver sak.  
  
For øvrig føres inn det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene gjøres etter rett 
fremgangsmåte. Sakene føres kronologisk og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak føres 
inn de forslag som er satt frem.  
  
Enkeltmedlemmer eller grupper kan sette fram en kort protokolltilførsel for å begrunne sin 
stemmegivning eller markere uenighet om prosedyrespørsmål. Møtelederen avgjør om 
protokolltilførselen skal tillates. Ved uenighet kan tre eller flere av medlemmene kreve at spørsmålet 
isteden avgjøres av utvalget selv.  
  
Utvalget velger ved møtets start to representanter som sammen med møteleder godkjenner og 
underskriver protokollen. Protokollen er godkjent når valgte underskrivere har godkjent denne pr 
epost innen fem dager. I enkelte tilfeller må det påregnes andre frister. Avvik fra reglementet for 
forslagsstilling og interpellasjoner kan medføre forsinkelser i protokollproduksjonen. 

  
Etter hver samling tas elektronisk utskrift av protokollen. Denne settes opp som orienteringssak i 
påfølgende møte, og ett eksemplar av utskriften sendes elektronisk til alle representanter som del av 
sakslisten. Protokollen offentliggjøres på kommunens hjemmeside til innsyn for varamedlemmer, 
revisjonen, administrasjonen, media og andre interessenter.  
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Vedlegg 

Veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett 
 

1. Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 

1.1 

Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett til innsyn i alle 
kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. 

1.2 

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter 
de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse 
organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige 
for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 

2. Vedtak om innsyn 

2.1 

Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles 
i vedkommende organ. 
 

2.2 

Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet 
for innsyn er inntrådt, jf. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på 
tilsvarende grunnlag. 
 

2.3 

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ kan vedta innsyn for sin bruk i andre organ 
saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 
 
 

3. Tidspunkt for rett til innsyn 

3.1 

Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksfremstillingen skal 
følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, 
med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 
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3.2 

For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn fortsatt fra det tidspunkt saken er 
ferdigbehandlet. 

4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 

4.1 

I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og 
andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når 
det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jf. forvaltningsloven 
§ 13 b nr. 2 og 4. 

4.2 

Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt taushetsplikt etter 
lov.  
            Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å bevare 
taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. 
            Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring når de får innsyn i 
taushetsbelagte opplysninger. 
 

5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn - forholdet til administrasjonen 

5.1 

Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til administrasjonen 
skal skje tjenestevei. Dette innebærer at henvendelser rettes til rådmannen eller den rådmannen 
bemyndiger. 

5.2 

Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling, bør besvares positivt med en kort 
redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan o.l. 

 

  

 



 

 

Reglement for delegering av oppgaver og 
myndighet fra kommunestyret 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

SPYDEBERG KOMMUNE  

 
Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2015 

 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Spydeberg kommune 

2015  

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret 

http://www.spydeberg.kommune.no/ 

Spydeberg kommune 

http://www.spydeberg.kommune.no/


III 

 

Forkortelser 

 

 
 

ADMU 
FVL 
FSK 
KL 
UMT 
UNHOK 
VALGL 

Administrasjonsutvalget 
Forvaltningsloven 
Formannskapet 
Kommuneloven 
Utvalget for miljø og teknikk 
Utvalget for næring, helse, kultur og oppvekst 
Valgloven 



IV 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Generelt .............................................................................................................................. 1 

1.1 Delegeringslinjen ......................................................................................................... 1 

1.2 Delegeringsreglementets omfang ................................................................................ 1 

1.3 Formål med delegering av myndighet ......................................................................... 1 

1.4 Retningslinjer for bruk av fullmakt ............................................................................. 1 

1.5 Tilbakekalling av delegert myndighet ......................................................................... 2 

1.6 Videredelegering ......................................................................................................... 2 

1.7 Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet .............................................................. 2 

1.8 Interndelegering ........................................................................................................... 2 

1.9 Retningslinjer for interndelegasjon ............................................................................. 2 

1.10 Kontroll .................................................................................................................... 2 

2 Kommunestyret .................................................................................................................. 3 

2.1 Valg og sammensetning............................................................................................... 3 

2.2 Arbeidsoppgaver .......................................................................................................... 3 

2.3 Lovhjemmel for delegering av kommunestyrets myndighet ....................................... 4 

3 Ordføreren .......................................................................................................................... 6 

4 Rådmannen ......................................................................................................................... 7 

4.1 Generelt ....................................................................................................................... 7 

4.2 Økonomi ...................................................................................................................... 7 

4.3 Personalsaker ............................................................................................................... 7 

4.4 Kultur ........................................................................................................................... 8 

4.5 Utøvelse av eierrådighet som grunneier ...................................................................... 8 

4.6 Uttalelser ...................................................................................................................... 8 

4.7 Diverse fullmakter ....................................................................................................... 9 

4.8 Delegasjon etter særlov ............................................................................................... 9 

5 Formannskapet (FSK) ...................................................................................................... 19 

5.1 Valg og sammensetning............................................................................................. 19 

5.2 Arbeidsoppgaver ........................................................................................................ 19 

5.3 Delegasjon etter kommuneloven ............................................................................... 19 

5.4 Delegasjon etter særlov ............................................................................................. 20 

6 Utvalget for næring, helse, oppvekst og kultur (UNHOK) .............................................. 23 



V 

 

6.1 Valg og sammensetning............................................................................................. 23 

6.2 Arbeidsoppgaver ........................................................................................................ 23 

6.3 Avgjørelsesmyndighet ............................................................................................... 24 

7 Utvalget for miljø og teknikk (UMT) .............................................................................. 25 

7.1 Valg og sammensetning............................................................................................. 25 

7.2 Arbeidsoppgaver ........................................................................................................ 25 

7.3 Avgjørelsesmyndighet ............................................................................................... 26 

8 Administrasjonsutvalg (ADMU) ...................................................................................... 28 

8.1 Valg og sammensetning............................................................................................. 28 

8.2 Arbeidsoppgaver ........................................................................................................ 28 

8.3 Avgjørelsesmyndighet ............................................................................................... 28 

8.4 Arbeidsgiverutvalg .................................................................................................... 29 

8.5 Lov- og avtalehjemmel .............................................................................................. 29 

9 Klagenemd ....................................................................................................................... 30 

9.1 Valg og sammensetning............................................................................................. 30 

9.2 Arbeidsoppgaver og myndighet................................................................................. 30 

9.3 Lovhjemmel ............................................................................................................... 30 

10 Kontrollutvalg .................................................................................................................. 31 

10.1 Valg og sammensetning ......................................................................................... 31 

10.2 Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet ........................................................... 31 

10.3 Lovhjemmel ........................................................................................................... 31 

 

 

 

 

  



1 

 

1 Generelt 

1.1 Delegeringslinjen 

Dette reglementet er bygget opp slik at oppgaver og myndighet delegeres i linjen fra kommunestyret 
til formannskapet, andre politiske organer oppnevnt av kommunestyret, ordføreren og rådmannen.   

Det finnes lovbestemmelser som gir oppgaver og myndighet direkte til politiske utvalg og 
administrative organ. Kommunestyret har likevel det overordnede ansvaret for plansaker, vedtar de 
overordnede planene, bestemmer hvilket politisk organ som skal ha funksjonen som fast utvalg for 
plansaker, og hvem som skal være medlemmer i dette organet. Jamfør Plan- og bygningsloven (PBL) 
§ 3-3.   

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

En rekke oppgaver og myndighet er videredelegert fra de politiske organene til rådmannen. 
Rådmannen kan videredelegere oppgaver og myndighet gjennom den administrative linjen til ledere i 
administrasjonen. Lederne i administrasjonen kan videredelegere oppgaver og myndighet til sine 
ansatte. Se «Spydebergs reglement for delegering fra rådmannen» for detaljert delegeringsstruktur 
innad i Spydeberg kommunes virksomheter.  

1.2 Delegeringsreglementets omfang 

Dette reglementet omfatter alle fullmakter til politiske utvalg valgt av kommunestyret og til 
rådmannen, med unntak for fullmakter som politiske utvalg selv videredelegerer til rådmannen. Slike 
fullmakter fastsettes i egne reglementer.   

Oppgaver og myndighet som ligger til kommunestyret selv, et politisk utvalg selv, eller rådmannen 
selv, kan ikke delegeres videre, jamfør punkt 2.2.  

1.3 Formål med delegering av myndighet 

Formålet med delegering av myndighet er: 

- Rettssikkerhet  

- Effektiv saksbehandling 

- Bedre samordnet styring 

- Klar ansvarsfordeling mellom folkevalgte organer og administrasjonen 

- Politikerne får bedre anledning til å konsentrere seg om overordnede planer og styring. 

1.4 Retningslinjer for bruk av fullmakt 
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All delegert myndighet til politisk organ eller rådmannen skal utøves i samsvar med de 
saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk. For øvrig skal all 
delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjettrammer og øvrige reglementer og 
retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret, eller annen overordnet myndighet. 

1.5 Tilbakekalling av delegert myndighet  

Den delegerte myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker. 
Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet. 

Kommunestyret gir formannskap og utvalg ansvar for til enhver tid å vurdere behov for endring av 
gjeldende delegasjonsvedtak innen respektive ansvarsområder. Dette gjelder både delegasjoner gitt 
til politiske organer og til rådmannen. Når det politiske organet finner at det er behov for endring, 
plikter det å fremme forslag om dette til kommunestyret. 

1.6 Videredelegering 

Delegert myndighet til folkevalgt organ kan kun delegeres videre dersom delegasjonsreglementet 
uttrykkelig gir anledning til dette. Normalordningen i slike saker blir derfor at dersom et folkevalgt 
organ (formannskap/utvalg) ønsker å videredelegere myndighet, må dette tas opp som sak i 
kommunestyret og vedtas der. 

1.7 Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet 

Folkevalgt organ eller rådmannen, kan i særlige tilfelle overlate til overordnet organ å treffe 
avgjørelser i saken. 

1.8  Interndelegering 

Rådmannen kan delegere sin myndighet internt i administrasjonen, dersom ikke 
delegeringsvedtak/delegasjonsreglement uttrykkelig setter sperrer for dette.  

1.9  Retningslinjer for interndelegasjon 

Rådmannen utarbeider selv, innenfor rammen av sin delegasjonsmyndighet fastsatt av 

kommunestyret, retningslinjer for intern delegering og utøvelsen av slik delegert myndighet. 

1.10  Kontroll 

Kommunestyret fører gjennom kontrollutvalget kontroll med at delegert myndighet utøves i 

samsvar med regler og intensjoner for delegering, herunder også evaluering av etablert 

delegeringspraksis. Revisjonen skal underrettes om all videre-/interndelegering. 
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2 Kommunestyret 

Kommunestyret er etter Kommunelovens (KL) § 6 Spydeberg kommunes øverste kommunale organ 
med ansvar for kommunens virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så 
langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. 
 
Kommunestyret vedtar selv følgende saker:  

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

- Kommunens overordnede planer og rapporter 

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

- Reglementer for delegering fra kommunestyret og kommunestyrets egen saksbehandling 

2.1 Valg og sammensetning 

Kommunestyret skal bestå av minst 19 folkevalgte representanter med vararepresentanter etter 
bestemmelsene i § 7-2 b. Representantene velges etter bestemmelsene i KL § 7 og Valgloven 
(VALGL.). Valgoppgjøret ved kommunestyrevalg foretas av valgstyret etter bestemmelsene i VALGL § 
11-12. Mandatfordeling og kandidatkåring foregår i henhold til St. Laguës modifiserte metode etter 
VALGL § 11-4. Konstituerende møte utføres i henhold til bestemmelsene i VALGL § 17.  

2.2 Arbeidsoppgaver 

Kommunestyrets arbeidsoppgaver er blant annet å: 

- holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på eget og FSK område 

- samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig 
rasjonelt, effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen 

- samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om 
løsninger av oppgavene – i et helhetlig og overordnet perspektiv 

- treffe vedtak på vegne av Spydeberg kommune så langt ikke annet følger av lov eller 
delegasjonsvedtak 

- ansette rådmann (administrasjonssjef), jf. kommuneloven § 22 nr.2. Kommunestyret 
kan bestemme at ledende administrative stillinger kan besettes på åremål, jamfør KL 
§ 24 nr. 2 

- fastsette retningslinjer for de ansattes møterett i folkevalgte organer, jf. 
kommuneloven § 26 nr. 4 

- fastsette ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer, 
jf. kommuneloven § 39 nr. 1 

- vedta budsjett, økonomiplan, budsjettfullmakter, oversiktsplaner, reguleringsplaner 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
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og andre planer og retningslinjer av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven §§ 5, 44 
og 45 og plan- og bygningsloven §§ 10, 11 og 12 

- vedta rammer for låneopptak, kjøp og salg av fast eiendom, garantiforpliktelser mv., 
jf. kommuneloven §§ 50 og 51 

- godkjenne årsregnskap og behandler årsmelding med resultatvurdering, jf. 
kommuneloven § 48 

2.3 Lovhjemmel for delegering av kommunestyrets myndighet 

Kommuneloven Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner med 

endringer, sist ved lov av 1.1.2015 nr. 19, gir følgende bestemmelser for delegering: 

1) § 8.3 

Formannskapet (…) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig 

fastsetter kommunestyret (…) selv området for formannskapets (…) virksomhet. Formannskapet 

(…) kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

 

2) § 9.5 

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

som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

3) § 10.1-6 

Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den 

kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.  

 

Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles 

avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.  

 

Utvalget kan 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.  

 

Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer.  

 

4) § 13.1 

Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet skal ha myndighet til å treffe vedtak i 

saker som skulle ha vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt 

at det ikke er tid til å innkalle dette.  

 

5) § 23.4 

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 
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annet. 

 

6) § 24.1 
Kommunestyret kan tildele formannskapet, styre eller rådmannen myndighet til å opprette og 
nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker. 

Delegering av kommunestyrets myndighet etter disse reglene forutsettes vedtatt av kommunestyret 
i egne reglementer. Kommunestyret kan ikke delegere saker der det fremgår av lov at 
kommunestyret ”selv” treffer avgjørelse, eller hvor det er klart ut fra sammenhengen eller sakens 
karakter at det ikke har vært meningen at avgjørelsen skulle kunne delegeres. 

Den myndighet kommunestyret har delegert til rådmannen kan kommunestyret når som helst kalle 
tilbake. Kommunestyret skal likevel ikke uten saklig grunn gripe inn i de underliggende instansers 
eller rådmannens delegerte avgjørelser.  
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3 Ordføreren 

Ordfører er kommunens representant i årsmøter/generalforsamlinger der slik representasjon ikke er 
spesielt utpekt av kommunestyret. Ordfører kan utpeke evt. stedfortreder med fullmakt. 

Med hjemmel i kommuneloven § 9 nr. 5 kan ordføreren inngå avtaler eller ta avgjørelser i saker som 
ligger innenfor formannskapets ansvarsområde, dersom det er upraktisk å innkalle formannskapet 
for å behandle saken. Dette gjelder bare saker av ikke prinsipiell betydning og som ligger innenfor en 
kostnadsramme som vedtas av kommunestyret. Formannskapet kan gi ordføreren utvidede 
fullmakter i spesielle saker. Avgjørelser truffet av ordføreren etter dette punkt meldes til 
formannskapet i første ordinære møte. 

Ordføreren gis myndighet til: 
 
a) å begjære offentlig påtale (anmeldelse til politimyndighet)  

b) å gi fullmakt til partsrepresentant, jfr. tvisteloven § 2-5 

c) ordfører skal i tvistesaker forelegges spørsmålet om å bringe saker inn for domstolene (ta ut 
stevning) eller inngå forlik til avgjørelse av tvistesaker, med unntak av saker knyttet til kommunens 
eiendommer, barnevernssaker og sosiale saker som er delegert til rådmann, og vedtak om 
ekspropriasjon som tilligger kommunestyret. Tilsvarende gjelder beslutning om anke og krav om 
gjenopptakelse av slike saker. 

Ordfører gis myndighet til, på kommunens vegne, å gi gaver eller annen oppmerksomhet til 
foreninger/lag eller enkeltpersoner ved jubileer, åremålsdager og andre særlige anledninger (innen 
budsjettavgrensning). 

Ordfører har fullmakt til å foreta de økonomiske disposisjoner han/hun finner nødvendig ved 
eventuell krise/katastrofe. 

Ordfører fordeler saker til behandling mellom de politiske organer. Dette kan skje etter samråd med 
en «koordineringsgruppe» bestående av ordfører, varaordfører, utvalgsledere og rådmann. 

Ordfører gis fullmakt til faglig å lede arbeidet i politisk sekretariat, og samarbeider med rådmann om 
administrasjon av de ansatte som betjener sekretariatet. 

Ordfører gis fullmakt til å ta initiativ til uformelle møter mellom det politiske system og rådmannen, 
og sørger for årlig evaluering av samarbeidet. 
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4 Rådmannen 

4.1 Generelt 

1. I medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 har rådmannen innen for sitt ansvarsområde fullmakt 
til å avgjøre alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Hva som er av «prinsipiell betydning» avgjøres ut fra vedtakets karakter og konsekvenser, og ut 
fra en vurdering av i hvilken utstrekning de mer prinsipielle sider av den aktuelle avgjørelse må 
anses klarlagt ved lov, prinsippavgjørelser, instrukser eller tidligere praksis. 
 

2. Rådmannen er tillagt myndigheten til å føre tilsyn med kommunens forvaltning og økonomi, 
og har et helhetlig lederansvar for forsvarlig saksforberedelse og administrasjon. 
 

3. Rådmannen innstiller i alle saker til første folkevalgte organ med unntak av saker hvor 
kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 

4.2 Økonomi 

1. Rådmannen gis disponeringsfullmakten (anvisningsmyndigheten) over kommunestyrets 
bevilgninger. Er rådmannen inhabil utøves anvisningsretten av ordføreren. Rådmannen skal 
gjennom tertialrapporter informere kommunestyret om den faktiske utviklingen i inntekter og 
utgifter sett i forhold til de inntekter og bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet. Det skal om 
nødvendig foreslås budsjettjusteringer. 
 

2. Rådmannen utarbeider forslag til finansreglement som vedtas av kommunestyret. 
Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak og låneforvaltning samt plassering og forvaltning 
av overskuddslikviditet i henhold til dette reglement. Rådmannen har ansvar for at 
finansreglementet til enhver tid er oppdatert. Delegasjonen gjelder også undertegning av 
lånedokument. 

