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Saksnr Utvalg Type Dato 

70/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 
Det nyvalgte kommunestyret skal godkjenne kommunestyrevalget 2015.  

Saksopplysninger 

Bestemmelser om kontroll av valget står i valgloven §13-4. Det er det nyvalgte kommunestyret som 
skal treffe vedtak om å godkjenne – eventuelt underkjenne – valget. 

§ 13-4. Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg – omvalg 

(1) Det nyvalgte fylkestinget treffer vedtak om fylkestingsvalget er gyldig. Det nyvalgte 
kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig. 

(2) Fylkestinget skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket ugyldig hvis det er 
begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det 
ikke er mulig å rette. 

(3) Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig hvis det er begått feil som 
antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å 
rette. 

(4) Hvis fylkestinget eller kommunestyret kjenner et valg ugyldig, skal det sendes melding til 
departementet, som påbyr omvalg. Ved fylkestingsvalg kan departementet i særlige tilfeller påby 
omvalg i hele fylket, selv om feilen ikke gjelder alle kommunene i fylket.  
 
(5) Bestemmelsen i kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll gjelder tilsvarende. Fristen for å 
fremsette begjæring om lovlighetskontroll er likevel sju dager etter at fylkestinget eller 
kommunestyret har truffet vedtak etter første ledd. 
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015

Kommune: Spydeberg

Fylke: Østfold

År: 2015

A Administrative forhold

A1 Valgstyret

Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):

Navn Funksjon

Grimeland Birgitta Medlem

Mikkelsen Jeanette Bach Medlem

Gunnar Espelid Medlem

Lereim Sigmund Medlem

Morten Strande Medlem

Espeland Knut Leder

Dokken John Nestleder

Valgstyrets sekretær:

Telefon:

E-postadresse:

A2 Valgtinget

Stemmekretser og tid:

Navn på alle kretsene i kommunen

Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag

Spydeberg 16:00 – 21:00 09:00 – 21:00
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B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmer

B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmer

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidlig-
stemmegivning)

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august

Antall brevstemmer utenriks

Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen

7

412

1

0

0

420

0

0

0

0

0

0

Totalt antall

Sum mottatte forhåndsstemmer

Antall i beredskapskonvolutt

420

Forkastet Godkjente

Antall stemmegivninger

B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger

Velger ikke i manntall §10-1(1) a)(§10-1(1) a)

Ikke mulig å identifisere velgeren §10-1(1) b)(§10-1(1) b)

Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid §10-1(1) c)(§10-1(1) c)

Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker §10-1(1) d)(§10-1(1) d)

Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet §10-1(1) e)(§10-1(1) e)

Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning §10-1(1) f)(§10-1(1) f)

Stemmegivningen kom for sent frem §10-1(1) g)(§10-1(1) g)

Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen § 10-1a (1) a(§ 10-1a (1) a)

Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning § 10-1a (1) c(§ 10-1a (1) c)

Sum forkastede forhåndsstemmegivninger

Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1)

Totalt antall forhåndsstemmegivninger

Forkastelser Innenriks Utenriks

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420

420

B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger

B2.1.1 Behandlede forhåndsstemmesedler

Kryss i manntall Ant. sedler

Godkjente

Blanke

Tvilsomme

Total

—

—

—

398

394

0

4

398
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B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler

Parti Antall

Høyre 99

Kristelig Folkeparti 52

Venstre 11

Miljøpartiet De Grønne 15

Fremskrittspartiet 32

Senterpartiet 55

Sosialistisk Venstreparti 11

Arbeiderpartiet 119

394Totalt antall partifordelte stemmesedler

B2.1.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)

ja

B2.2 Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og sent innkomne)

B2.2.1 Behandlede forhåndsstemmesedler

Kryss i manntall Ant. sedler

Godkjente

Blanke

Tvilsomme

Total

—

—

—

22

22

0

0

22

B2.2.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler

Parti Antall

Høyre 3

Kristelig Folkeparti 4

Venstre 0

Miljøpartiet De Grønne 4

Fremskrittspartiet 1

Senterpartiet 1

Sosialistisk Venstreparti 4

Arbeiderpartiet 5

22Totalt antall partifordelte stemmesedler
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B2.2.3 Merknad