3. Rådmannen utarbeider fullstendig forslag til årsbudsjett og økonomiplan. 

4. Dersom oppgaver og/eller årsverk flyttes mellom virksomhetene har rådmannen fullmakt til 
å tilpasse disse endringene, også økonomisk. 

5. Rådmannen gis myndighet til å sikre følgende økonomiske interesser: 
- Å frafalle kommunal pant for lån, samt frafalle prioritet når det ikke medfører økt tapsrisiko for 
kommunen 
- Å iverksette rettslig inkasso for kommunens krav 
- Å avtale avdragstid for kommunale krav 
- Å bruke tidligere avsetninger til fastsatte formål 
- Ettergi beløp under kr. 100 000,- når kravet anses for uerholdelig/tap er konstatert. 

4.3 Personalsaker 
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1. Rådmannen ivaretar personalansvaret i kommuneadministrasjonen med grunnlag i lover, 
forskrifter, hovedavtale, hovedtariffavtale, overordnet arbeidsgiverpolitikk, budsjettrammer og 
reglement. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta ansettelser og oppsigelser. Rådmannen kan videre 
suspendere og avskjedige medarbeidere.  
 
3. Rådmannen godkjenner stillings-/funksjonsbeskrivelser. Det opprettes administrative 
ansettelsesutvalg med medbestemmelse fra de ansatte i henhold til hovedavtalens 
bestemmelser. 
 

3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta lønnsfastsettelser og gjennomføre lokale 
lønnsforhandlinger i henhold til vedtatt lønnspolitikk 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til å omplassere/overføre arbeidstaker til ny stilling. 
Omorganiseringer og stillingsendringer drøftes i forkant med tillitsvalgte og partssammensatte 
utvalg i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser. 
 

5. Rådmannen har fullmakt til å opprette og nedlegge stillinger innenfor de budsjettrammer 
som fastsettes av kommunestyret. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre personalsaker i samsvar med gjeldende kommunale 
reglement.  

7. Rådmannen har videre en generell fullmakt til å ta avgjørelser i andre typer personalsaker 
som ikke er av prinsipiell art.  

 

4.4 Kultur 

Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknader etter retningslinjer og kriterier vedtatt i Spydeberg 
kommune. 

4.5 Utøvelse av eierrådighet som grunneier 

Rådmannen gis fullmakt til å leie ut kommunale utleieboliger og inngå leiekontrakter etter 
retningslinjer og rammer fastsatt av kommunestyret. Rådmannen gis myndighet til å si opp 
leiekontrakter ved brudd på denne og til å begjære utkasting av leieboer i kommunale boliger. 

Rådmannen gis fullmakt til å leie ut kommunale kontorlokaler og fastsette leiesats innenfor det 
budsjett eller rammer/retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret. 

4.6 Uttalelser  
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Rådmannen gis fullmakt til å avgi uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag og lignende når disse 
ikke antas å ha spesiell politisk interesse eller når høringsfristen er for kort for politisk behandling. 

4.7 Diverse fullmakter 

Rådmannen gis fullmakt til å: 

 Anlegge søksmål i ikke prinsipielle saker hvor verdien er liten. 

 Fordele tilskudd til politiske partier etter gitte retningslinjer 

 Tilstå godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale ombudsmenn. 

 Engasjere prosessfullmektig i kommunens rettsaker 

 Selge/avhende/kassere utrangert utstyr.  

 Velge innkjøpsmåte og leverandør i henhold til reglement 

 Frafalle kommunale forkjøpsretter til eiendommer og leiligheter 

 Inngå avtaler om at kommunen skal utføre arbeid for andre mot betaling 

 Fastsette rentevilkår og avdragstid ved låneopptak dersom dette ikke er fastsatt i 

vedtaket 

4.8 Delegasjon etter særlov 

Alkoholloven (Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder regnes: 

 Godkjenne skifte av styrer og stedfortreder  

 Tildeling av ambulerende bevilling etter lovens § 4-5 og bevilling for en enkelt 
anledning etter lovens § 1-6.  Med "en enkelt anledning" menes et arrangement som 
maksimalt strekker seg over fire dager.  

 Godkjenne utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning.  
 Godkjenne utvidelse av skjenkelokalet for en enkelt anledning.  
 Ettergi bevillingsavgift i henhold til lovens § 7-1. Avgiften kan bare ettergis dersom 

det foreligger billighetsgrunner eller avgiften anses som uerholdelig.  
 

Arkivloven (Lov om arkiv av 4. desember 1992 nr. 126): 

Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven med 

forskrifter i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

Barnehageloven (Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64) 

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126?q=arkivloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
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Barnevernloven (Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100): 

Administrasjonen med en leder (barnevernlederen) har ansvar for oppgaver etter denne 

loven, fj. § 2-1. Rådmannen gis myndighet til å beslutte eventuell overprøving av vedtak fra 

Fylkesnemda for barnevern- og sosiale saker i Østfold, samt eventuell ankeadgang. 

Beiteloven (Lov om ymse beitespørsmål av 16. juni 1961 nr. 12): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

Brann- og eksplosjonsvernloven (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 

stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20): 

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

Burettslagsloven (Lov om burettslag av 6. juni 2003 nr. 39): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper av ikke prinsipiell betydning. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne av 20. juni 2008 nr. 42): 

Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter loven i 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Dyrehelsepersonelloven (Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell av 15. juni 2001 

nr. 75): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper av ikke prinsipiell betydning. 

Eiendomsskatteloven (06.06.1975 nr 29) med forskrifter og skattelov for byene 18.08.1911 

nr 9.  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31):  

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i alle saket etter denne loven med 

forskrifter. 

 

Film- og videogramlova (Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21):  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-12?q=beiteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=Brann-+og+eksplosjonsvernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39?q=Burettslagsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=Diskriminerings-+og+tilgjengelighetsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-75?q=Dyrehelsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=Eiendomsskatteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-05-23-31?q=Eierseksjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-05-15-21?q=Film-+og+videogramlova
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Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd.  

 

Finansavtaleloven (Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Flagging på kommunale bygninger (Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger av 

29. juni 1933 nr. 2):  

Rådmannen delegeres kommunens ansvar etter loven med forskrifter.  

 

Folkebibliotekloven (Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

Folkehelseloven (Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Forpaktningsloven (Lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet til å fatt vedtak i alle saker etter denne loven 

med forskrifter. 

 

Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.6):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter forurensingsloven til å fatte vedtak i 

enkeltsaker av ikke-prinsipiell betydning, etter § 83, 1-ledd. Herunder regnes bl.a.: 

- Fastsette nærmere krav til avløpsledning, jf § 22, 1. ledd 

- Kreve omlegging og utbedring av avløpsledning, jf. § 22. 2. ledd 

- Kreve slamavskiller utkoblet, jf. § 26, 5. ledd 

- Pålegge opprydding av avfall, jf. § 37, 1. ledd 

- Pålegg om avfall i forbindelse med utsalgssteder mv, jf. § 35, 4. ledd.    

- Beredskap mot akutt forurensning, jf. § 43, 1. 

- Begjære påtale for ulovlig forurensning, jf. § 78 ledd 

- Begjære påtale for ulovlig avfallshåndtering, jf.§ 79 

- Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, jf. 

Forurensningsforskriften kap.12. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-06-25-46?q=Finansavtaleloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1933-06-29-2?q=Flagging+p%C3%A5+kommunale+bygninger
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=Folkebibliotekloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=Folkehelseloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-25-1?q=Forpaktningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=Forurensningsloven
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Friluftsloven (Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder regnes stansing 

og fjerning av ulovlige byggverk. m.v, jf. § 40.  

 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemd.  

 

Gjeldsordningsloven (Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner av 17. 

juli 1992 nr. 99):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Grannegjerdelova (Lov om grannegjerde av 05. mai 1961)  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Gravferdsloven (Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 7. juni 1996 nr. 32):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 

24. juni 2011 nr. 30):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Helse- og sosialberedskapsloven (Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 

nr. 56):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Helsepersonelloven (Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Helseregisterloven (Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 

2001 nr. 24):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Hundeloven (Lov om hundehold av 04. juli 2003 nr. 74):  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=Friluftsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99?q=Gjeldsordningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-05?q=Grannegjerdelova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32?q=Gravferdsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=Helse-+og+omsorgstjenesteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56?q=Helse-+og+sosialberedskapsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=Helsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=Helsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=Hundeloven
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Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. Herunder: 

 

- Fatte vedtak om båndtvang under ekstraordinære forhold for å beskytte viltet, jf. § 6 

bokstav f. 

 

Husbankloven (Lov om Husbanken av 29. mai 2009 nr.30)  

 

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tilskudd og lån av midler 

kommunen har fått tildelt til videre utlån og tilskudd etter loven med forskrifter.  

 

Husleieloven (Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17):  

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrer av 04. juli 2003 nr.80):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Jordlova (Lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med tilhørende forskrifter til å 

treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. Herunder: 

- Omdisponering av dyrket og dyrkbar mark til skogsmark for areal opp til 50 dekar, jf. 

§ 9. 

- Omdisponering og fradeling av ubebygde enkelttomter inntil to dekar, jf. §§ 9 og 12. 

- Omdisponering og fradeling av areal som grenser til og skal tillegges tidligere fradelt 

tomt med eller uten bygninger, inntil tomt og tilleggstomt til sammen utgjør to 

dekar, jf. §§ 9 og 12. 

- Fradeling av bebygde tomter inntil to dekar. Unntatt herfra er våningshus, kårhus og 

driftsbygninger, jf. § 12. 

- Fradeling av eiendommen sine bygninger med tomt (tunet) dersom det foreligger 

avtale om sag av restarealet som tilleggsjord, jf. § 12. 

- Godkjenning av nydyrkning for areal inntil 50 dekar, jf. § 11. 

 

 Jordskifteloven (Lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr 77):   

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28. november 2003 nr. 

98):  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-05-29-30?q=Husbankloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17?q=Husleieloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80?q=Introduksjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23?q=Jordlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1979-12-21-77?q=Jordskifteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=Konsesjonsloven
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Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder;  

 

Krisesenterlova (Lov om kommunale krisestentertilbod av 19. juni 2009 nr. 44):  

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Kulturlova (Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd av 29. juni 2007 

nr. 89):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Kulturminneloven (Lov om kulturminner av 09. juni 1978 nr. 50):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. av 15. mai 1992 nr. 47): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

Likestillingsloven (Lov om likestilling mellom kjønnene av 09. juni 1978 nr. 45):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87:  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69:  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet til å behandle alle saker etter denne loven 

med forskrifter; herunder;  

 

- Foreta anskaffelser på vegne av kommunen  

 

Sosiale tjenester i NAV (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. 

desember 2009 nr. 131):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Lov om trossamfunn (Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25):  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44?q=Krisesenterlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89?q=Kulturlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=Kulturminneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=Lov+om+laksefisk+og+innlandsfisk
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-59?q=Likestillingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87?q=Lov+om+fors%C3%B8k+i+offentlig
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-16-69?q=Lov+om+offentlige+anskaffelser
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?q=Lov+om+sosiale+tjenester+i
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-25?q=Lov+om+trossamfunn
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Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Matloven (Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. av 19. desember 2003 nr. 124):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Matrikkelloven (Lov om eiendomsregistrering av 17. juni 2005 nr. 101):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Miljøinformasjonsloven (Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige 

beslutningsprosesser av betydning for miljøet av 09. mai 2003 nr. 31):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Motorferdselsloven (Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning; herunder: 

- Avgjøre søknader om motorferdsel ved en enkelt anledning eller for inntil en måned. 

- Innvilge søknader om fornyelse av tidligere innvilgede søknader.  

 

Naboloven (Lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15):  

Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne i naboforhold i saker 

som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 nr. 100):  

Rådmannens delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak 

i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Naturskadeloven (Lov om sikring mot og erstatning for naturskade av 25. mars 1994 nr.7):  

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter loven i enkeltsaker eller sakstyper som 

ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Odelsloven (Lov om odelsretten og åsettesretten av 28. juni 1974 nr. 58):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder  

 

- Å fatte vedtak i bo- og drivepliktsaker for inntil fem år, jf. § 27 

- å gi uttalelse om odelsfrigjøring, jf. § 33  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124?q=Matloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101?q=Matrikkelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31?q=Milj%C3%B8informasjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=Motorferdselsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=Naboloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=Naturmangfoldloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-03-25-7?q=Naturskadeloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-28-58?q=Odelsloven
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Opplæringslova (Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa av 17. juli 1998 nr. 

61):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Pasientrettighetsloven (Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02. juli 1999 nr. 63): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Plan- og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 

71)  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

alle saker av ikke prinsipiell karakter. 

 

Psykisk helsevernloven (Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 02. 

juli 1999 nr. 62):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Serveringsloven (Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet til å treffe vedtak i alle saker etter denne 

loven med forskrifter. 

 

Skattebetalingsloven (Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav av 17. juni 

2005 nr. 67):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning  

 

Skogbruksloven (Lov om skogbruk av 27. mai 2005 nr. 31):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Smittevernloven (Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05. august 1994 nr. 55):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Straffeloven (Almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 nr.10):  

Rådmannen har myndighet til å anmelde og begjære offentlig påtale for straffbare 

handlinger mot kommunalt ansatte i tjeneste og kommunal eiendom, samt i andre saker 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=Oppl%C3%A6ringslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=Pasientrettighetsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=Plan-+og+bygningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=Psykisk+helsevernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-55?q=Serveringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67?q=Skattebetalingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31?q=Skogbruksloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=Smittevernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10?q=Straffeloven
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hvor kommunen er fornærmet, når hensynet til etterforskningen krever rask påtale og saken 

for øvrig ikke er av prinsipiell karakter. 

 

Strålevernloven (Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 nr. 36):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning; 

 

- herunder tilsyn med solarier og myndighet til å treffe nødvendige enkeltvedtak som 

retting, tvangsmulkt og dispensasjon.  

 

Tinglysingsloven (Lov om tinglysing av 07. juni 1935 nr. 2):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Tobakkskadeloven / ”Røykeloven” (Lov om vern mot tobakksskader av 09. mars 1973 nr. 

14):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning; herunder 

-  Tilsyn med at reglene gitt i medhold av loven overholdes, jf. § 13. 

 

Tvisteloven (Lov om mekling og rettergang i sivile tvister av17. juni 2005 nr. 90):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet til å oppnevne møtefullmektiger til Indre 

Østfold forliksråd i tråd med kravene som stilles i forskrift 21.12.2007 nr. 1605 

(tvistelovforskriften) § 3.  

 

Vass- og avløpsanleggslova (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 

12):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann av  24. november 2000 nr. 82):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Vegloven (Lov om vegar av 21. juni 1963 nr. 23):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Vegtrafikkloven (Lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 nr.4):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder regnes bl.a.:  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-05-12-36?q=Str%C3%A5levernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1935-06-07-2?q=Tinglysingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=Tobakkskadeloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90?q=Tvisteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12?q=Vass-+og+avl%C3%B8psanleggslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=Vannressursloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23?q=Vegloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=Vegtrafikkloven
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- Vedta midlertidig forbud mot all trafikk, jf. § 7  

- Utstede parkeringstillatelse etter forskrift om parkeringstillatelse for 

forflytningshemmede av 15.3.1994 nr. 222. 

- Fungere som skiltmyndighet. 

 

 

Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt av 29. mai 1981 nr. 38):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Voksenopplæringsloven (Lov om voksenopplæring av 19. juni 2009 nr. 95):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Andre særlover:  

 

Oversikten over særlover er ikke uttømmende. I den grad annen særlovgivning åpner for 

delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen, gis rådmannen fullmakt til å 

fatte vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38?q=Viltloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95?q=Voksenoppl%C3%A6ringsloven
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5 Formannskapet (FSK) 

5.1 Valg og sammensetning 

Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i KL 
§ 8 nr. 1 og 2. Medlemmene og varamedlemmene velges blant medlemmene til kommunestyret. 
Valget skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg når 
minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Jamfør KL §§ 8 nr 2, 35 nr 4, 36, 37 og 38a. 
Formannskapet skal være representert med minst 3 medlemmer av hvert kjønn så langt det er mulig, 
jamfør KL §§ 36 nr. 2, 37 nr. 3 og rundskriv H-4/11.  Ordføreren og varaordføreren velges blant 
formannskapets medlemmer (KL § 9 nr.1), ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder (KL § 9 
nr. 2 og 3).  

5.2 Arbeidsoppgaver  

Formannskapets arbeidsoppgaver er å:  

- holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på formannskapets eget område  

- utarbeide innstilling til: økonomidelene av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, 
skattevedtak og årsmelding for Spydeberg kommune, jamfør KL § 8 nr. 3  

-  avgi innstilling i alle saker som skal behandles av kommunestyret, med unntak av de sakene 
der et annet utvalg har innstillingsmyndighet etter dette reglement eller etter bestemmelser 
i lov eller forskrift  

-  lede arbeidet med kommunens internasjonale engasjement  

-  avgjøre saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet til formannskapet  

-  føre tilsyn og kontroll med rådmannens stab gjennom behandling av rapporter  

- samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig rasjonelt, 
effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen  

- samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om løsninger 
av oppgavene  

- avgi uttalelser i saker der formannskapet ikke har myndighet, men som har vesentlig 
betydning for formannskapets arbeidsoppgaver  

 

5.3 Delegasjon etter kommuneloven 

Med hjemmel i kommuneloven § 8 nr. 3 delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe 
avgjørelser i alle saker som ikke strider mot dette reglement, lover, forskrifter, vedtekter eller andre 
kommunestyrevedtak. 
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Formannskapet fremmer innstilling til kommunestyret om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak 
jf. kommuneloven §§ 44 nr. 6 og 45 nr. 2. I tillegg innstiller formannskapet overfor kommunestyret i 
alle saker som har økonomiske konsekvenser for årsbudsjett eller økonomiplan. 

Formannskapet gis myndighet til å vedta tilleggsbevilgninger innenfor den rammen som 
kommunestyret til en hver tid fastsetter. 

Ubrukte bevilgninger kan overføres til bruk neste år. Slike ubrukte bevilgninger overføres til ulike 
fond i samsvar med formål bevilgningen skal brukes til. Vedtak om overføring treffes av 
formannskapet i årets siste ordinære møte. 

Det delegeres til formannskapet å foreta nødvendige suppleringsvalg av varamedlemmer til faste 
nemder og utvalg i kommunestyreperioden, jfr. kommuneloven § 16 nr. 5. 