(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)
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C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer

C1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser

Stemmekrets
Sted for foreløpig

opptelling
Mandag

Kryss i manntall Opptalte stemmer

Stemmesedler i
urne

I særskilt
omslag FremmedeSøndag

Spydeberg 651 1 566 2 217 0 0Hos valgstyret

651 1 566 2 217 0 0Sum

2 217Sum

C1.1 Merknad

Det er ikke foretatt foreløpig opptelling hos stemmestyrene:

C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene

C3 Stemmegivninger - Valgting

C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag

Forkastet

0

0

Total

Godkjente

0

C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag

Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)

0

0

Total 0

C3.3    Fremmede stemmegivninger

Forkastet

0

0

Total

Godkjente

0

C3.4    Forkastede  Fremmede stemmegivninger

Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)(§10-2(1) a)

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)

0

0

Total 0
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C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret

C4.1 Antall valgtingstemmesedler i urne

Kryss i manntall Ant. sedler

Godkjente

Blanke

Tvilsomme

Total

—

—

—

2 217

2 190

10

17

2 217

C4.2 Partifordelte valgtingsstemmesedler i  urne

Parti Antall

Høyre 597

Kristelig Folkeparti 291

Venstre 51

Miljøpartiet De Grønne 89

Fremskrittspartiet 203

Senterpartiet 450

Sosialistisk Venstreparti 79

Arbeiderpartiet 430

2 190Totalt antall partifordelte stemmesedler

C4.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)

C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag

Kryss i manntall Ant. sedler

Godkjente

Blanke

Tvilsomme

Total

—

—

—

0

0

0

0

0
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C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag

Parti Antall

Høyre 0

Kristelig Folkeparti 0

Venstre 0

Miljøpartiet De Grønne 0

Fremskrittspartiet 0

Senterpartiet 0

Sosialistisk Venstreparti 0

Arbeiderpartiet 0

0Totalt antall partifordelte stemmesedler

C4.6 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)

C4.7    Antall Fremmede stemmesedler

Kryss i manntall Ant. sedler

Godkjente

Blanke

Tvilsomme

Total

—

—

—

0

0

0

0

0

C4.8    Partifordelte stemmesedler - Fremmede stemmesedler

Parti Antall

Høyre 0

Kristelig Folkeparti 0

Venstre 0

Miljøpartiet De Grønne 0

Fremskrittspartiet 0

Senterpartiet 0

Sosialistisk Venstreparti 0

Arbeiderpartiet 0

0Totalt antall partifordelte stemmesedler
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C4.9 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)

D Endelig opptelling

D1 Forhåndsstemmer

D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler

Godkjente Blanke TotalForkastetType

0 22
Opptalt etter at valglokalet stengte (lagt til side og
sent innkomne)

22 0

1 398Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger: 396 1

1 420Total antall opptalte forhåndstemmesedler 418 1

D1.2 Forkastede stemmesedler

Type forkastelse Startet senest 4 timer før
valglokalene stenger Opptalt etter stenging

Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)

Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b) (§10-3

Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1)

Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d) (§10-3(1) d)

Totalt antall forkastede stemmesedler

1

0

0

0

0

0

0

0

1 0
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D1.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti

Parti Endelig

Høyre 102

Kristelig Folkeparti 57

Venstre 11

Miljøpartiet De Grønne 19

Fremskrittspartiet 34

Senterpartiet 56

Sosialistisk Venstreparti 15

Arbeiderpartiet 124

Totalt antall partifordelte stemmesedler 418
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D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling

Parti Foreløpig Endelig Avvik

Høyre 102 102 0

Kristelig Folkeparti 56 57 1

Venstre 11 11 0

Miljøpartiet De Grønne 19 19 0

Fremskrittspartiet 33 34 1

Senterpartiet 56 56 0

Sosialistisk Venstreparti 15 15 0

Arbeiderpartiet 124 124 0

Totalt antall partifordelte stemmesedler 416 418 2

D1.5 Merknad

Hele kommunen — Sent innkomne/lagt til side:
ja

Hele kommunen — Forhåndsstemmer ordinære:
ja

(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)