Formannskapet delegeres myndighet som rådmannens nærmeste overordnede og til inngåelse av 
lederavtale med rådmannen. 

Med hjemmel i kommuneloven § 13 gis formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som 
skulle vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er 
tid til å innkalle kommunestyret. Melding om vedtak forelegges kommunestyret i neste ordinære 
møte. 

Formannskapet gis med hjemmel i Forvaltningsloven (FVL)§ 28, annet ledd, myndighet som 
kommunens klagenemd. 

5.4 Delegasjon etter særlov 

Barnehageloven (Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64) 

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning, herunder regnes bl.a.: 

- Vedtak om tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten, jf. § 16. 

Burettslagsloven (Lov om burettslag av 6. juni 2003 nr. 39): 

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne av 20. juni 2008 nr. 42): 

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning. 

Finansavtaleloven (Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=Barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39?q=Burettslagsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=Diskriminerings-+og+tilgjengelighetsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-06-25-46?q=Finansavtaleloven
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Folkebibliotekloven (Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108):  

Formannskapet delegeres myndighet etter loven til å treffe vedtak av prinsipiell betydning.  

Herunder;  

 

- fastsette reglement for folkebiblioteket, jf. § 4.  

 

Folkehelseloven (Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29):  

Formannskapet delegeres kommunes myndighet etter loven med forskrifter til å treffe  

vedtak av prinsipiell betydning, herunder regnes bl.a.:  

 

- Godkjenne eksisterende barnehager og skoler, jf. forskrift om miljørettet helsevern i  

barnehager og skoler av 01.12.1995 nr. 928  

 

Gjeldsordningsloven (Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner av 17. 

juli 1992 nr. 99):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med tilhørende forskrift til å 

treffe vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Gravferdsloven (Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 7. juni 1996 nr. 32):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

Helseregisterloven (Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 

2001 nr. 24):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrer av 04. juli 2003 nr.80):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Likestillingsloven (Lov om likestilling mellom kjønnene av 09. juni 1978 nr. 45):  

Formannskapet delegeres kommunes myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87:  

Formannskapet delegeres avgjørelsesmyndighet etter loven, med de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og endringer i lov, jf. forsøksloven § 5 andre ledd andre punktum.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=Folkebibliotekloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=Folkehelseloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99?q=Lov+om+frivillig+og+tvungen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32?q=Gravferdsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43?q=Helseregisterloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80?q=Introduksjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-59?q=Likestillingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87?q=Lov+om+fors%C3%B8k+i+offentlig
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Sosiale tjenester i NAV (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. 

desember 2009 nr. 131):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Motorferdselsloven (Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82): 

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Naboloven (Lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Skattebetalingsloven (Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav av 17. juni 

2005 nr. 67):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Strålevernloven (Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 nr. 36):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe  

vedtak av prinsipiell betydning, herunder stansing av virksomhet.  

 

Tobakkskadeloven / ”Røykeloven” (Lov om vern mot tobakksskader av 09. mars 1973 nr. 

14):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Oversikten over særlover er ikke uttømmende. I den grad annen særlovgivning åpner for 

delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet, kan formannskapet gis 

fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?q=lov+om+sosiale+tjenester+i
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=Motorferdselsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=Naboloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67?q=Skattebetalingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-05-12-36?q=Str%C3%A5levernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=Tobakkskadeloven
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6 Utvalget for næring, helse, oppvekst og kultur (UNHOK) 

6.1 Valg og sammensetning 

Utvalget for næring, helse, oppvekst og kultur (UNHOK) består av 7 medlemmer med 
varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i KL § 10. Medlemmene og varamedlemmene 
velges fortrinnsvis blant medlemmene til kommunestyret. Det bestrebes at minimum tre av UNHOKs 
medlemmer, heriblant leder, velges blant kommunestyrets representanter. Valget av medlemmer, 
varamedlemmer, leder og nestleder skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) 
som forholdstallsvalg, jamfør KL §§ 35 nr 4 og 36. UNHOK skal være representert med minst 3 
medlemmer av hvert kjønn så langt det er mulig, jamfør KL §§ 36 nr. 2, 37 nr. 3 og rundskriv H-4/11. 
Dessuten skal utvalget tiltres av en tjenestemann som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser 
når utvalget opptrer som utvalg for plansaker, jamfør plan- og bygningsloven § 3-3 tredje ledd. 

6.2 Arbeidsoppgaver 

UNHOK har følgende arbeidsområder:  
 
Politiske oppgaver og beslutninger knyttet til de områder som hører inn under virksomhetene 
Grinitun pleie-og omsorg, skole, barnehage, familierelaterte tjenester samt den del av stab, 
servicetorg og kultur som dreier seg om folkehelse og kulturelle spørsmål. Videre vil utvalget 
behandle saker og spørsmål relatert til de administrative og politiske oppgaver som knytter seg til 
ivaretakelse og utvikling av kommunens næringsliv.   

Innen dette arbeidsområdet har UNHOK følgende arbeidsoppgaver:  

- holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på utvalgets eget område  

- planlegge, organisere og samordne produksjonen av tjenester innen næring, helse, oppvekst 
og kultur  

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

-  samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig 
rasjonelt, effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen   

-  samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om løsninger 
av oppgavene, i et helhetlig og overordnet perspektiv 

- avgi uttalelser i saker der utvalget ikke har avgjørelsesmyndighet, men som har vesentlig 
betydning for utvalgets arbeidsoppgaver  

Til dette arbeidsområdet hører saker etter alkoholloven, barnehageloven, film- og videogramloven, 
folkebibliotekloven, gjeldsordningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, lov om helsemessig og 
sosial beredskap, helsepersonelloven, helseregisterloven, husbankloven, introduksjonsloven, 
kirkeloven, krisesenterloven, kulturloven, matloven, NAV-loven, opplæringsloven, smittevernloven, 
lov om sosiale tjenester i NAV, sprøyteromsloven, strålevernloven, tobakkskadeloven og 
serveringsloven. Oversikten over særlover er ikke uttømmende. I den grad annen særlovgivning 
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åpner for delegering av myndighet fra kommunestyret til UNHOK, kan UNHOK gis fullmakt til å fatte 
vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  
 

6.3 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter og innenfor 
de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har UNHOK myndighet til å:  

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

- Innen UNHOK: Slå sammen virksomheter/avdelinger eller skille ut nye 
virksomheter/avdelinger, delegere oppgaver og myndighet til rådmannen i enkeltsaker eller 
bestemte typer av saker, og fastsette retningslinjer for utføring av oppgavene  

- gi rådmannen fullmakt til å være underinstans etter FVL § 33 ved behandling av klager med 
ekstern klageinstans i saker av kurant art,  

- opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver,  

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

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

- fatte vedtak i bevillingssaker om salg og skjenking av alkohol, jamfør alkohollovens §§ 1, 3 og 
4 med forskrifter  

- foreta tildeling av faste skjenke- og salgsbevillinger for alkohol, jf. alkoholloven §§ 3-1 og 4-1. 

- juryere og tildele kulturpris årlig etter gjeldende kriterier  

- innstille i saker som skal avgjøres av kommunestyret  

Det tilligger ikke utvalget å:  

- oppta lån eller gi kommunale garantier,  

- avgjøre saker der kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndigheten til et annet politisk organ  

Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, forelegges 
saken ordføreren. Se for øvrig Reglement for bruk av delegert myndighet.  
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7 Utvalget for miljø og teknikk (UMT) 

7.1 Valg og sammensetning 

Utvalget for Miljø og teknikk (UMT) består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter 
bestemmelsene i KL § 10. Medlemmene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene 
til kommunestyret. Det tilstrebes at minimum tre av UMTs syv medlemmer, heriblant leder, velges 
blant kommunestyrets representanter. Valget av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder 
skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg, jamfør KL §§ 35 
nr 4 og 36. UMT skal være representert med minst 3 medlemmer av hvert kjønn så langt det er 
mulig, jamfør KL §§ 36 nr. 2, 37 nr. 3 og rundskriv H-4/11. Dessuten skal utvalget tiltres av en 
tjenestemann som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser når utvalget opptrer som utvalg for 
plansaker, jamfør plan- og bygningsloven § 3-3 tredje ledd. 

7.2 Arbeidsoppgaver  

Politiske oppgaver og beslutninger knyttet til de områder som hører inn under virksomhetene 
Eiendom og teknisk drift, samt teknisk forvaltning. Herunder ligger myndighet i forhold til deler av 
plan- og bygningsloven, og sikring av at folkehelse inngår i alt kommunalt planarbeid og utvikling. 
Utvalget vil videre behandle høringsuttalelser, kommunale målsetninger for hjorteviltforvaltningen, 
årlige minstearealer for fellingstillatelse av elg, rådyr og bever og andre aktuelle saker innen 
viltforvaltning. Utvalget har de oppgaver som er lagt til kommunen i Viltloven, Hundeloven og Lov om 
avgrensning i retten til å slippe hingster, okser, værer og geitebukker på beite. Utvalget treffer 
viltrelaterte vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller er gitt i 
medhold av lov.  

Innen dette arbeidsområdet har Utvalget for Miljø og teknikk følgende oppgaver:  

- holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på utvalgets eget område  

- være planutvalg etter bestemmelsene i PBL, og ha de oppgavene som loven legger til det 
faste utvalget for plansaker  

- utarbeide forslag til kommuneplan, unntatt økonomidelen, jamfør punkt 1.2.2  

- planlegge, organisere og samordne produksjonen av varer og tjenester innen plan, miljø og 
teknikk 

- føre tilsyn og kontroll med virksomhetene gjennom behandling av rapporter  

- samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig rasjonelt, 
effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen  

- samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om løsninger 
av oppgavene  

- avgi uttalelser i saker der utvalget ikke har avgjørelsesmyndighet, men som har vesentlig 
betydning for utvalgets arbeidsoppgaver  
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- behandle høringsuttalelser, kommunale målsetninger for hjorteviltforvaltningen, årlige 
minstearealer for fellingstillatelse av elg, rådyr og bever og andre aktuelle saker innen 
viltforvaltning. 

Til dette arbeidsområde hører saker etter plan- og bygningsloven, mineralloven, forurensningsloven, 
eierseksjonsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, sivilbeskyttelsesloven, vegloven, vegtrafikkloven, 
naboloven, vann- og kloakkavgiftsloven, kulturminneloven, stedsnavnsloven, matrikkelloven, 
vassdragsloven, vannressursloven, viltloven, lov om motorferdsel i utmark og i vassdrag, jordloven, 
skogbruksloven, odelsloven, forpaktningsloven, matloven, konsesjonsloven, naturmangfoldloven, 
naturskadeloven, hundeloven, miljøinformasjonsloven, friluftsloven, lov om avgrensing i retten til å 
slippe hingster, okser, værer og geitebukker på beite, og helse- og omsorgsloven. Oversikten over 
særlover er ikke uttømmende. I den grad annen særlovgivning åpner for delegering av myndighet fra 
kommunestyret til UMT, kan UMT gis fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning. 

7.3 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter og innenfor 
de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har Utvalget for Miljø og teknikk 
myndighet til å:  

- behandle årsmelding og andre rapporter for virksomhetene  

- overføre oppgaver og myndighet som får betydning for budsjettet fra en virksomhet til en 
annen i virksomhetene under UMT 

- slå sammen virksomheter eller skille ut nye virksomheter innen UMTs myndighetsområde 

- delegere oppgaver og myndighet til rådmannen i enkeltsaker eller bestemte typer av saker, 
og fastsette retningslinjer for utføring av oppgavene  

- gi rådmannen fullmakt til å være underinstans etter FVL § 33 ved behandling av klager med 
ekstern klageinstans i saker av kurant art  

- avgjøre saker på vegne av kommunen etter bestemmelsene i veitrafikkloven  

- treffe vedtak av prinsipiell betydning etter Naturmangfoldloven og Viltloven  

- avgjøre større byggesaker av prinsipiell betydning etter PBL §§ 20-1 og 30-4, så som større 
boligbebyggelse, industri, kontor og forretningsbygg, skolebygg og lignende, herunder 
dispensere fra lov, forskrifter og vedtekter i forbindelse med aktuelle saker etter PBL § 19-2.  

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

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

- gjennomføre salg eller bortfeste av næringseiendommer som er utlagt til dette formål i 
stadfestet reguleringsplan, og der saken ikke medfører avgjørelser av særlig viktighet 
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- vedta planprogram  

- vedta utleggelse av arealplaner til offentlig ettersyn  

- ivareta de oppgaver som plan- og bygningsloven legger til det faste utvalget for plansaker, og 
gis herunder myndighet til å:  

o gi dispensasjon fra arealdelen i kommuneplanen, reguleringsplan og 
bebyggelsesplan, med mindre annet er bestemt i disse planene   

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

o Vedta mindre endringer / utfyllinger av reguleringsplaner  

 

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

- opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver  

-  juryere og tildele kulturlandskaps - og byggeskikkspris årlig etter gjeldende kriterier  

- vedta andre saker som er av prinsipiell betydning, og som ikke skal avgjøres av 
formannskapet eller kommunestyret  

- innstille direkte til kommunestyret i utvalgets saker etter plan- og bygningsloven, herunder 
også kommuneplanen med unntak av økonomidelen,  

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

Det tilligger ikke utvalget å:  

- oppta lån eller gi kommunale garantier,  

- avgjøre saker der kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndigheten til et annet politisk organ   

Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, forelegges 
saken ordføreren. Se for øvrig Reglement for bruk av delegert myndighet.  
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8 Administrasjonsutvalg (ADMU) 

8.1 Valg og sammensetning 

Administrasjonsutvalget består av syv medlemmer med varamedlemmer, hvorav fire er valgt av 
kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer. Tre medlemmer velges av 
organisasjonene. Representantene som velges etter bestemmelsene i KL § 10. 

Arbeidsgiverrepresentantene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene til 
kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i 
administrasjonsutvalget. Valget av arbeidsgiverrepresentanter, varamedlemmer, leder og nestleder 
skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg, jamfør KL §§ 35 
nr 4 og 36   

Ansatterepresentantene oppnevnes etter bestemmelsene i hovedavtalens Del B § 4, etter 
forholdstallsprinsippet.  

8.2 Arbeidsoppgaver 

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver 
og de ansatte.  

Administrasjonsutvalget behandler og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens 
personalpolitikk, jamfør hovedavtalens Del B § 4.  

8.3 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover, forskrifter og avtaler, og 
innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har administrasjonsutvalget 
myndighet til å fatte vedtak om overordnede retningslinjer for bruk av delegert myndighet. 
Administrasjonsutvalget gis herunder myndighet til å vedta reglementer med overordnede 
retningslinjer for:  

- organisering av personalarbeidet og styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet,  

- oppretting og nedleggelse av stillinger  

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

- suspensjon og avskjedigelse av ansatte,  

- bemanningsplanlegging og individuell planlegging, på områder så som opplæring, anvendelse 
av arbeidskraft, personalvurdering, karriereutvikling, likestilling, informasjon m.v.,  

- behandling av søknader fra ansatte om permisjoner, bruk av egen bil, tjenestereiser, 
telefongodtgjøring m.v.,  

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

Operativ bruk av disse reglementer og retningslinjer i det daglige, er delegert til rådmannen. AMDU 
kan ikke opptre som klageorgan for personalsaker avgjort av rådmannen av noen art, men kan evt 
presisere, tolke og endre egenvedtatte retningslinjer. 
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8.4 Arbeidsgiverutvalg 

Kommunestyret velger blant Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter, et 
Arbeidsgiverutvalg for fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for rådmannen. Utvalget skal ha 
minimum to medlemmer; ordfører og varaordfører.   

Arbeidsgiverutvalgets oppgaver og myndighet  

Arbeidsgiverutvalget er rådmannens nærmeste overordnete, har medarbeidersamtaler med 
rådmannen og fastsetter rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.  

8.5 Lov- og avtalehjemmel 

Det vises til KL § 25 og gjeldende hovedavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og 
arbeidstakerorganisasjonene Del B § 4.  
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9 Klagenemd 

9.1 Valg og sammensetning 

Formannskapet er kommunens faste klagenemnd. Klagenemnda har syv medlemmer. 

Ordfører leder møtene i klagenemnda. Klagenemda skal være representert med minst 3 medlemmer 
av hvert kjønn så langt det er mulig, jamfør KL §§ 36 nr. 2, 37 nr. 3 og rundskriv H-4/11.  

9.2 Arbeidsoppgaver og myndighet 

Klagesaker som skal behandles politisk forelegges klagenemnda, jf. FVL § 28. 2. Klagenemda har de 
oppgaver og den myndighet som fremgår av FVL § 28, jamfør § 34 

9.3 Lovhjemmel 

Det vises til FVL kap. VI, § 28. 2 
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10 Kontrollutvalg 

10.1 Valg og sammensetning 

Kontrollutvalget har fem medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret på det 
konstituerende møtet etter bestemmelsene i KL § 77 med forskrifter. Ett av medlemmene er fast 
medlem av kommunestyret. Kontrollutvalget skal være representert med minst 2 medlemmer av 
hvert kjønn så langt det er mulig, jamfør KL §§ 36 nr. 2, 37 nr. 3 og rundskriv H-4/11. 

10.2  Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet 

Det vises til KL § 77, og forskrift om kontrollutvalg. Kommunestyret fører gjennom kontrollutvalget 
kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegering, 
herunder også evaluering av etablert delegeringspraksis. Revisjonen skal underrettes om all videre-
/interndelegering. Utvalget skal føre tilsyn og kontroll med den totale kommunale forvaltning.  

10.3 Lovhjemmel 

Det vises til KL § 77, og Forskrift om kontrollutvalg.  
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Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 
Statsråd Horne sendte i april et brev til landets kommuner hvor det ble bedt om en tilbakemelding på 
hvor mange flyktninger kommunene eventuelt kunne bosette i 2015 og 2016.  
Spydeberg kommune svarte administrativt på denne kartleggingen. 
Denne kartleggingen var en del av beslutningsgrunnlaget om Norge skulle ta imot flere 
kvoteflyktninger fra Syria. Stortinget har etter dette vedtatt at Norge skal ta imot 8000 syriske 
overføringsflyktninger i perioden 2015 – 2017. 
 
I brev fra Fylkesmannen i Østfold og IMDi datert 20.08.2015, anmodes det om bosetting av minst 25 
flyktninger i 2016 og et rammevedtak for 2017-2019. Svarfrist er 30. november. Rådmannen vil 
fremme egen sak om anmodningen.  I tillegg vises det til brev fra statsråd Horne og forespørselen om 
å bosette til sammen 24 personer i 2015 (ni personer i tillegg til opprinnelig anmodning og vedtak)  
Denne saken omhandler bare forespørselen om bosetting av ytterligere ni personer i 2015.  
 
Vurdering 
 
I løpet av 2015 er ti personer bosatt i kommunen (en fra Eritrea og ni fra Syria). De fleste er enslige 
menn i 20-årene. Vi mottar henvendelser fra personer som har fått oppholdstillatelse og venter på 
bosetting i en kommune, og som gjerne vil til Spydeberg.  Noen finner seg bolig på egen hånd, men 
de fleste må kommunen finne bolig til. 
 
Rådmannen vurderer at det er mulig å imøtekomme forespørselen om å bosette ni personer utover 
det opprinnelige vedtaket (24 personer tilsammen).  Det er gjort henvendelser til private utleiere i 
tillegg til at det er boliger i kommunal eie som kan nyttes til formålet.  Dette forutsetter imidlertid at 
boliger som ble vedtatt solgt i sak nr 33/14, pkt J, ikke selges nå, men nyttes til dette formålet.   Det  
vurderes om det evt er mulig å selge borettslagsleilighetene til flyktninger ved hjelp av 
starlånfinansiering.  Boligene  i Wilsesvei 11 og 15 må da også benyttes som utleieboliger for 
flyktninger, 

Kode Tittel SaksNummer Møtedato 

FS Formannskap 55/2015 27.08.2015 



 
 

 
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:   

Integreringstilskudd      

Bosettingsår Sats 

År-1 (2015) 

kr. 182 000 (voksen)* 
kr. 182 000 (barn)* 
kr. 232 000 (enslig voksen) 
kr. 182 000 (enslig mindreårig) 

År-2  kr. 210 000 

År-3 kr. 152 000 

År-4 kr.   82 200 

År-5  kr.   70 000 

Barnehagetilskudd  kr.   24 400 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd  kr. 157 500 (engangstilskudd) 

Særskilt tilskudd enslig mindreårig  kr. 191 300 

Personer med kjente funksjonshemminger  
Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd)  
 
Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år 

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. 
  
Integreringstilskudd utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl, og 
personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon samt overføringsflyktninger med 
innreisetillatelse. I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til 
Norge samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. 
Familiegjenforente regnes ikke inn i kommunens bosettingsvedtak, men det mottas 
integreringstilskudd for disse personene.  
 
Stortinget har besluttet å innføre et ekstratilskudd for bosetting av flyktninger i 2015 utover den 
opprinnelige anmodningen (kr 25 000/50 000 pr. person) . 
 
Det vil være nødvendig å benytte noen flere ressurser på integreringsarbeidet enn det ene årsverket 
som har hovedansvar for det praktiske rundt etablering  og oppfølging. En økt bosetting vil også gi 
konsekvenser for andre tjenesteområder (skole, helsetjenester osv) . Dette vil bli vurdert knyttet til 
sak om anmodning om bosetting for 2016 og rammevedtak for 2017-19 
Det vises for øvrig til samarbeidsavtalen mellom staten og KS som er en «solidaritetsmodell» hvor 
kommunene sterkt oppfordres til å bosette flyktninger i tråd med anmodningene fra IMDI. 
 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer at det er mulig å imøtekomme forespørselen om bosetting av flyktninger 
utover tidligere vedtak om 15 personer inneværende år, Kommunen vil da bosette ytterligere ni 
personer i løpet av 2015 – til sammen 24 personer. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 



Spydeberg kommune imøtekommer forespørsel fra Det kongelige barne, -likestillings og 
inkluderingsdepartement om å bosette ni personer utover opprinnelig anmodning og vedtak – til 
sammen 24 personer i løpet av 2015. 
 
 
 
Vedlegg: 
Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise - brev fra BLD 
Tilbakemelding på eventuell bosetting av flyktninger i Spydeberg kommune i 2015 og -16 (L)(31171) 
Anmodninger 2016-2019-SPYDEBERG-19-8-15 Fylkesmannen 
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Postadresse 
Stasjonsgata 35 
1820 Spydeberg 

Besøksadresse 
Stasjonsgata 35 
1820 Spydeberg 

Telefon 
+47 69 68 20 00 
 

E-post 
post@spydeberg.kommune.no 
Nettside 

Bankkonto 
1135 07 00147 
Org.nr. 

   www.spydeberg.kommune.no 864 947 352 

 

SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 
Barne, likestillings,- og inkluderingsdepartementet 
postboks 836 
0030 OSLO 
  

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 15/1064 - 2 / HDY 19.05.2015 

 
  

Tilbakemelding på eventuell bosetting av flyktninger i Spydeberg kommune i 2015 
og -16 
 
Det vises til mottatt brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement vedr bosetting 
av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Kommunene blir bedt om å gi en tilbakemelding innen 
27. mai på hvor mange flyktninger som eventuelt kan bosettes i 2015 og- 16  
 
Det gis med dette en administrativ tilbakemelding på henvendelsen og det understrekes 
at eventuell bosetting må politisk behandles.  Denne tilbakemeldingen kan ikke  gi føringer eller garantier 
for hvordan et politisk vedtak på en eventuell anmodning om bosetting,  vil bli.   
 
Spydeberg kommune har en utfordring knytta til tilgjengelige sentrumsnære boliger for de personene som 
skal bosettes.  I forhold til en eventuell tilleggs- anmodning om bosetting av 11 personer til i løpet av to år, 
vil denne utfordringen bli større. Det er mulig å skaffe til veie tilstrekkelig antall boliger  med bedre 
økonomiske virkemidler, blant annet startlån og økt investeringstilskudd.  
 
Konsekvenser for kommunenes tjenesteproduksjon må også vurderes, som introduksjonsordning, 
helsetjenester, skole og barnehage. Fylkesmannen i Østfold har i samarbeid med BLD satt i gang et prosjekt 
for raskere bosetting i kommunene. Spydeberg kommune har forventninger til at prosjektet vil bidra til 
gode prosesser og samarbeid. Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en strategiplan for å skaffe 
tilveie antall egnede boliger (sak 82/2014). Dette arbeidet  vil foregå parallelt med prosessen i 
«Østfoldprosjektet» og forventes å fremmes for politisk behandling i løpet av høsten 2015.  
 
 
Hilsen 
 
 
Hilde Dybedahl 
virksomhetsleder  
Familierelaterte tjenester  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
 
 

http://www.spydeberg.kommune.no/
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SPYDEBERG KOMMUNE 

V/Ordfører Knut Espeland 

Rådmann Heidi Vildskog 

Kontaktperson for bosettingsprosjektet: 

Hilde Dybedahl  

  

 

DERES REF VÅR REF DATO 

 2013/3345 KSS /13-01095 

13-01094  

 

20.08.2015 

 

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 og rammevedtak 

for 2017-2019 

På bakgrunn av behovet og målet om å bosette 13 200 flyktninger i 2016, ber vi 

Spydeberg kommune om å fatte følgende vedtak om bosetting av flyktninger for 

2016:  

 

 Minst 25 flyktninger i 2016. 

 

Denne anmodningen om bosetting av flyktninger i Spydeberg kommune er basert på 

oppdaterte prognoser og plantall for årene 2015-2019, og på samarbeidsavtalen 

mellom staten og KS. Anmodningen er utarbeidet i samarbeid KS. 

 

Kommunene i Østfold gjør en stadig bedre jobb med bosetting og kvalifisering av 

flyktninger. Samtidig øker bosettingsbehovet. I 2015 trenger over 13 000 flyktninger 

bosettingsplass, men med kommunevedtakene som foreligger er det realistisk å 

bosette 10 000. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8 000 syriske 

overføringsflyktninger i perioden 2015-2017. Samlet sett er det behov for å bosette i 

alt 50 000 flyktninger i 4-årsperioden 2016-2019. 

 

Fylkesmannen i Østfold har fra Barne-, likestillings – og inkluderingsdepartementet 

(BLD) fått i oppdrag å lede et toårig prosjekt (2015-2016) med det formål å realisere 

regjeringens målsetting om økt og raskere bosetting av flyktninger i alle kommuner i 

Østfold. Fylkesmannen viser i den sammenheng til møte med Spydeberg kommune 

den 16.april 2015.  

 

Tidligere har IMDi anmodet Spydeberg kommune om bosetting av 15 flyktninger for 

2015. Kommunens vedtak om bosetting var i tråd med IMDis anmodning. 
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Vi viser i tillegg til brev datert 23.april fra statsråd Solveig Horne til alle landets 

kommuner og forespørselen om å motta 24 flyktninger i 2015.  

 

Bosettingsbehov for planperioden 2017-2019  

Det er et stort behov for å bosette flyktninger også i årene framover og det er 

beregnet plantall for 2017. For Spydeberg har vi følgende plantall:  

 

25 nyankomne flyktninger i 2017. 

 

For 2018 og 2019 gjelder følgende plantall for kommunen: 

 

 25 nyankomne flyktninger per år. 

 

Vi ber dere om å fatte vedtak for årene 2017, 2018 og 2019 i tråd med plantallene. 

Vi ønsker et rammevedtak for perioden 2017-2019 og at administrasjonen kan få 

fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne 

rammen, i samråd med IMDi Øst. Det er usikkerhet knyttet til plantallene som følge 

av eventuelle svingninger i antall flyktninger som skal bosettes. Vi vil årlig sende ut 

anmodningsbrev til dere for å bekrefte eller eventuelt justere plantallene for 

kommende år på bakgrunn av eventuelle endringer i behovet for bosetting av 

flyktninger. 

 

Deres vedtak om bosetting av antall flyktninger bør fattes uten forbehold. 

Anmodningen inkluderer ikke familiegjenforente. Fylkesmannen i Østfold og IMDi Øst 

oppfatter at vedtak basert på anmodningen er bindende for begge parter. Skulle det 

av spesielle grunner ikke la seg gjøre å realisere alle plassene, ber vi om at 

ubenyttede plasser overføres til neste års bosetting.  

 

Svarfrist 

 

Svarfrist på anmodningen er 30.november 2015. Vedtaket bes sendt skriftlig til 

Fylkesmannen i Østfold v/prosjektleder for bosettingsprosjektet Kjersti Salberg 

postboks 325 1501 Moss, samt på e-post kjersti.salberg@fylkesmannen.no og på e-

post til post@imdi.no med kopi til KS v/Nina Gran; nina.gran@ks.no.  

 

Økonomi og rammebetingelser 

Bosettingsmodellener basert på at kommunene tar sin del av ansvaret ved å si ja til 

anmodningen, som er utarbeidet i samarbeid med KS. Tilskuddene som utløses ved 

bosetting av flyktninger er økt. Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett for 2015 

vedtatt et ekstra tilskudd og har økt tilskuddsrammen for utleieboliger. 

Fylkesmannen i Østfold ber dere vurdere hvordan bedre finansieringsordninger kan 

brukes til å bygge opp dimensjonene i introduksjonsprogram og anskaffe flere boliger 

til nye flyktninger. 

 

Ekstratilskudd ved bosetting i 2015 

Stortinget har besluttet å innføre et ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger i 

2015.Dere kan motta et ekstratilskudd på 25 000/50 000 per person for alle 

flyktninger kommunen bosetter utover den opprinnelige anmodningen. Les mer om 

dette ekstratilskuddet i vedleggsdelen. 

 

 

 

mailto:kjersti.salberg@fylkesmannen.no
mailto:nina.gran@ks.no
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Kontakt med Fylkesmannen om anmodningen  

Fylkesmannen i Østfold deltar gjerne på møter med ledelsen i kommunen, eventuelt 

sammen med IMDi Øst og andre statlige etater. Fylkesmannen i Østfold vil 

samarbeide med IMDi Øst, Husbanken og KS om oppfølgingen av anmodningene. I 

vedlegget til dette brevet er det redegjort for bakgrunnen for anmodningen og hvilke 

tilskudd dere vil motta ved bosetting av flyktninger.  

  

Vi ser frem til jobbe sammen med dere om dette viktige arbeidet. Ta kontakt med 

Fylkesmannen i Østfold v/prosjektleder for Bosettingsprosjektet Kjersti Salberg, 

kjersti.salberg@fylkesmannen.no , tlf. 977 42470 dersom dere ønsker mer 

informasjon og dialog om anmodningen. 

 

 

Med vennlig hilsen      

 

Fylkesmannen i Østfold    Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet, IMDi Øst   

                                                    
Anne Enger 

fylkesmann  

Randi Kleven 

regiondirektør 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: KS 

 

mailto:kjersti.salberg@fylkesmannen.no
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Nærmere informasjon om anmodningen  

Permanent kommunal oppgave 

Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre 

kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre kommunale 

oppgaver inn i faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og plantall.  

 

Antall flyktninger det er behov for å bosette i den enkelte kommune de kommende 

årene, skal fremgå av prognoser og plantall som gir kommunene best mulig 

forutsigbarhet. IMDi sender et årlig brev til kommunene med oppdaterte prognoser 

for inneværende år og neste år og rullerte plantall for de tre påfølgende år. Antall 

flyktninger som kommunene er anmodet om å bosette per år de fire neste årene 

(2016-2019) er basert på dagens prognoser og plantall. Anmodningstallene kan bli 

justert opp eller ned ved neste års rullering, dersom prognosene over antall nye 

flyktninger endres eller hvis kommunene ikke vedtar det forventede antall plasser.  

 

Bakgrunnen for anmodningen 

Kommunene har økt bosetting av flyktninger betydelig de siste årene, men behovet 

for å bosette flyktninger øker enda mere. For å få bosatt både det årlige antallet nye 

flyktninger og det store antallet bosettingsklare flyktninger som allerede venter i 

mottakene, er det nødvendig å øke kommunenes kapasitet til et høyere nivå. 

 

Kommunene ble våren 2013 bedt om å bosette omlag 10 000 flyktninger både i 

2014, 2015 og 2016. Kommunene ble våren 2014 anmodet om å bosette 10 804 

flyktninger i 2015, og per 30.06.2015 var det registrert vedtak om å bosette 9 262 

flyktninger i år. IMDis prognose basert på siste signaler er at kommunene vil bosette 

10 000 flyktninger i 2015. Dette er 800 færre enn det antallet kommunene ble 

anmodet om i år, og kommer i tillegg til en manko på 2 200 plasser fra 2014. 

Etterslepet er derfor stort.  

 

På bakgrunn av dagens flyktningkrise ble alle landets kommuner i brev av 23. april 

fra statsråd Solveig Horne bedt om å gi tilbakemelding på hvor mange flyktninger de 

kan bosette i løpet av 2015 og 2016. Foreløpige signaler fra kommunene per 9.juli på 

ekstra plasser i 2015 anslås til å være 2 164, og antall ekstra plasser i 2016 anslås til 

å være 1 782, dvs. 3 964 ekstra plasser totalt i 2015 og 2016. Dette inkluderer både 

foreløpige og endelige vedtak, med og uten forbehold. IMDi er i dialog med 

kommunene om forståelsen og rask iverksetting av vedtakene.  

 

Målet i samarbeidsavtalen mellom staten og kommunesektoren er at ved utgangen 

av året skal alle være bosatt i samsvar med behovet. Bosettingsbehovet i 2015 har 

nå økt til 13 200, og behovet vil også være 13 200 i 2016, hvis kommunene bosetter 

10 000 flyktninger i 2015.  

 

Økningen i bosettingsbehovet skyldes delvis at en høyere andel asylsøkere har 

beskyttelsesbehov som gjør at de får innvilget oppholdstillatelse. Samtidig øker 

antallet overføringsflyktninger som kommer til Norge etter at Stortinget har vedtatt å 

ta i mot 8 000 syrere over 3 år, fordelt på 2 000 i 2015 og 3 000 i hvert av årene 

2016 og 2017.  

 

Ved utgangen av juni i år ventet 5 228 flyktninger med oppholdstillatelse på å flytte 

fra asylmottak til en kommune. En femtedel av dem har ventet i mer enn ett år etter 

innvilget opphold. Lang ventetid er spesielt belastende for barn. 645 av de som 
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venter på bosetting er barn i familier, hvorav 410 har bodd på asylmottak i mer enn 

ett år fra de søkte om oppholdstillatelse. 

  

For å få bosatt både det store antallet flyktninger som nå venter i mottakene og det 

økte antallet syriske flyktninger, er det behov for en særlig innsats fra alle landets 

kommuner. Dersom kommunene ikke bosetter flere flyktninger i tråd med 

Fylkesmannens og IMDis anmodning, vil køene og ventetiden i mottakene fortsette å 

øke. Det er behov for å bosette så mange som mulig av dem som venter i løpet av 

2015 og 2016. Dersom det bosettes 10 000 flyktninger i 2015, vil bosettingsbehovet 

bli 13 200 både i 2016 og 2017 og 12000 i 2018 og 2019.  

 

Kommuner som de siste årene har bosatt få flyktninger i forhold til folketallet i 

kommunen, oppfordres særskilt om å øke antallet. Dette kan gi grunnlag for flere 

deltakere i introduksjonsprogrammet, noe som vil medføre økt tilskudd til 

kommunene og samtidig gi mer hensiktsmessige klassestørrelser. Vi oppfordrer disse 

og andre kommuner til å inngå interkommunalt samarbeid om 

introduksjonsordningen der dette kan være hensiktsmessig.   

 

Enslige mindreårige flyktninger 

I 2014 bosatte kommunene 536 enslige barn og unge (mindreårige under 18 år). 

Bosettingsbehovet for denne gruppen øker kraftig til 750 i 2015 og 750 i 2016, og 

plantallene er på samme nivå også i 2017, 2018 og 2019.  Anslagsvis 40% av de 

enslige barna er under 15 år, mens 60% er over 15 år. Enslige barn og unge under 

18 år er en prioritert gruppe ved bosetting. Det er derfor avgjørende at kommunene i 

sine vedtak prioriterer bosetting av denne gruppen, og om nødvendig omgjør 

vedtatte plasser til bruk for denne gruppen. Det er et særlig behov for flere plasser til 

den andelen som er under 15 år. 

 

Økonomiske virkemidler 

Kommunene mottar flere tilskudd fra staten for å dekke utgifter ved bosetting og 

integrering av flyktninger. IMDi forvalter i 2015 tilskudd for om lag 9 milliarder 

kroner. Over 99 prosent av midlene går til kommunene, mens resten går til frivillig 

sektor og til virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor i kommunene. 