D2 Valgtingsstemmer

D2.1 Opptalte valgtingstemmesedler

Type Godkjente Blanke Forkastet Total

Ordinære 2 205 10 4 2 219

Særskilt 0 0 0 0

Fremmede 0 0 0 0

Total antall opptalte valgtingstemmesedler 2 205 10 4 2 219

D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler

Type forkastelse Ordinære Særskilt Fremmede Total

Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a) 0 0 44

Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)(§10-3(1) b) 0 0 00

Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c)
(§10-3(1) c)

0 0 00

Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)(§10-3(1) d) 0 0 00

Totalt forkastede stemmesedler 4 0 0 4
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D2.3 Godkjente stemmesedler fordelt på parti

Parti Endelig

Høyre 599

Kristelig Folkeparti 291

Venstre 51

Miljøpartiet De Grønne 91

Fremskrittspartiet 205

Senterpartiet 457

Sosialistisk Venstreparti 79

Arbeiderpartiet 432

Totalt antall partifordelte stemmesedler 2 205
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D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling

Parti Foreløpig Endelig Avvik

Høyre 597 599 2

Kristelig Folkeparti 291 291 0

Venstre 51 51 0

Miljøpartiet De Grønne 89 91 2

Fremskrittspartiet 203 205 2

Senterpartiet 450 457 7

Sosialistisk Venstreparti 79 79 0

Arbeiderpartiet 430 432 2

Totalt antall partifordelte stemmesedler 2 190 2 205 15

D2.5 Merknad

Hele kommunen — Valgtingsstemmer ordinære:
To foreslått forkastede ble godkjent.

(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)

D3 Total oversikt

Parti Forhånd Valgting Total

Høyre 102 599 701

Kristelig Folkeparti 57 291 348

Venstre 11 51 62

Miljøpartiet De Grønne 19 91 110

Fremskrittspartiet 34 205 239

Senterpartiet 56 457 513

Sosialistisk Venstreparti 15 79 94

Arbeiderpartiet 124 432 556

Totalt antall partifordelte stemmesedler 418 2 205 2 623
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E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene

E1 Mandatfordeling

E Valgoppgjør ved kommunestyrevalget

Høyre

Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 701 x 21

Slengere:
Mottatt:

Avgitt:

Listestemmetall:

14721

147

104

14764

1. div 1.4 10 545,714286

2. div 3.0 4 921,333333

3. div 5.0 2 952,800000

4. div 7.0 2 109,142857

5. div 9.0 1 640,444444

6. div 11.0 1 342,181818

7. div 13.0 1 135,692308

8. div 15.0 984,266667

9. div 17.0 868,470588

10. div 19.0 777,052632

11. div 21.0 703,047619

12. div 23.0 641,913043

13. div 25.0 590,560000

14. div 27.0 546,814815

15. div 29.0 509,103448

16. div 31.0 476,258065

17. div 33.0 447,393939

18. div 35.0 421,828571

19. div 37.0 399,027027

20. div 39.0 378,564103

Kristelig Folkeparti

Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 348 x 21

Slengere:
Mottatt:

Avgitt:

Listestemmetall:

7308

85

126

7267

1. div 1.4 5 190,714286

2. div 3.0 2 422,333333

3. div 5.0 1 453,400000

4. div 7.0 1 038,142857

5. div 9.0 807,444444

6. div 11.0 660,636364

7. div 13.0 559,000000

8. div 15.0 484,466667

9. div 17.0 427,470588
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10. div 19.0 382,473684

11. div 21.0 346,047619

12. div 23.0 315,956522

13. div 25.0 290,680000

14. div 27.0 269,148148

15. div 29.0 250,586207

16. div 31.0 234,419355

17. div 33.0 220,212121

18. div 35.0 207,628571

19. div 37.0 196,405405

20. div 39.0 186,333333

21. div 41.0 177,243902

22. div 43.0 169,000000

23. div 45.0 161,488889

24. div 47.0 154,617021

Venstre

Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 62 x 21

Slengere:
Mottatt:

Avgitt:

Listestemmetall:

1302

66

31

1337

1. div 1.4 955,000000

2. div 3.0 445,666667

3. div 5.0 267,400000

4. div 7.0 191,000000

5. div 9.0 148,555556

6. div 11.0 121,545455

7. div 13.0 102,846154

8. div 15.0 89,133333

9. div 17.0 78,647059

10. div 19.0 70,368421

11. div 21.0 63,666667

Miljøpartiet De Grønne

Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 110 x 21

Slengere:
Mottatt:

Avgitt:

Listestemmetall:

2310

32

51

2291

1. div 1.4 1 636,428571

2. div 3.0 763,666667

3. div 5.0 458,200000

4. div 7.0 327,285714

5. div 9.0 254,555556
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6. div 11.0 208,272727

7. div 13.0 176,230769

Fremskrittspartiet

Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 239 x 21

Slengere:
Mottatt:

Avgitt:

Listestemmetall:

5019

43

33

5029

1. div 1.4 3 592,142857

2. div 3.0 1 676,333333

3. div 5.0 1 005,800000

4. div 7.0 718,428571

5. div 9.0 558,777778

6. div 11.0 457,181818

7. div 13.0 386,846154

8. div 15.0 335,266667

9. div 17.0 295,823529

10. div 19.0 264,684211

11. div 21.0 239,476190

Senterpartiet

Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 513 x 21

Slengere:
Mottatt:

Avgitt:

Listestemmetall:

10773

93

116

10750

1. div 1.4 7 678,571429

2. div 3.0 3 583,333333

3. div 5.0 2 150,000000

4. div 7.0 1 535,714286

5. div 9.0 1 194,444444

6. div 11.0 977,272727

7. div 13.0 826,923077

8. div 15.0 716,666667

9. div 17.0 632,352941

10. div 19.0 565,789474

11. div 21.0 511,904762

12. div 23.0 467,391304

13. div 25.0 430,000000

14. div 27.0 398,148148

15. div 29.0 370,689655
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Sosialistisk Venstreparti

Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 94 x 21

Slengere:
Mottatt:

Avgitt:

Listestemmetall:

1974

56

16

2014

1. div 1.4 1 438,571429

2. div 3.0 671,333333

3. div 5.0 402,800000

4. div 7.0 287,714286

5. div 9.0 223,777778

6. div 11.0 183,090909

7. div 13.0 154,923077

8. div 15.0 134,266667

Arbeiderpartiet

Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 556 x 21

Slengere:
Mottatt:

Avgitt:

Listestemmetall:

11676

52

97

11631

1. div 1.4 8 307,857143

2. div 3.0 3 877,000000

3. div 5.0 2 326,200000

4. div 7.0 1 661,571429

5. div 9.0 1 292,333333

6. div 11.0 1 057,363636

7. div 13.0 894,692308

8. div 15.0 775,400000

9. div 17.0 684,176471

10. div 19.0 612,157895

11. div 21.0 553,857143

12. div 23.0 505,695652

13. div 25.0 465,240000

14. div 27.0 430,777778

15. div 29.0 401,068966

16. div 31.0 375,193548

17. div 33.0 352,454545

18. div 35.0 332,314286

19. div 37.0 314,351351
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Mandatene ble fordelt som følger:

Mandat nr.: Parti: Kvotient:

1 Høyre 10 545,714286

2 Arbeiderpartiet 8 307,857143

3 Senterpartiet 7 678,571429

4 Kristelig Folkeparti 5 190,714286

5 Høyre 4 921,333333

6 Arbeiderpartiet 3 877,000000

7 Fremskrittspartiet 3 592,142857

8 Senterpartiet 3 583,333333

9 Høyre 2 952,800000

10 Kristelig Folkeparti 2 422,333333

11 Arbeiderpartiet 2 326,200000

12 Senterpartiet 2 150,000000

13 Høyre 2 109,142857

14 Fremskrittspartiet 1 676,333333

15 Arbeiderpartiet 1 661,571429

16 Høyre 1 640,444444

17 Miljøpartiet De Grønne 1 636,428571

18 Senterpartiet 1 535,714286

19 Kristelig Folkeparti 1 453,400000

20 Sosialistisk Venstreparti 1 438,571429

21 Høyre 1 342,181818
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E2 Kandidatkåring

E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer

Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

1 Petter Schou 175,25 279,00 539,2585,00 1**

2 Nina Haaland 175,25 62,00 249,2512,00 2**

6 Harald M. Gullåsen 0,00 48,00 64,0016,00 3**

12 Yngve Brænd 0,00 25,00 33,008,00 4**

3 Arve Bekkevard 0,00 23,00 27,004,00 5**

5 Lisbeth Skjeldrum 0,00 24,00 26,002,00 6**

20 Frode Melum 0,00 20,00 23,003,00 7*

4 Trine Birkelund 0,00 20,00 20,000,00 8*

7 Arne Bjerke 0,00 16,00 19,003,00 9*

9 Gunnar Harstad 0,00 9,00 19,0010,00 10*

10 Monika Svarstad 0,00 14,00 15,001,00 11*

8 Christine Birkelund 0,00 13,00 13,000,00 12*

19 Jon-Einar Aandal 0,00 9,00 9,000,00 13*

15 Tore Steen 0,00 7,00 7,000,00 14*

13 Stian Dokken 0,00 4,00 5,001,00 15*

16 John Dokken 0,00 5,00 5,000,00 16

11 Hani Matheus Daryous 0,00 3,00 4,001,00 17

18 Tom Wiktorin 0,00 4,00 4,000,00 18

14 Hans Marius Schie 0,00 1,00 2,001,00 19

17 Børre Johansen 0,00 1,00 1,000,00 20

Valglistens navn: Høyre

Antall stemmesedler: 701

Stemmetillegg på 25%

Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

1 Knut Espeland 87,00 178,00 330,0065,00 1**

2 Monika Lindås 87,00 61,00 155,007,00 2**

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti

Antall stemmesedler: 348

Stemmetillegg på 25%
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Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

3 Nils Rune Kind 87,00 35,00 124,002,00 3**

6 Britt Agnete Gulbrandsen 0,00 22,00 25,003,00 4*

5 Ole Andreas Kvilesjø 0,00 18,00 21,003,00 5*

4 Lilliann R. Våje 0,00 15,00 15,000,00 6*

9 Trond Rogstad 0,00 13,00 13,000,00 7*

18 Sai Khuai Niching 0,00 11,00 12,001,00 8*

7 Trond Inge Solberg 0,00 10,00 11,001,00 9*

8
Aslaug Marie Egeland
Sætre

0,00 9,00 9,000,00 10

10 Hilde Eugenie E. Lund 0,00 8,00 9,001,00 11

12 Håkon Markus Lund 0,00 8,00 9,001,00 12

13 Berit Svenneby 0,00 9,00 9,000,00 13

22 Irene von Essen 0,00 7,00 7,000,00 14

23 Ole Johannes Egeland 0,00 7,00 7,000,00 15

24 Asbjørn Kobbevik 0,00 7,00 7,000,00 16

11 Jon Baggetorp 0,00 6,00 6,000,00 17

17 Johan Heggelund 0,00 6,00 6,000,00 18

15 Jan Gunnar Kjensmo 0,00 5,00 5,000,00 19

21 Enok Aksel Kobbevik 0,00 5,00 5,000,00 20

14
Filimon Tesfamichael
Teklebrhan

0,00 4,00 4,000,00 21

20 Aksel Johan Bjerke 0,00 3,00 4,001,00 22

19 Kristin Vestreng Hylen 0,00 3,00 3,000,00 23

16
Maria E. Xara Brazil
Fongen

0,00 2,00 2,000,00 24

Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

2 Azra Sudic Süslü 15,50 15,00 45,5015,00 1

1 Skjalg Holther 15,50 7,00 32,5010,00 2

3 Sølve Egeland 0,00 11,00 32,0021,00 3

4 Marta Daltveit Lindås 0,00 13,00 25,0012,00 4

5 Ivar Vågen 0,00 4,00 10,006,00 5

10 Oddvar Lindås 0,00 1,00 3,002,00 6

Valglistens navn: Venstre

Antall stemmesedler: 62

Stemmetillegg på 25%
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Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