Ordinære overføringer til kommunene kommer i tillegg til tilskuddene fra IMDi.  

Stortinget har besluttet et ekstratilskudd på til sammen 50 millioner kroner som skal 

fordeles til kommuner som i løpet av 2015 bosetter flere flyktninger enn de er 

anmodet om og det folketallet i kommunene tilsier. Ekstratilskuddet skal fordeles på 

følgende måte: 

 Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015 

og samtidig flere enn folketallet i kommunen tilsier, vil motta et ekstratilskudd 

på 50 000 kroner per person som bosettes utover IMDis anmodning. 

 Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015, 

vil motta et ekstratilskudd på 25 000 kroner per person som bosettes utover 

IMDis anmodning. 
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Nærmere informasjon vil fremgå av eget rundskriv på www.imdi.no. Vedlagt 

rundskrivet følger en oversikt som viser hvor mange flyktninger hver kommune må 

bosette i 2015 for å innfri kravet om bosetting utover IMDis anmodning og det 

folketallet i kommunen tilsier 

 

Stortinget har også besluttet å øke tilskuddet til utleieboliger med 80 millioner 

kroner. 50 av de 80 millionene er en varig økning av tilskuddsrammen, mens 30 

millionene gjelder 2015. Nærmere informasjon om tilskuddsrammen for utleieboliger 

vil være tilgjengelig på www.husbanken.no 

Nærmere informasjon om de ulike økonomiske virkemidlene ved bosetting av 

flyktninger, finnes på IMDis hjemmesider http://www.imdi.no/Tilskudd/.  

 

I tillegg vises til www.bufetat.no for informasjon om statlig refusjon av utgifter til 

kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 

(Rundskriv Q-05/2015). 

   

«Solidaritetsmodell» 

Dagens bosettingsmodell er basert på samarbeidsavtalen mellom staten og KS. 

Modellen er en “solidaritetsmodell”. Med dette menes at dersom én kommune som 

blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak som er lavere enn 

Fylkesmannens og IMDis anmodning, må antallet flyktninger fordeles på de øvrige 

kommunene. Derfor er det viktig at kommunene bosetter flyktninger i tråd med vår 

anmodning for å sikre en jevn fordeling av ansvar for denne viktige 

samfunnsoppgaven. Norges internasjonale forpliktelser innebærer å ta imot 

mennesker som er utsatt for forfølgelse i sine hjemland.  

 

Flyktninger - en ressurs 

Bosetting av flyktninger er ikke bare en humanitær oppgave. Flyktninger utgjør også 

en ressurs. Det er et prinsipp at flyktninger skal bosettes i kommuner over hele 

landet. Kommunen må ha et tilpasset tjenestetilbud til de som bosettes, herunder 

introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, slik at de kan 

komme i arbeid eller gå videre til kvalifisering og utdanning. 

 

Både privat og offentlig sektor vil ha behov for mer arbeidskraft i årene fremover. 

Gjennom introduksjonsprogrammet kan kommuner i samarbeid med NAV og lokalt 

næringsliv skreddersy kompetanse som arbeidslivet trenger. Stadig flere kommuner 

ser bosetting av flyktninger i sammenheng med sysselsetting og befolkningsutvikling. 

Det er potensiale for økt bosetting når kvalifisering av flyktninger i større grad 

knyttes til lokalt næringsliv. Dette gjelder spesielt i de kommuner hvor næringslivet 

ellers må hente arbeidskraft utenfra gjennom arbeidsinnvandring, og når bosetting av 

flyktninger også kan bidra positivt til den demografiske utviklingen i kommunene.   

  

Bolig 

Å finne egnet bolig til flyktninger kan være en utfordring.  Det er avgjørende at 

kommunenes vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av 

Husbankens ordninger. Husbankens regionkontor kan kontaktes. Det vises til 

nærmere informasjon på Husbankens hjemmesider http://www.husbanken.no/. 

 

Dersom kommunen har vansker med å finne boliger, er et aktuelt alternativ at 

flyktninger selv finner bolig. Fylkesmannen og IMDi Øst oppfordrer kommunene til å 

http://www.imdi.no/
http://www.husbanken.no/
http://www.imdi.no/Tilskudd/
http://www.bufetat.no/
http://www.husbanken.no/
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åpne for at personer kan finne bolig selv innenfor rammer som kommunene 

fastsetter. Dette kan skje innenfor kommunenes vedtak om bosetting. Mange 

kommuner bruker denne løsningen fordi den bidrar til rask og effektiv utnyttelse av 

plassene i kommunen. Ordningen kan også bidra til at det kan bli mulig for 

kommunen å bosette flere flyktninger. Ta gjerne kontakt med IMDi Øst for mer 

informasjon om dette.  

 

For øvrig viser Fylkesmannen til boligseminaret som ble gjennomført den 22.5.2015 i 

sammen med Husbanken Øst på Quality Hotel i Sarpsborg for alle kommunene i 

Østfold. Dersom det er behov for ytterligere informasjon om Husbankens 

støtteordninger eller andre tema som berører boliger kan Fylkesmannen kontaktes.    

 

Familieinnvandring 

En betydelig andel av de voksne flyktningene er enslige ved bosettingstidspunktet, 

men en del har familie i hjemlandet som kan forventes å komme til Norge etter 

hvert. At flyktninger får familien sin til landet vil være positivt for integreringen og 

kan bidra til befolkningsutvikling, men kan også innebære utfordringer med boliger 

og annen tjenestekapasitet i kommunene. Det anbefales derfor at kommunen har 

fokus på at det kan komme familieinnvandrede i tillegg til de som bosettes. 

Familieinnvandrede til personer i målgruppen for integreringstilskudd, utløser også 

tilskuddet. Se www.imdi.no for mer informasjon om tilskuddsordningene.  

 

Råd og veiledning  

Fylkesmannen og IMDi Øst bistår gjerne med ulike tiltak sammen med Husbanken,  

KS, NAV og øvrige samarbeidspartnere for å legge til rette for bosetting. Dette 

inkluderer: 

 

 Langsiktig planlegging av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet; derunder 

samarbeidsavtaler med IMDi og Husbanken, flerårige vedtak og jevn 

bosetting. 

 Tilgjengelige tilskudd fra staten som er ment å dekke kommunale utgifter ved 

bosetting og integrering av flyktninger (integreringstilskudd, norsktilskudd, 

særskilt tilskudd for enslige mindreårige, tilskudd ved bosetting av personer 

med alvorlig, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker, 

Husbankens boligfinansieringsordninger mv). 

 Prioritering av tilskudd til utleieboliger innenfor dagens budsjett. 

 Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån.  

 Profesjonell bruk av det private leiemarkedet, hvor dette ses som en parallell 

løsning til bruk av kommunale boliger ved bosetting av flyktninger. 

 Tilrettelegging for erfaringsutveksling kommuner imellom, som kan styrke 

planlegging av bosetting, øke kapasitet og kompetanse, og bedre overgang til 

arbeidsliv og utdanning for flyktninger 

 

Mer utfyllende informasjon om tilskuddsordninger, rundskriv med mer i forbindelse 

med bosetting av flyktninger, finnes på IMDi sine hjemmesider www.imdi.no 

 

http://www.imdi.no/
http://www.imdi.no/
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Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen hvis dere ønsker mer informasjon om 

anmodningen. Når det gjelder spørsmål om selve bosettingen av flyktninger kan 

spørsmål rettes direkte til IMDi Øst.  

 

 

 

 



Vedlegg til tabell – Anmodning og vedtak 2016-2015 (vedtakstall 2015 og 2016 er ikke 

endelige) 

 

I tabellen fremkommer anmodning og vedtak for kommunene for 2015 og 2016, herunder 

opprinnelig anmodning, justert opprinnelig anmodning og tillegg som man antar at hver 

kommune kan ta imot som følge av behov for økt bosetting grunnet flyktningkrisen i Syria og 

i Middelhavet. 

 

Justerte anmodninger er basert på opprinnelig anmodning. Hver kommunes andel av 

opprinnelig anmodning fremkommer i kolonne D. De justerte anmodningene, både den 

opprinnelige og tilleggene er basert på denne andelen.
1
 Forklaring på de ulike kolonner i 

regnearket: 

- Kolonne B: Her presenteres den opprinnelige anmodningen fra IMDi for 2015. 

- Kolonne C: Her presenteres vedtakene kommunene har gjort for bosetting av 

flyktninger til nå i 2015. 

- Kolonne D: Viser andelen kommunene opprinnelige var anmodet om, som del av den 

totale opprinnelige anmodning (og er den prosentsatsen som videre brukes for 

fordeling av tilleggsanmodninger, som forklart ovenfor). 

- Kolonne E: Her presenteres tilleggsanmodning fra IMDi. Anmodningen fremgår av 

det justerte totale behovet på 13 330 i celle F7, multiplisert med hver kommunes 

andel.  

- Kolonne F: Her presenteres økning utover IMDis opprinnelige anmodning, et tillegg 

på 3 500 flyktninger. Dette er basert på behovet for å bosette ytterligere 3 500 

flyktninger dersom kvoten for overføringsflyktninger økes til 5 000 syrere i 2015 og 

2016 (noe som gir 3 500 flere enn de 1 500 syriske overføringsflyktningene som 

allerede er vedtatt).  

- Kolonne G: Samlet anmodning for 2015. Dette er sum av justert anmodning og 

tilleggsanmodning. 

- Kolonne H: Viser justert anmodning for 2016. 

- Kolonne I: Viser vedtak for 2016 gjort av kommunene til nå. Her presiseres det at 

flere kommuner ikke har fattet vedtak enda.
2
 

- Kolonne J: Viser økning utover IMDis anmodning i 2016, et tillegg på 4 500 

flyktninger. Dette er basert på behovet for å bosette ytterligere 4 500 flyktninger 

dersom kvoten for overføringsflyktninger økes til 5 000 i 2015 og 2016 (noe som gir 

4 500 flere syriske overføringsflyktningene i 2016 enn de 500 som allerede er vedtatt). 

- Kolonne K: Presenterer samlet anmodning for 2016. 

 

                                                      
1
 I alle beregninger av anmodninger er det rundet opp til hver hele flyktning. 

2
 En celle med verdi 0 innebærer at kommunene har fattet nei- vedtak, celle uten verdi innebærer at kommunen 

enda ikke har fattet vedtak. 
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Kommunestyre PS  

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 

Saksopplysninger 
I brev av 9.6.2015 inviteres kommunene til høring når det gjelder forslag om enkelte endringer i lov 
av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingsloven) og 
lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  
Høringsfristen er satt til 1. oktober 2015.  

Inndelingsloven er en prosess- og gjennomføringslov for endringer i kommune- og fylkesgrenser.  
Inndelingsloven er laget for å løse enkeltsaker.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i 
det pågående arbeidet med kommunereformen blitt oppmerksom på at det er behov for å gjøre 
mindre endringer, for at loven skal bli et hensiktsmessig redskap ved grenseendringer. 

I forslag til endringer av inndelingsloven og kommuneloven er følgende områder berørt: 

· Regler for hvordan ROBEK-status skal håndteres ved kommunesammenslåinger. 
· Klargjøring av hvordan behandle spørsmål om eventuell forkjøpsrett for aksjer skifter eier 

fra en kommune til en annen. 
· Endring av reglene om hvordan en skal gjennomføre grenseendring som gjelder en mindre 

del av en kommune. 
· Hvordan håndtere valg knyttet opp mot en kommunesammenslåing og reglene knyttet 

opp mot felles kommunestyremøte(r).  
· Hvordan håndtere delegering i parlamentariske styrte kommuner når det gjelder styring av 

kommunale foretak  
· Regler når det gjelder plikten til kunngjøring av møter, selv om møtet sannsynligvis 
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kommer til å bli holdt for lukkede dører.  

Om ROBEK-status 

Det fremmes to alternativer løsninger når det gjelder spørsmålet om ROBEK-status ved 
kommunesammenslåinger.   

Alternativ 1 innebærer at fylkesmannen skal sørge for automatisk innmelding av den nye kommunen 
i forbindelse med sammenslåingen, dersom en av kommunene var i ROBEK før sammenslåingen.  
Samtidig gis fylkesmannen en tidsavgrenset fullmakt til å vedta at ROBEK-status likevel ikke skal 
videreføres til den nye kommunen dersom det ikke er behov for kontroll. 

Alternativ 2 er å snu utgangspunktet slik at ingen av de nye sammenslåtte kommunene blir registrert 
i ROBEK, selv om en eller flere av opprinnelige kommunene var i ROBEK før sammenslåingen. 
Fylkesmannen gis en tidsbegrenset fullmakt til å vedta at ROBEK-status likevel skal videreføres 
dersom det fremdeles er et kontrollbehov i den nye kommunen. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet går i høringsnotatet inn for alternativ 2. 

Om forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslår og at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når 
aksjer skifter eier fra en kommune til en annen kommune i forbindelse med sammenslåing eller 
deling av kommuner. 

Om grensen mellom deling og grensejustering 

Det er etter kommunal- og modernisering departementets vurdering behov for å tydeliggjøre 
prosesskrav der en kommune slutter å eksistere og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner.  
Hensynet til smidige sammenslåingsprosesser tilsier at kravene til formelle prosesser ved 
inndelingsendringer ikke bør være mer omfattende enn nødvendig.  

I forslaget til endringer i inndelingsloven legges det opp til at det blir mulig å gjennomføre 
grensejusteringer mellom kommuner i forbindelse med kommunesammenslåinger.  Dette vil være 
aktuelt dersom en mindre del av en kommune skal legges til en kommune, mens hoveddelen av 
kommunen skal slås sammen med annen kommune.  

Om felles kommunestyremøte  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at departementet kan gjøre unntak fra kravet 
om felles kommunestyremøte.  Unntaket er knyttet opp mot at det allerede foreligger tilstrekkelige 
lokale vedtak i hvert kommunestyre om sammenslåing.  

Om nytt kommunestyre etter sammenslåing  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å kodifisere praksis om sammensetning av 
kommunestyret etter sammenslåing.  Forslaget går ut på at Kongen får hjemmel til å korte ned 
valgperioden og til å fastsette at det nye kommunestyret blir pekt ut av og mellom de valgte 
kommunestyrene. 
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Om endring i kommuneloven – anledning til å delegere styringa av kommunale foretak i 
parlamentarisk styrte kommuner 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslår at kommunestyret i parlamentarisk styrte 
kommuner skal kunne delegere styringa av kommunale foretak til kommunerådet, med anledning til 
å videre delegere til de enkelte kommunerådene.  Om myndigheten blir delegert, vil kommunerådet 
eller de enkelte kommunerådene fremdeles være parlamentarisk ansvarlig overfor kommunestyret.  

Om endring i kommuneloven – plikt til å kunngjøre møte i folkevalgte organ og i kommunale 
foretak 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å endre reglen om plikten til å kunngjøre 
møter i folkevalgte organ. Dette for å klargjøre at det også er plikt til å kunngjøre møter som 
sannsynligvis kommer til å bli holdt for lukkede dører. Det foreslås at denne plikten om å kunngjøre 
møter også skal gjelde for kommunale foretak.  
 
Vurdering 
 
Hensikten med de foreslåtte endringer i inndelingsloven og kommuneloven, er å legge til rette for 
flere mulige løp for de formelle prosesser rundt eventuelle kommunesammenslåinger.  Endringene 
vil understøtte de formelle prosesser for ulike måter å gjennomføre kommunesammenslåinger på. 
 
Det er positivt at det åpnes for flere måter å gjennomføre kommunesammenslåinger på om det blir 
aktuelt.  Kommunene vil stå friere til å velge hvordan de vil gjennomføre eventuelle 
kommunesammenslåinger.   
 
Departementet foreslår to alternativer når det gjelder hvordan en skal håndtere en eventuell ny 
kommune som vil bestå av en eller flere tidligere ROBEK-kommune(r).  Alternativ 2 har en mer positiv 
tilnærming ved at den nye kommunen i utgangspunktet ikke plasseres automatisk på ROBEK-listen, 
selv om en eller flere av de tidligere kommunene som blir en del av den nye kommunen har ROBEK-
status.  I alternativ 2 skal det gjøres en vurdering av fylkesmannen om det fortsatt er et 
kontrollbehov som tilsier at den nye kommunen også skal ha ROBEK-status.  Alternativ 2 som 
innebærer at det skal være en skjønnsmessig vurdering av om en eventuell ny kommune skal få 
ROBEK-status, griper i mindre grad inn i det kommunale selvstyret. Derfor anbefales det at det er 
alternativ 2 som legges til grunn når endringene av inndelingsloven og kommuneloven skal opp til 
behandling i Stortinget.   
 
Konklusjon 
 
- Forslagene til endring av inndelingsloven og kommuneloven anbefales. 
- Alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved kommunesammenslåinger anbefales lagt til grunn 
for lovendringene.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Spydeberg kommune støtter forslagene til endringer av inndelingsloven og kommuneloven. 
Forslagene til endringer gir som resultat at disse to lovene blir hensiktsmessige redskap for 
kommunesammenslåinger og grenseendringer mellom kommuner.  
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2. Spydeberg kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved 
kommunesammenslåinger legges til grunn for lovendringene.  
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Forslag til samarbeidsavtale mellom  Mørk golf og Spydeberg kommune. 
Aktivitetsplan 
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Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 

I forbindelse med behandling av  søknad om økonomisk tilskudd til Mørk golf i K.sak 02/15,  fattet 
kommunestyret i Spydeberg følgende vedtak.  

1. Søknad om tilskudd fra Mørk golfklubb imøtekommes med kr 750.000. 
2. Tilskuddet innarbeides i Økonomi- og strategiplan 2016 – 2019 med budsjett for 2016. 
3. Det fremforhandles en samarbeidsavtale mellom Mørk golf og Spydeberg kommune om   

aktiviteter som kommer innbyggerne til gode. Avtalen fremmes som egen politisk sak i løpet av 
1. halvår 2015. 

Spydeberg kommunes administrasjon har i samarbeid med Mørk golf vurdert  mulighetene for hvilke 
aktiviteter som kan innarbeides i en aktivitetsplan som en del av en samarbeidsavtale. Mørk golf har 
sagt at Spydeberg kommune kan disponere anlegget inntil to dager pr uke til ulike formål.  

Vurdering 
Golf er en fysisk aktivitet som gir mulighet for mosjon, trening og mestring.  Ikke minst er det en 
sosial arena.  Aktiviteten passer for ulike aldersgrupper, og for mennesker med ulike fysiske 
forutsetninger.  I tillegg er det på Mørk golf også muligheter for andre aktiviteter enn golf. Anlegget 
ligger i naturskjønne omgivelser med flotte turmuligheter. Det kjøres skiløyper på anlegget om 
vinteren, anlegget har et fotballgolfanlegg,  og det er  gode fasiliteter for kurs/konferanser og møter. 
Anlegget byr med andre ord på mange aktivitetsmuligheter som gagner folkehelsen. Dette har 
administrasjonen lagt til grunn når mulighetene er vurdert.  

Når det gjelder utarbeidelse av en aktivitetsplan med aktiviteter til faste tider vurdres det som lite 
hensiktsmessig av flere årsaker. Skal man lykkes med dette prosjektet kreves det oppfølging, og 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

stimulering til bruk. På grunn av en sammensatt brukergruppe vil behovene endre seg, det er derfor 
ønskelig at det legges opp til et dynamisk samarbeid som imøtekommer dette behovet.  

En samlet administrativ vurdering viser at kommunen kan benytte anlegget til ulike formål som 
f.eks.:  

1. Golf i skolen   
2. Aktiv på dagtid/oppfølging av sykmeldte  
3. Arbeidstreningsplasser 
4. Nærværstiltak for kommunens ansatte  som f.eks. «Veien til golf» - kurs, og/eller 

arrangementer/konferanser på anlegget 
5. Veien til golf – introkurs i golf som belønning for frivillige som gjør en innsats i 

lokalsamfunnet.  
6. Brukerbesøk på anlegget  

Som det fremgår av listen over er mulighetene mange. Rådmannen ønsker imidlertid å knytte noen 
kommentarer til de ulike aktivitetene som er skissert.  

Golf i skolen   

5. klassene på begge barneskolene har kjørt dette prosjektet noen år. Skolen ønsker å utvide tilbudet 
å også gjelde elevene i 10. klasse, slik at de kan få kurset etter endt grunnskoleeksamen.  

Aktiv på dagtid/oppfølging av sykmeldte  

Tilbud om aktivitetstilbudet «Aktiv på dagtid» har vært tidligere vært forsøkt i periode på tre år. 
Ingen benyttet seg av det. Erfaringene man gjorde seg den gangen var at det kreves oppfølging og 
tilrettelegging for at brukergruppen skal benytte seg at tilbudet.  

Arbeidstreningsplasser 

Det kan vurderes mulighet for arbeidstreningsplasser på anlegget som f.eks. i kafeteriaen , eller øvrig 
drift. 

Nærværstiltak for kommunens ansatte   

Hensikten er å lage aktiviteter bidrar til trivsel, bedre helse og faglig påfyll. 

Belønning til de frivillige 

I Spydeberg legges det ned en betydelig innsats i lokalsamfunnet til allmenhetens beste. Hvis det ved 
noen anledning er mulig å belønne dem med et besøk på golfbanen er dette også noe som hadde 
kommet innbyggerne til Spydeberg til gode.  

«Brukerbesøk»  på anlegget 

Dette kan for eksempel gjelde brukere på dagsentrene på Løvestad og Grinitun, eller andre brukere 
som  mottar tjenester fra kommunen.  

Som det fremgår av aktivitetene som er skissert,  er muligheten mange. Rådmannen vurderer det 
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dithen at det vil være vanskelig å lage en fast aktivitetsplan med tidfestede aktiviteter uten at noen 
får ansvar for å koordinere de ulike aktivitetene i dialog med Mørk golf. Det vurderes derfor dithen at 
det er mer hensiktsmessig med en avtale sier angir tidsramme for bruk, og at en person i 
administrasjonen får ansvar for å koordinere aktivitetene.  

I og med at anlegget ligger 10 km utenfor sentrum må det også tas med i vurdering at det er behov 
for skyss, og at dette kan medføre kostnader.  

Konklusjon 
Med utgangspunkt i de ulike brukergruppers behov vil en aktivitetsplan med tidfestede aktiviteter 
kanskje ikke kunne imøtekomme de behov som vil melde seg i løpet et  år. Rådmannen innstiller 
derfor på at det gjøres en avtale med Mørk golf om bruk av anlegget på inntil to dager i uka, og at 
koordineringsansvaret for aktivitetene plasseres i administrasjonen.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
1. Det inngås en avtale med Mørk golf om at Spydeberg kommune kan benytte seg av anlegget inntil 
to dager pr uke i sesongen.  

2. Innhold og aktiviteter avtales fortløpende i samarbeid mellom Mørk golf og Spydeberg kommune.  
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Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 

Saksopplysninger 

Det er et lovfestet krav at kommunene skal ha et oppdatert planarkiv (Pbl § 2-2). Hver 
kommune skal føre register over alle gjeldende arealplaner i kommunen, og tilhørende 
bestemmelser, med vedtatte endringer og dispensasjoner til vedtatte arealplaner. 
Kommunen skal også sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag (Pbl§2-1) 
 
Vurdering 

De siste årene har flere oppgaver i forbindelse med ajourhold og oppdatering av de 
forskjellige kartdatabasene blitt flyttet fra Kartverket til kommunene. Systemene for å holde 
disse databasene og digitale registre oppdatert blir stadig mer omfattende. Lovkravet om et 
oppdatert planarkiv er det siste som har blitt innført. Oppdatering av planbasen er faglig og 
teknisk krevende. Spydeberg kommune har ikke økt ressursene innen kart og plan, for å løse 
de ekstra oppgavene som kommunen har blitt pålagt de siste årene. Pr i dag har Spydeberg 
kommune ikke kapasitet til å få utført disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.  
 

Virksomhet for Teknisk forvaltning ønsker å få hjelp til noen av disse oppgavene ved å inngå 
en samarbeidsavtale med Askim kommune. Askim kommune har gitt tilbakemelding på at de 
kan hjelpe Spydeberg kommune med oppgaver tilsvarende 20% stilling. Disse oppgavene er 
lovpålagte oppgaver etter Plan-og bygningsloven, Matrikkelloven og andre lover der 
geodatatjenester er nødvendig. Samarbeidet med Askim kommune vil fungere som et 
administrativt vertskommunesamarbeid, med gjensidig ett års varsel for oppsigelse. 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Økonomi 

Ved å inngå en avtale om kjøp av tjenester med Askim kommune, vil Spydeberg ha mulighet 
til å oppfylle lovens krav til gjennomføring av disse oppgavene. Kommunen vil bli mindre 
sårbar på et krevende fagområde, som det er vanskelig å rekruttere til. I 2015 priser ville 
20% stilling ha kostet ca 166 280kr. Prisen justeres i forhold til lønnsveksten i Askim 
kommune.  

 
Konklusjon 
Rådmannen ønsker å inngå et samarbeid med Askim kommune om kjøp av geodatatjenester 
tilsvarende 20%  stilling. Dette for klare å oppfylle lovens krav, og bli mindre sårbar på et teknisk 
krevende fagområde. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Rådmannen får fullmakt fra Kommunestyret til å inngå en avtale om kart- og geodatasamarbeid 
tilsvarende en 20% stilling med Askim kommune. Dette innarbeides i økonomiplanen for 2016. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Geodatasamarbeid Askim og Spydeberg 
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1. Organisering, omfang, deltakere, formål og finansiering 

1.1. Organisering 

Geodatatjenester i Spydeberg kommune, organisasjonsnummer 864 947 352 kan utføres 
av Askim kommune, organisasjonsnummer 840 894 312 med lokalisering i Askim Rådhus.  
Samarbeidet er hjemlet i kommuneloven  
§ 28 b, som et administrativt vertskommunesamarbeid. 
 
Spydeberg kommune sin deltakelse i felleskommunalt kontor for geodatatjenester er 
vedtatt i Spydeberg kommunestyre den xx.xx.2015, sak xx/15 
 

1.2. Omfang 

Geodatatjenester for en 20% stilling skal utføres av Askim kommune for Spydeberg 
kommune. 
 
Askim kommune kan utføre de oppgaver som Spydeberg kommune er pålagt etter 
Matrikkelloven, Plan-og bygningsloven og andre lover hvor geodatatjenester er nødvendig, 
samt andre oppgaver innen fagfeltet geodata.  Askim kommune fører tidbrukregnskap for 
tjenester utført for Spydeberg kommune. 
 
Askim kommune skal arrangere 1 årlige samarbeidsmøter der rådmennene, eller den han 
bemyndiger deltar. 
 
Askim kommune og Spydeberg kommune skal sammen lage en prioriteringsliste over 
tjenester som skal utføres.  Det er Spydeberg kommune som bestemmer prioriteringen. 
 
Arbeidstid som medgår til opplæring fordeles mellom partene etter stillingsprosenten. 
 
 

1.3. Deltakerkommuner 

Askim kommune står fritt til å inngå lignede avtaler med andre kommuner. 
 
Askim Kommune er vertskommune for samarbeidet. 
 

1.4. Formål 

Et samarbeid om kart- og geodataoppgaver gir en mulighet til å utvikle bedre tjenester 
gjennom samarbeid (vinn – vinn).  Samarbeid om tjenester vil kunne medføre mer 
kostnadseffektive og / eller kvalitetssikre løsninger på samme tjenestenivå.  Et samarbeid 
vil gi et mer robust fagmiljø, og vil sikre kvaliteten på tjenestene. 
 
Spydeberg kommune og Askim kommune skal i samarbeid levere tjenester til innbyggere i 
Spydeberg kommune.  Tjenesten skal utføres i henhold til lover og forskrifter. 
 
Felleskommunalt kontor for geodatatjenester skal sørge for at kommunene når følgende 
mål: 

 En tjeneste med god service og tilgjengelighet for brukerne 

 Kostnadseffektiv utførelse av tjenesten 

 Økt kvalitet og høy faglig kompetanse 
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 Redusert sårbarhet i tjenesteyting 
 
Innsatsen skal være balansert iht. målene. 
 

1.5. Finansiering 

Spydeberg kommune betaler Askim kommune kr. 774.387,25,- pr. årsverk ut fra 2013 
priser.  
20% i 2015 utgjør kr 41.569,74 pr. kvartal.  Prisen justeres iht. gjennomsnittlig lønnsvekst 
for geodatamedarbeiderne i Askim kommune året før. 
 
Askim kommune dekker utgifter til lønn med sosiale utgifter, opplæringstiltak, 
administrasjon, kjøregodtgjørelse og utstyr. 
 
Fakturering foretas fra Askim kommune til Spydeberg kommune hvert kvartal. 
 

2. Styring og administrasjon 

2.1. Delegering 

Kommunestyret i Spydeberg har ved vedtakelse av samarbeidsavtalen bestemt at 
rådmannen i Spydeberg delegerer vedtakskompetanse i enkeltsaker, type saker som ikke 
er av prinsipiell betydning etter matrikkelloven og ved representasjon innen fagområdet 
geodata til rådmann i Askim kommune (vertskommunen). 
 
Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der 
slik delegasjon er skjedd. 
 
For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra Spydeberg kommune, har 
Spydeberg kommune samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven §35, 1. 
ledd. 
 

2.2. Ansvar  

Spydeberg kommune har ansvaret for å yte god service og effektiv saksbehandling av 
eiendomssaker som omhandler godkjenning av fradeling, bortfeste, grensejustering, 
arealoverføring og seksjonering.  All publikumskontakt vedrørende godkjennelse av saken 
før oversendelse til Askim kommune, skjer til Spydeberg kommune. 
 
All publikumskontakt vedrørende den videre forvaltningsmessige saksbehandlingen av 
ovennevnte saker og øvrige opplistede kart- og geodataoppgaver, skjer i Askim kommune. 
 
Askim kommune er arbeidsgiver for alle som er tilsatt ved kontoret.  Som arbeidsgiver skal 
kommunen ivareta partenes rettigheter og plikter iht. arbeidsmiljøloven og avtaleverk, 
herunder personal og lønnsansvaret. 
 
 
 
 
 
 



 

3. Endring og uttreden av samarbeidet 

3.1. Uttreden av samarbeidet 

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltagerforhold etter 
denne avtalen og kreve seg løst fra dette.  Uttreden krever vedtak fra kommunestyret. 
 
Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de 
oppgaver som omfattes av samarbeidsordningen. 
 

3.2. Endring av avtalen 

Endring av avtalen kan gjøres av rådmennene. 
 

3.3. Uenighet 

Dersom det oppstår tvister i forbindelse med denne avtalen, skal tvisten søkes løst ved 
forhandlinger i samarbeidsutvalget. 
 
 
 
 
Askim, ____________    Spydeberg, ________________ 
 
 
 
 
___________________    __________________________ 
 
Rådmann      Rådmann 
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Saken gjelder: 
 
Hvaler kommunestyre søker om gjenopptakelse av medeierskap i Østfold interkommunale 
arkivselskap IKS. Representantskapet har i den forbindelse vedtatt en revidert selskapsavtale for 
Østfold interkommunale arkivselskap IKS som nå oversendes til behandling i eierkommunene.  
 
Politisk saksordfører: 
 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
Hvaler kommunestyre vedtok den 12.februar 2015 å søke om gjenopptakelse av medeierskap i 
Østfold interkommunale arkivselskap IKS.  
 

Hvaler kommune var tidligere eier i selskapet, men ble formelt utmeldt i 2012. Hvaler kommune tok 
kontakt rett etter at utmeldingen hadde trådt i kraft og ba om å bli tatt opp som eier igjen. I følge lov 
om interkommunale selskaper kunne man ikke ta Hvaler kommune inn igjen som eier, uten at Hvaler 
måtte søke alle eierne av selskapet om nytt medlemskap.  
 
Vedlagt ligger revidert selskapsavtale som Spydeberg kommunestyre må vedta jfr. § 4 i Lov om 
interkommunale selskaper. Endringen i selskapsavtalen gjelder § 2 - Deltakere og eierandel, og gjøres 
gjeldende fra 1.juli.2015. Det vil ikke utgjøre noen forandringer i eiertilskudd som følge av at Hvaler 
kommune blir deleier i selskapet. 

Vurdering 
Den foreslåtte endringen i selskapsavtalen utgjør ingen forandring i Spydeberg kommunes 
eiertilskudd. Det er ingen videre revideringer i selskapsavtalen. 
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Konklusjon 
Representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Østfold interkommunale arkivselskap IKS 
anbefales av rådmannen.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 1.7.2015 for Østfold interkommunale arkivselskap IKS.  

 
 
 
 

Vedlegg: 
Endring av selskapsavtale 
Hvaler kommune som deleier i IKA Østfold 
Selskapsavtale m Hvaler 2015 
 
 
 



 

Eiere av Østfold interkommunale arkivselskap IKS / IKA Østfold 
v/rådmenn og fylkesrådmann 
 

 

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALE – POLITISK BEHANDLING  

 
Hvaler kommunestyre vedtok den 12.februar 2015 og søke om gjenopptakelse av 
medeierskap i Østfold interkommunale arkivselskap IKS. 

Hvaler kommune var tidligere eier i selskapet, men ble formelt utmeldt i 2012. Hvaler 
kommune tok kontakt rett etter at utmeldingen hadde trådt i kraft og ba om å bli tatt opp som 
eier igjen. I følge lov om interkommunale selskaper kunne man ikke ta Hvaler kommune inn 
igjen som eier, uten at Hvaler måtte søke alle eierne av selskapet om nytt medlemskap. 

Vedlagt ligger revidert selskapsavtale som våre eieres kommunestyrer/fylkesting må vedta 
jfr. § 4 i Lov om interkommunale selskaper. Endringen i selskapsavtalen gjelder § 2 - 
Deltakere og eierandel, og gjøres gjeldende fra 1.juli.2015. Det vil ikke utgjøre noen 
forandringer i eiertilskudd som følge av at Hvaler kommune blir deleier i selskapet. 

Vi håper på en snarlig politisk behandling og ber om å få tilsendt vedtakene når de er fattet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lene-Kari Bjerketvedt 
Daglig leder 
 
 
 
Vedlegg: Selskapsavtale m/endring i § 2. 
 

 
 

Filnavn: Ny deleier i IKA Østfold Vår ref.: 15/60          
Kopi til:   Deres ref.:  Dato: 09.04.2015  



Fra: Lene Kari Bjerketvedt <lene-kari.bjerketvedt@sarpsborg.com> 
Sendt: 10. april 2015 12:11 
Til: Aremark kommune; Postmottak Askim kommune; postmottak Eidsberg 

kommune; Halden kommune; Postmottak Hobøl kommune; Marker 
kommune; Moss kommune; Rakkestad kommune; Rygge kommune; Rømskog 
kommune; Råde kommune; Postmottak; Postmottak Skiptvet; Postmottak 
Spydeberg kommune; Postmottak; Våler kommune; Østfold fylkeskommune 

Emne: Hvaler kommune som deleier i IKA Østfold 
Vedlegg: Endring av selskapsavtale.docx; Selskapsavtale m Hvaler 2015.docx 
 
Vedlagt følger dokumenter som vedrører Hvaler kommunes søknad om deleierskap i Østfold 
interkommunale arkivselskap IKS / IKA Østfold. 
Endringene som det medfører i vår selskapsavtale, må behandles av det enkelte kommunestyre / 
fylkesting i følge lov om interkommunale selskap. 
 
Mvh 
 
Lene-Kari Bjerketvedt 
Østfold interkommunale arkivselskap IKS / IKA Østfold 
 
Tlf. 970 11 466 
Nettside: www.ika-ostfold.no 
 

http://www.ika-ostfold.no/
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ØSTFOLD INTERKOMMUNALE 

 

 

ARKIVSELSKAP – IKS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Org.nr: 984 789 572 
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§ 1 Navn 

 

Selskapets navn er Østfold interkommunale arkivselskap IKS. 

 

 

§ 2 Deltakere og eierandel 

 

Den enkelte kommunes/fylkeskommunes eierandel, A, i selskapet er den  

andel kommunens/fylkeskommunens innbyggertall, B, utgjør av samtlige 

kommuners/fylkeskommunes innbyggertall, C, det vil si A = B/C. 

 

Eierbrøken fastsettes ut fra folketallet i eierkommunene/fylkeskommunen 

pr. 1. januar 2012. Eierbrøken revideres hvert 4. år. 

             

Deltakere og eierandel:  

 

 

Deltakere Org.nr Eierandel i prosent 

Aremark kommune 940875560 0,29 

Askim kommune 840984312 3,14 

Eidsberg kommune 944345035 2,31 

Halden kommune  959159092 6,16 

Hobøl kommune 964947449 1,0 

Hvaler kommune 964947082 0,9 

Marker kommune 964944334 0,73 

Moss kommune 944383476 6,39 

Rakkestad kommune 94537228 1,59 

Rygge kommune 959272492 3,04 

Rømskog kommune 964947171 0,14 

Råde kommune 940802652 1,45 

Sarpsborg kommune 938801363 11,09 

Skiptvet kommune 941962726 0,75 

Spydeberg kommune 86494735 1,11 

Trøgstad kommune 964947260 1,08 

Våler kommune 959272581 0,97 

Østfold fylkeskommune 974544407 57,86 

 

 

§ 3 Selskapets formål 
 

Selskapets formål er å utføre følgende arbeidsoppgaver: 

 

 Medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og 

gjort tilgjengelige for offentlig virksomhet, forskning og andre 

administrative og kulturelle formål. 

 Bistå kommunene/fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle gode og 

rasjonelle rutiner for dokumenthåndtering og arkivskapende 

virksomhet. 
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 Drive informasjons- og opplæringsvirksomhet i arkivfaglige spørsmål.   

 

§ 4 Lokalisering 

 

Selskapet har sitt forretningskontor i Sarpsborg. 

 

 

§ 5 Innskuddsplikt  

 

Eierne skyter inn et årlig beløp til driften i samsvar med vedtak i  

representantskapet. 

 

 

§ 6 Regnskap 

 

Representantskapet fastsetter regnskaps- og budsjettsystem. Regnskap skal 

føres i henhold til Kommuneloven og God Kommunal Regnskapskikk (GKRS). 
 

 

§ 7 Selskapets organ 

 

Selskapet ledes av et representantskap og et styre. 

 

 

§ 8 Representantskapet 

 

Representantskapet består av en representant fra hvert medlem med personlige 

varamedlemmer. 

 

Kommunestyrene/fylkestinget i eierkommunene/fylkeskommunen velger  

sine representanter, og varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalg- 

perioden. 

 

Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og  

konstituert. 

 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

 

 

§ 9 Styret 

 

Styret har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

 

4 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av 

representantskapet, og 1 av styrets medlemmer med varamedlem velges av og 

blant selskapets ansatte. Styremedlemmene velges for 4 år. 

 

Representantskapet velger styrets leder og nestleder. 

 

Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert. 
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§ 10 Signatur og ansvisningsrett 

 

Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styrets leder, eller, i  

dennes fravær, nestleder i fellesskap. 

 

Selskapet ledes av daglig leder som har anvisningsrett innen rammer av 

vedtatte budsjetter. 

 

 

§ 11 Representantskapsmøte 

 

Ordinært møte i representantskapet skal holdes hvert år innen 1. mai.  

Ekstraordinært representantskapsmøte holdes når lederen, styret eller revisor  

krever det. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og skal  

inneholde saksliste. 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er  

tilstede. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved  

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

Styrets leder, daglig leder, rådmenn/fylkesrådmann og ordførere/fylkesordfører i 

eierkommunene/fylkeskommunen har anledning til å delta på møtene og uttale  

seg. 

 

§ 12 Representantskapets oppgaver 

 

Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer 

eller som styret legger frem for det. 

 

Representantskapet skal:  

 

 Velge 4 styremedlemmer med varamedlemmer 

 Velge styrets leder og nestleder 

 Vedta selskapets mål og økonomiplan 

 Vedta budsjett og godkjenne årsmelding og regnskap 

 Fastsette godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge 

organers medlemmer 

 

 

§ 13 Styremøter 

 

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Innkalling til 

styremøte skal skje med minst 7 dagers varsel, og skal inneholde saksliste. 

 

Styremøtet ledes av leder, eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av 

disse til til stede, velges en møteleder. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
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Vedtak gjøres med vanlig flertall. De som stemmer for et forslag, må likevel 

utgjøre mer enn tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som 

vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

 

Daglig leder og Statsarkivaren i Oslo har rett til å være tilstede og uttale seg på 

styremøtene. Styret kan delegere myndighet til daglig leder. 

 

 

§ 14 Styrets oppgaver 

 

Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet, eller er 

delegert til daglig leder. 

 

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med: 

 Selskapets formål. 

 Selskapsavtalen. 

 Selskapets årsbudsjett. 

 Andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. 

 Sørge for at formuesforvaltningen er gjenstad for betryggende kontroll.  

 

Styret har det overordnede HMS-ansvaret i selskapet. 

 

 

Styret skal blant annet: 

 Føre tilsyn med den daglige lederen av virksomheten. 

 Utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsmelding og regnskap i 

revidert stand til representantskapet. 

 Avgi innstilling til representantskapet. 

 Vedta selskapets organisasjonsplan. 

 Ansette og si opp selskapets ansatte (unntatt revisor) og fastsette deres 

lønns- og arbeidsvilkår. 

 Inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke må gjøres av 

representantskapet. 

 Godkjenne den årlige virksomhetsplanen. 

 

 

§ 15 Oppsigelse av medlemskap  

 

En kommune kan med 2 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 

selskapet, og kreve seg utløst av dette. 

 

En kommunes/fylkeskommunens beslutning om og tre ut av selskapet, kan av 

representantskapet eller en av de øvrige eierne bringes inn for departementet, som 

ut fra en samlet vurdering kan fastsette at den uttredende fortsetter som 

selskapsdeltaker inntil videre eller for en nærmere angitt tid. 

 

For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 30. 
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§ 16 Oppløsning av selskapet 

 

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte  

kommunestyre/fylkestinget må selv treffe vedtak i saken. 

 

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere  

Bestemmelser om avviklingen. 

 

Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne 

et avviklingsstyre, som skal gjennomføre avviklingen innen den frist  

representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når  

avviklingsstyre er valgt. 

 

Om oppløsning og avvikling gjelder Lov om interkommunale selskaper §§ 32 til 

37. 

 

 

§ 17 Nye medlemmer 

 

Nye kommuner kan opptas som medlemmer av selskapet. Dette krever at alle 

tilsluttende kommuner/fylkeskommunen gir sitt samtykke. 

 

 

§ 18 Tvister, endringer av selskapsavtalen 

 

Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen avgjøres med bindende virkning av 

voldgift etter tvistemålslovens regler. 

 

Endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet med 2/3 flertall,  

bortsett fra §§ 1, 2, 3, 4 og 8 som krever godkjennelse i  

kommunestyrene/fylkestinget i eierkommunene. 
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Selskapsavtale Indre Østfold Utvikling 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jon Gunnar Weng  
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Saksnr Utvalg Type Dato 
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Saken gjelder: 
Representantskapet har vedtatt ny selskapsavtale Indre Østfold Utvikling IKS, som nå oversendes til 
behandling i eierkommunene.  

Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger  
Prosjekt Eierskap har utformet en mal for selskapsavtaler for IKSene som har tatt opp i seg føringene 
fra Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold. 
  
Viktige bestemmelser i eierskapsmeldingen knytter seg til stemmevekting i representantskapet, 
antall styremedlemmer, samt varamannsordningen (numeriske i stedet for personlige). 
Formålsformuleringene i avtalene skal være kortfattede, da disse skal utdypes i 
eierstrategidokumentet for selskapet. I avtalemalen er det videre gjort et arbeid for å finne 
formuleringer som er felles for flere selskaper, noe som spesielt gjelder styringsstruktur, forvaltning 
og punktene om selve avtalen 
 
For å få bedre oversikt over innholdet i avtalen, er dokumentet bygget opp med overskrifter og 
innholdsfortegnelse. Avtalen inneholder bestemmelser om selskapet som pålagt i Lov om 
interkommunale selskaper: Selskapets navn, deltakere, hovedkontor, formål, antall styre- og 
representantskapsmedlemmer, innskuddsplikt og andre ytelser, eierandel og ansvarsandel. I tillegg 
beskrives forvaltningsmessige forhold, samt ordninger for endring av selskapsavtalen og 
deltakersituasjonen. 
 
Alle selskapsavtalene beskriver ansettelsesvilkår (avtaleverk og pensjonsordninger), og de ansattes 
representasjon i styret. I følge den nye avtalemalen skal alle selskapene oversende styrets forslag til 
økonomiplan og budsjett innen 1. oktober før budsjettåret. 
 
I henhold til IKS-loven krever fremlagte endringer av selskapsavtalen likelydende vedtak i alle 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

kommunestyrer i deltakende kommuner. Aremark kommune har uten forbehold sagt opp sitt 
medlemskap i Indre Østfold Utvikling IKS, og er derfor ikke oppført blant eierne i den nye 
selskapsavtalen. Under forutsetning om godkjenning vil den nye selskapsavtalen tre i kraft 1. januar 
2016. 
 
Vurdering 
Foreliggende selskapsavtale bygger på den opprinnelige avtalen for Indre Østfold Utvikling IKS. 
Avtalen er lagt i en form der selve standardiseringen ikke påvirker meningen ved innholdet i 
nevneverdig grad.  
 
Formuleringen i det opprinnelige formålet om at selskapet skal «bidra til at Indre Østfold-regionen 
skal bli en av de mest attraktive regionene i Norge, kjennetegnet av stor konkurransekraft og sterk 
verdiskapningsevne», er tatt bort. Hensikten er imidlertid ivaretatt, samtidig som at formålet er gjort 
mer håndgripelig og målbart.  

Nytt formål beskrives slik: 
«Indre Østfold Utvikling IKS skal initiere, utvikle og lede samarbeidstiltak som styrker Indre Østfolds 
posisjon som konkurransedyktig og bærekraftig region med høy verdiskapningsevne. 
 
I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og statlige 
arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen. 
 
Selskapet kan tilby tjenester til andre enn eierne dersom det er formålstjenlig og innenfor 
konkurranseregelverkets praksis om utvidet egenregi.» 
 
Den første setningen kjenner vi igjen fra opprinnelig avtale. En liten, men viktig, nyanseforskjell 
finner vi ved at ordet «lede» (lede samarbeidstiltak) erstatter ordet «støtte». Dette speiler en 
forventning om et mer proaktivt selskap. 
 
I opprinnelig avtale står det at «salg av tjenester skal være rettet mot kommunal sektor, herunder 
kommunalt eide selskaper og samarbeid.» Denne avgrensingen er nå tatt bort, noe som vurderes å 
kunne gi selskapet større mulighetsrom med tanke på å finne formålstjenlig, inntektsgivende arbeid. 
 
Kostnadsfordelingsnøkkelen baseres på samme ordning som da selskapet ble etablert i 2013. I 
selskapets første driftsår betalte kommunene kr. 50,- pr. innbygger for driften av selskapet. Ny avtale 
sier videre at «Deretter fastsetter representantskapet kostnadsfordelingen ved behandling av 
årsbudsjett.» Med denne ordlyden er kostnadsfordelingen gitt et utgangspunkt, men uten å være 
fastlåst: Det er representantskapet som fastsetter fordelingen. Dette betyr at 
representantskapsmedlemmene må være særskilt oppmerksomme på hva en evt. endring i 
kostnadsfordelingsnøkkelen vil innebære for den respektive kommune. 
 
I ny avtale går man bort ifra bestemmelsen om at ordfører og varaordfører skal velges til 
representantskapet, som henholdsvis fast medlem og vararepresentant. I Indre Østfold er det 
tradisjon for at ordførerne velges til representantskapene, men det vurderes som en god 
demokratisk ordning at kommunestyret til enhver tid selv kan avgjøre hvem som skal representere 
kommunen i eierutøvelsen. 
 
Antall faste styremedlemmer er endret fra 5 til 7. Vararepresentanter er økt fra 1 til 3. Økningen kan 
tolkes som et ønske om å skape en robust selskapsledelse, med bred representasjon og kompetanse. 
Utviklingsselskapet skal manøvrere på tvers av kommunegrenser og på tvers av offentlig og privat 
sektor. Et bredt sammensatt styre vil gi bedre forutsetninger for å få overblikk og forståelse for 
behov og potensiale hos aktører i Indre Østfold-regionen. 
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De fleste av selskapene i Indre Østfold fører sine regnskaper etter kommunale regnskapsprinsipper. 
Pkt. 4.2. gir imidlertid styret for Indre Østfold Utvikling anledning til selv å velge sine regnskaps- og 
budsjettsystemer. Selskapet fører i dag regnskapet etter regnskapsloven. Regnskapsloven er 
resultatorientert. Systemet gjør det lettere å utlede resultatmål og foreta resultatvurderinger, noe 
som kan synes hensiktsmessig ut ifra hvordan dette selskapet er innrettet. 
 
Selskapet kan ta opp lån. Rammen er begrenset oppad til selskapets egenkapital ved tidspunkt for 
låneopptak. Lånerammen representerer således liten risiko for eierne. 
 
Revisjon av selskapsavtalene er et ledd i struktureringen av eierstyringsarbeidet i Indre Østfold. 
Prinsipper som tidligere nedfelt i Interkommunal Eierskapsmelding blir nå formalisert for hvert enkelt 
selskap. Et eksempel på dette er at kommuner over 10 000 innbyggere skal ha to stemmer i 
representantskapene. De øvrige har en stemme. 
 
Å sette samme dato (1. oktober) for oversendelse av selskapenes budsjettforslag er et annet 
eksempel på hvordan eierne vil legge til rette for eierutøvelsen. Dette gir en samlet oversikt på et 
tidspunkt hvor det er mulig å vurdere kostnadsbildet i forhold til egen budsjettprosess.  
 
Selskapsavtalen sier under pkt. 5.7 at i tillegg til selskapsavtalen har også eierstrategien status som 
selskapets styringsdokument. Eierstrategiens funksjon er nærmere beskrevet i Interkommunal 
Eierskapsmelding for Indre Østfold. En vesentlig hensikt med eierstrategien er å sikre overordnede 
styringssignaler til selskapet. Strategiprosessen legger til rette for at eierne får drøftet hensikt og 
vesentlige aspekter med selskapet. 
 
For at eierstyringssystemet, med Interkommunal Eierskapsmelding, nye selskapsavtaler og 
eierstrategier for enkeltselskapene, skal fungere, er det nødvendig at representantskaps-
medlemmene inntar en aktiv rolle. Representantskapet skal sørge for at det er samsvar mellom 
forventninger til selskapet og de rammer som gis for driften. På den ene siden må 
representantskapsmedlemmene sikre seg god kjennskap til virksomhetens funksjon, som del av den 
kommunale drift og utvikling. På den andre siden må medlemmet forankre og informere om saker, 
som behandles representantskapet, i eget kommunestyre. 
 
Konklusjon 
Representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS anbefales av 
rådmannen. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 28.04.15 for Indre Østfold Utvikling IKS. 
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PROSESS 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 

Representantskapet for Indre Østfold Utvikling IKS vedtok 10.11.14 å nedsette et strategiutvalg for 

utarbeidelse av eierstrategi for selskapet:  

«Det utarbeides eierstrategi for Indre Østfold Utvikling IKS. Selskapet er ansvarlig for kostnadene 

knyttet til arbeidet gjennom Prosjekt Eierskap og har avsatt kr. 100.000 til dette arbeidet i 

årsbudsjett for 2015. Det skal opprettes en styringsgruppe for arbeidet. Representantskapets leder 

og styreleder gis fullmakt til å utpeke medlemmer i styringsgruppen.» 

STRATEGIUTVALGET 

Representantskapsleder og styreleder kom frem til følgende sammensetning: 

 Thor Hals 

 Erik Unaas 

 Kjersti N. Nilsen 

 Bjørn Sjøvold 

 Einar Evensen 

 Signe Øye 

 Bjørn Winther Johansen 

 Åsmund Kobbevik (sekretær)  

 

PROSESS 

Strategiutvalget møttes første gang 20.01.15 og har totalt gjennomført 4 møter. Som en del av 

arbeidet har strategiutvalget fulgt opp prosessen for ferdigstillelse av strategisk næringsplan. 

I strategiarbeidet er det gjennomført følgende møtepunkter 

 20. jan Møte i strategiutvalget 

 02. feb Møte i strategiutvalget. Gjennomgang av strategisk næringsplan 

 05. mars Møte i strategiutvalget 

 05. mars Møte med referansegruppen, ordførere og rådmenn 

 26. mars Møte i strategiutvalget 

 20. april Eiermøte 

 28. april Møte i representantskapet 

 

Representantskapet sender eierstrategien ut som høringssak til kommunestyrene. Revidert 

selskapsavtale sendes samtidig ut som beslutningssak til kommunestyrene. 

 

  



EIERSTRATEGI OVERFOR INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS 

HENSIKT 

Indre Østfold Utvikling IKS (heretter IØU) ble etablert 01.01.13. med motiv om å få til en mer 

samordnet og sterkere satsning på utvikling av regionen.  

Indre Østfold Utviklingsfond, Kompetanseforum AS, deler av aktiviteten i Østfold bedriftssenter AS og 

Reiseliv Indre Østfold ble overført til ett selskap, for å få en mer slagkraftig og effektiv struktur. Som 

en del av bakgrunnen skulle selskapet gi Indre Østfold et samlet ansikt utad, og bidra til oppbygging 

av et godt omdømme. 

Selv om Indre Østfold oppfattes som en attraktiv region er det andre regioner som vokser raskere, og 

som får mer oppmerksomhet og mer investeringer. Regional utvikling har betydning for 

innbyggernes levekår og næringslivets verdiskapning. Flere utviklingsprosjekter krever kompetent 

oppfølging. Innen samfunnsområder som samferdsel og næringsliv er regionalt perspektiv 

nødvendig. Indre Østfold Utvikling IKS er eierkommunenes verktøy i dette.  

I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og statlige 

arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen. Indre Østfold skal gjennom 

arbeidsplassvekst posisjonere seg som en attraktiv region – for innbyggere, næringsliv og besøkende. 

 

KJERNEVIRKSOMHET 

Selskapet er kommunenes fagressurs knyttet til næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Gjennom 

Strategisk Næringsplan 2015-2020 er det definert hvordan selskapet samvirker med kommunenes 

kompetanse på området, men også innenfor tilliggende fagfelt som plan og kultur. Koordinering av 

tiltak, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling står sentralt i dette arbeidet.  

 

FAGRESSURS FOR KOMMUNENE 

Selskapet bistår ut fra et regionalt verdiskapingspotensial inn i kommunenes arbeid med lokale 

næringsplaner og/eller kommuneplaner. 

Selskapet deltar etter kapasitet i næringsutvalg, kommunenes tiltak som frokostmøter o.l. 

Selskapet påtar seg utviklingsprosjekter/oppgaver innenfor selskapets kjernevirksomhet etter 

henvendelse fra kommunene. Ut fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet vurderes det hvorvidt dette 

kan utføres innenfor grunnfinansiering eller faktureres kommunene som oppdrag. 

Selskapet bistår kommunene etter kapasitet som rådgiver, deltaker i styringsgrupper o.l. i utvikling 

og gjennomføring av prosjekter/oppgaver innenfor selskapets kjernevirksomhet. 

  



PÅDRIVER FOR NÆRINGSUTVIKLING 

Selskapet er kontaktpunkt for eksisterende næringsliv knyttet til etablering i regionen, og som 

rådgiver knyttet til bedriftsutvikling koblet til virkemiddelapparatet. Selskapet samarbeider med 

andre aktører knyttet til etablering av virksomhet med henvisningskompetanse. 

Selskapet utvikler og iverksetter nettverk og klyngeaktiviteter for næringslivet. Dette representerer 

selskapets viktigste innsatsområde i arbeidet med arbeidsplassvekst, og omfatter i det vesentligste 

små og mellomstore bedrifter innenfor bransjer og verdikjeder med særlig potensial for vekst. 

Tilbudet kommuniseres som del av kommunenes kommunikasjon knyttet til næringsliv på web og 

gjennom selskapets egne kommunikasjonskanaler som web, sosiale medier og trykk. 

Selskapet forventes å være en pådriver for å hente eksterne investorer til Indre Østfold og skal 

markedsføre regionale næringsarealer. 

 

REGIONAL INFORMASJON, REPRESENTASJON OG PR 

Selskapet deltar som kommunenes og regionens representant der dette er naturlig. Eksempler på 

dette er Samarbeidsalliansen Osloregionen, Regionalpark Haldenkanalen, Østfold fylkeskommune, 

Høgskolen i Østfold o.l. 

Selskapet skal sette dagsorden, og utvikle og gjennomføre møteplasser og konferanser knyttet til 

kjernevirksomheten. Målgrupper er næringsliv samt politisk og administrativ ledelse i kommunene. 

Selskapet skaper og gjennomfører øvrige tiltak som bygger opp under realisering av formålet. Dette 

kan være informasjonsarbeid, profilering av regionen via internett og facebook, kompetansehevende 

tilbud med mer. 

Markedsføring av regionen skal utvikles som innsatsområde. 

 

FELLESTJENESTER FOR BESØK- OG OPPLEVELSESNÆRINGEN (TIDL. REISELIV INDRE ØSTFOLD) 

Selskapet driver reiselivsportalen www.visitindre med tilhørende sosiale media. Selskapet gir etter 

behov ut trykksaker og deltar på aktuelle reiselivsmesser, konferanser og kurs. Tilbudet søkes i størst 

mulig grad medfinansiert av næringslivet, men til en subsidiert pris som følge av kommunenes 

grunnfinansiering.  

Selskaper er på vegne av kommunene medeier i det fylkesovergripende destinasjonsselskapet Visit 

Østfold AS. Selskapet er også representert i selskapets styre. Kommunene betaler årlige driftsbidrag 

fordelt etter innbyggertall til Visit Østfold AS etter beslutning i selskapets generalforsamling. 

 

 

http://www.visitindre/


SEKRETÆRIAT FOR REGIONRÅDET 

Som sekretær for regionrådet tilrettelegger IØU for møter i Regionrådet og Regionrådets 

arbeidsutvalg (AU). Dette følges opp med løpende dialog med rådmannsgruppen og kommunene for 

øvrig. IØU legger frem rapportering og planer for Regionrådets virke. 

Sekretariatet har også en samordningsfunksjon for gjennomføring av IKSenes 

representantskapsmøter, og publisering av sakspapirer.  

Følgende områder skal håndteres av regionrådet og selskapet i fellesskap: 

 Samferdsel som innsatsområde. Dette skal ivaretas i dialogen i AU. En avklaring rundt 

grensedragninger skal formaliseres.1 

 Representasjon på strategiske møteplasser. Dette skal drøftes som et fast punkt i AU, med 

rapportering til regionrådet. 

 

FORUTSETNINGER 

Indre Østfold Utvikling er et regionalt utviklingsselskap som med bakgrunn i et kompetent fagmiljø og 

nettverk realiserer en langsiktig utviklingsstrategi for Indre Østfold forankret i gjeldende kunnskaps- 

og erfaringsbaserte modeller (f.eks. Telemarksforskning). Arbeidet bygger på en felles 

kunnskapsplattform, bygd på forskning knyttet til drivere og innsatsområder for regional utvikling 

med hensyn til næringsliv, befolkningsvekst og besøkende. 

Selskapet definerer i hovedsak selv tiltak og prosjekter som gjennomføres i tråd med selskapets 

strategi og metode. Selskapet jobber innenfor innovasjonssystemet (næringsliv, FoU og virkemidler) 

med tilhørende finansieringsmuligheter regionalt og nasjonalt. 

Selskapets tilbud og tiltak baseres dels på faste tjenester til kommunene og dels oppdragsbaserte 

tjenester knyttet til aktiviteter og prosjekter. Salg av tjenester skal i primært skje til 

deltakerkommunene og deres eide selskaper og samarbeid. Faste funksjoner for eierkommunene kan 

innarbeides, men må konsekvensvurderes. 

Eierne skal sørge for at IØU har tilstrekkelige rammer for å utføre sine tjenester.  

Eierne skal bidra med kommunale fagressurser i tråd med gjeldende Strategisk Næringsplan med 

tiltaksplan. Selskapets og eierkommunenes samlede innsats kan legges til grunn for den egenandel 

som oppgis ved søknad om prosjektmidler. 

I tråd med avtalte budsjettrammer, inngåtte avtaler og tildelte prosjektmidler kan IØU benytte 

underleverandører, for å sikre at selskapet til enhver tid har kapasitet og kompetanse til å utføre de 

aktuelle oppdragene. 

  

 

 

                                                             
1
 Se også kulepunkt 2 under avsnitt om utviklingsområder. 



STYRINGSPRINSIPPER 

Prinsippene som eierne legger til grunn for styring av og samhandling med selskapet er nedfelt i 

Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold. 

Representantskapet er IØU sitt eierorgan. Hver eierrepresentant har ansvar for å rapportere til sitt 

kommunestyre og innhente kommunestyrets syn på aktuelle saker. 

Selskapets representantskap og styret kan ta initiativ til å avholde eiermøter. Eiermøtene benyttes til 

å utveksle informasjon fra virksomheten, drøfte selskapets rammebetingelser og gi styringssignaler. 

Møtene skal forberedes med utsendelse av informasjon og spørsmål til avklaringer på forhånd. 

Representantskapets leder og styreleder kan gjensidig kalle inn til dialogmøter mellom 

representantskapets leder, styreleder og evt. daglig leder, for å følge opp kontakten mellom 

selskapet og eierne. 

Regionrådet er en viktig bestiller overfor selskapet, men har ingen formell eierstyringsfunksjon. 

Regionrådsmøtet er en arena hvor selskapet forventes å utøve sin pådriverrolle. Daglig leder for IØU 

møter fast i Indre Østfold Regionråd. 

Strategisk Næringsplan for Indre Østfold har en beskrivelse av mål, aktiviteter og oppnåelser som 

speiler intensjonen med etableringen av IØU. Regionrådet er bestiller av næringsplanen, og IØU skal 

lede kommunenes arbeid med å revidere næringsplanen2. Eierne forventer at IØU implementerer 

næringsplanens målsettinger og tiltak i sine egne planer, og legger dette samtidig inn som en del av 

rapporteringsgrunnlaget overfor eierne. 

 

ØKONOMI 

Selskapets basisfinansiering er kr 50,- pr innbygger og pr. 01.01.15 2 580 000,-.3 

For selskapets levering forutsettes en maksimal utnyttelse av de totale ressurser som legges i 

selskapet, og at dette danner grunnlag for regional vekst gjennom samhandling med næringsliv, 

offentlige virkemidler og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Det forventes at selskapet arbeider for å finne partnerbedrifter som deltar i finansieringen av 

nettverk og prosjektbasert satsning.4 

Det forutsettes at selskapet har en finansforvaltning som gir tilfredsstillende avkastning uten at det 

innebærer en vesentlig finansiell risiko for selskapet. Forvaltningen skal videre sikre lave 

finansieringskostnader og god likviditet. Selskapets formuesforvaltning skal i henhold til § 13 i lov om 

interkommunale selskaper være gjenstand for betryggende kontroll. 

IØU fikk ved etableringen overført aksjer i tre selskaper5 med en samlet balanseført verdi pålydende 

377 404 (2014). Det legges til grunn at styret ivaretar rollen som aksjonær, med deltakelse på 

generalforsamling og med forslagsrett på nye styremedlemmer. 

                                                             
2
 Næringsplanen revideres hvert 4. år, med vedtak i kommunestyrene. Tiltaksplanen et administrativt 

avtaledokument mellom styret for selskapet og rådmannen i hver av eierkommunene. Tiltaksplanen revideres 
årlig, der regionrådet er høringsinstans. 
3
 Sekretæroppdraget for Regionrådet finansieres utenom dette. 

4
 Gjentas under utviklingsområder 



UTVIKLINGSOMRÅDER 

I forlengelsen av arbeidet med eierstrategi forventes det at 

 Styret foreslår en rutine for å revidere næringsplanens tiltaksdel, og foreslår en plan for 

oppfølging av selskapets og kommunenes forpliktelser. Plan og rutine legges frem for 

rådmannsgruppen til felles overenskomst. 

 Styret kommer med anbefaling om organisering av en mulig utrederfunksjon knyttet 

samferdsel, som en tilknytning til sekretærrollen for Regionrådet. Dette som en følge av at 

samferdsel er et av regionrådets viktigste politikkområder. 

 Selskapet utarbeider, i samarbeid med regionrådets arbeidsutvalg, en 

kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsstrategien skal tydeliggjøre selskapets rolle og 

regionrådets rolle i det regionale kommunikasjons-, representasjons- og 

markedsføringsarbeidet. Kommunikasjonsstrategien skal legges inn i 

rapporteringsgrunnlaget overfor eierne. 

 Selskapet arbeider for å finne partnerbedrifter som deltar i finansieringen av nettverk og 

prosjektbasert satsning. 

 Selskapet avgir fast rapportering i forhold til overordnet hensikt (arbeidsplassvekst) og de 

forventninger som er formulert i tilknytning til kjernevirksomheten. 

 

                                                                                                                                                                                              
5
 Opplevelsesenteret Østfoldbadet AS (0,36% - 75 000,-), Østfoldforskning AS (8,33% - 250 000,-) og Visit 

Østfold AS (13,20% - 52 404,-). Eierandel og balanseført verdi 2014 i parentes. 
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KAPITTEL I. SELSKAPSINFORMASJON 

1.1. SELSKAPETS NAVN  

Indre Østfold Utvikling IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et 

selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret. 

 

1.2. DELTAKERE I SELSKAPET  

Selskapet eies av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet, 

Spydeberg og Trøgstad. 

 

1.3. SELSKAPETS HOVEDKONTOR  

Selskapets hovedkontor er i Askim kommune. 

 

1.4. SELSKAPETS FORMÅL 

Indre Østfold Utvikling IKS skal initiere, utvikle og lede samarbeidstiltak som styrker Indre 

Østfolds posisjon som konkurransedyktig og bærekraftig region med høy 

verdiskapningsevne. 

I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og 

statlige arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen. 

Selskapet kan tilby tjenester til andre enn eierne dersom det er formålstjenlig og innenfor 

konkurranseregelverkets praksis om utvidet egenregi. 

 

KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING 

2.1. EIERANDEL OG DELTAKERANSVAR  

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. Deltakerkommunenes 

eierandel er basert på offisielle innbyggertall fra SSB, med justering pr. 01.01. hvert fjerde år, 

i år med kommunestyrevalg: 

 

 

 

 



Kommune Innbyggertall (1.1.2011) Andel i % 

Askim 14909 30,53 % 

Eidsberg 10940 22,40 % 

Hobøl 4852 9,93 % 

Marker 3476 7,12 % 

Rømskog 678 1,39 % 

Skiptvet 3576 7,32 % 

Spydeberg 5265 10,78 % 

Trøgstad 5142 10,53 % 

Sum 48838 100,00 % 

 

2.2. FINANSIERINGSMODELL 

I selskapets første driftsår (2013) betalte kommunene kr. 50,- pr. innbygger for driften av 

selskapet. Deretter fastsetter representantskapet kostnadsfordelingen ved behandling av 

årsbudsjett. 

 

KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR 

3.1. REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 

Representantskapet består av to representanter fra hver kommune som til sammen utgjør 

selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sine 

representantskapsmedlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger 

kommunestyreperioden.  

Representantskapet velger både leder og nestleder. 

Representantskapet følger IKS-lovens §§ 8 og 9 for innkalling og saksbehandling. 

Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av 

stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 

stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Representantskapet har til sammen 10 stemmer etter følgende fordeling:  

 

 



Kommune Antall stemmer 

Askim 2 

Eidsberg 2 

Hobøl 1 

Marker 1 

Rømskog 1 

Skiptvet 1 

Spydeberg 1 

Trøgstad 1 

Sum 10 

 

Styreleder og daglig leder skal møte i representantskapet. 

Stemmevekting: Kommuner over 10 000 innb. har 2 stemmer. De andre 1. 

 

3.2. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER  

Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap 

foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettrammer er klart. 

Representantskapsmøtet behandler: 

 Årsmelding og regnskap 

 Disponering av driftsresultatet 

 Økonomiplan og årsbudsjett 

 Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

 Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år) 

 Valg av revisor (hvert 4. år) 

 Valg av valgkomite (hvert 4. år).  

 Valg av styre etter forslag fra valgkomiteen (hvert 2. år) 

 Godtgjøring til styret 

 Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

 

 

 



3.3. STYRET 

Styret skal ha 7 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. 

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og 

nestleder. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt og konstituert. 

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

Styret følger IKS-lovens §§ 11 og 12 for innkalling og saksbehandling. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, herunder enten leder eller 

nestleder. 

Hvert styremedlem har en stemme og som styrets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 

stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Daglig leder har rett og plikt til å være til stede, med tale- og forslagsrett, på styremøtene. 

De ansattes representanter har møte- og talerett i tråd med kommunelovens § 26, og når 

slik rett fremgår av avtale mellom partene i arbeidslivet. Antall ansatte i selskapet vil påvirke 

de ansattes representasjon i styret, jfr. § 10 i IKS-loven.  Daglig leder og daglig leders 

stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret. 

 

3.4. STYRETS OPPGAVER  

Styret skal sørge for at: 

 selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og 

innenfor vedtatte budsjetter 

 representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 

 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig 

kostnadseffektivt 

 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 

kontroll 

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder skal 

følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger. 

De ansattes representanter i styret kan ikke delta ved behandling av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller 

rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner. 

 

 

 



3.5. DAGLIG LEDER  

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg 

og retningslinjer som gis av styret følges opp. 

Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at de saker som legges frem til 

behandling er forsvarlig utredet. 

Daglig leder rapporterer til styret og skal holde styret orientert om alle forhold av betydning 

for virksomheten. 

Daglig leder forestår den daglige personalforvaltning. 

Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår som hovedregel ikke i den 

daglige ledelse, jfr. IKS-lovens § 14, tredje ledd. 

Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det 

foreligger inhabilitet anvises av styrets leder. 

 

KAPITTEL IV. FORVALTNING 

4.1. SELSKAPETS REPRESENTASJON  

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 

Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma. 

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet. 

 

4.2. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON 

Styret fastsetter regnskaps- og budsjettsystemer. 

Representantskapet velger revisor. 

 

4.3. BUDSJETT OG REGNSKAP 

Representantskapet skal behandle selskapets regnskap og budsjett i tråd med § 5 i ”Forskrift 

om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper”. 

Styrets forslag til økonomiplan og budsjett skal oversendes eierne innen 1. oktober før 

budsjettåret. 

 

 

  



4.4. LÅNERAMME 

Selskapet kan ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer. Representantskapet 

vedtar rammene for selskapets låneopptak. Låneopptaket skal fremkomme i 

økonomiplanen. 

Rammen for selskapets samlede låneopptak er begrenset oppad til selskapets bokførte 

egenkapital ved tidspunkt for låneopptak.  

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 

 

4.5. GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER 

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder. 

 

4.6. ANSETTELSESVILKÅR 

Selskapet er medlem av KS Bedrift og følger Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte 

bedrifter og avtaleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. 

De ansatte skal sikres pensjon i henhold til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte 

bedrifter. Selskapet er medlem av pensjonsordningen i KLP. 

 

KAPITTEL V.  OM SELSKAPSAVTALEN 

5.1. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

Representantskapet kan foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall.  Endringer som 

omfatter IKS-lovens § 4, tredje ledd, krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak 

i de respektive kommunestyrer/bystyrer. 

Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning: 

Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har 

et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten 

gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. Kommuner over 

10 000 innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. 

 

5.2. UTVIDELSE AV SELSKAPET  

Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder for 

sammenslutning med annet selskap. 

 



5.3. UTTREDEN FRA SELSKAPET  

En deltaker kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres av 

IKS-lovens § 30. 

 

5.4. OPPLØSNING AV SELSKAPET 

En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning. 

Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig 

ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel. 

 

5.5. IKRAFTTREDELSE  

Denne selskapsavtalen trer i kraft 1.1.2016. 

 

5.6. TVISTER  

Ved tvist om tolkning av denne selskapsavtalen skal lov om interkommunale selskaper gjelde 

foran selskapsavtalen. 

Ved tvist søkes dette løst gjennom mekling mellom partene.  

Verneting er i den rettskrets hvor selskapet har sitt hovedkontor. 

 

5.7. ANDRE BESTEMMELSER 

For selskapet gjelder den til enhver gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 

Selskapsavtalen signeres i 10 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett 

eksemplar beholdes av selskapet. 

 

Kommune Vedtatt i kommunestyre Ordførers underskrift 

Aremark   

Askim   

Eidsberg   

Hobøl   



Marker   

Rømskog   

Skiptvet   

Spydeberg   

Trøgstad   

 

I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Orienteringer 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1517 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

61/2015 
 

Formannskap PS 27.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 

- Orientering til Valgstyret angående valgavviklingen 13. og 14. september 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Tas til orientering 
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