9 Ståle Bråten 0,00 2,00 2,000,00 7

6 Wibeke Dølplads 0,00 1,00 1,000,00 8

7 Andreas Lyngstad 0,00 1,00 1,000,00 9

8 Raza Hromalic 0,00 1,00 1,000,00 10

11 Torill Holtedahl 0,00 1,00 1,000,00 11

Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

1 Bjørn Ring Opjordsmoen 27,50 21,00 64,5016,00 1**

2 Monica Marcella Kjærstad 27,50 23,00 54,504,00 2*

3 Espen Christer Ness Endal 27,50 16,00 51,508,00 3*

7 Tiril Pharo 0,00 7,00 9,002,00 4*

4 Kristin Joakimsen 0,00 3,00 5,002,00 5*

5 Geir Dokken 0,00 5,00 5,000,00 6

6
Anne Lene Thorsd. Aase
Lund-Høie

0,00 1,00 1,000,00 7

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne

Antall stemmesedler: 110

Stemmetillegg på 25%

Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

1 Gunnar Espelid 59,75 58,00 140,7523,00 1**

2 Rowena  von Ohle 59,75 26,00 89,754,00 2**

5 Jens Tore Fremmegård 0,00 19,00 24,005,00 3*

8 Birgitta Grimeland 0,00 19,00 23,004,00 4*

3 Jarl Meland 0,00 12,00 17,005,00 5*

4 Jan Dirk von Ohle 0,00 12,00 12,000,00 6*

9 Jan Vidar Brandbu 0,00 11,00 12,001,00 7*

6 Arild Johnsen 0,00 11,00 11,000,00 8

7 Nataniel von Ohle 0,00 7,00 8,001,00 9

Valglistens navn: Fremskrittspartiet

Antall stemmesedler: 239

Stemmetillegg på 25%
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Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

10 Grethe Unnestad 0,00 5,00 5,000,00 10

11 Liv Karlsen 0,00 4,00 4,000,00 11

Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

1 Tron Kallum 128,25 156,00 332,2548,00 1**

3 Sigmund Lereim 128,25 78,00 227,2521,00 2**

2 Hege Anita Fredriksen 128,25 31,00 160,251,00 3**

5 Trond Bøle 0,00 36,00 38,002,00 4**

4 Silje Fjeldbraaten 0,00 24,00 29,005,00 5*

10 Signe Tunby 0,00 24,00 26,002,00 6*

6 Sondre Bergersen 0,00 21,00 25,004,00 7*

9 Torunn Kristin Igsi 0,00 22,00 25,003,00 8*

13 Jan Håvard Nyborg 0,00 12,00 16,004,00 9*

7 Bodil Østby 0,00 13,00 14,001,00 10*

8 Jan Erik Fredriksen 0,00 14,00 14,000,00 11*

15 Håvard Galtestad 0,00 8,00 9,001,00 12

12 Linn Marie Johnsen 0,00 8,00 8,000,00 13

11 Arild Schanke Eikum 0,00 6,00 6,000,00 14

14 Line Kristin Rio 0,00 5,00 6,001,00 15

Valglistens navn: Senterpartiet

Antall stemmesedler: 513

Stemmetillegg på 25%

Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

1 Karine Veim Baraa 23,50 22,00 69,5024,00 1**

2 Bjørg Sabrin Timraz 0,00 17,00 32,0015,00 2*

3 Åse Kristina Heien 0,00 12,00 22,0010,00 3*

7 Heidi Marit Stubberud 0,00 6,00 11,005,00 4*

Valglistens navn: Sosialistisk Venstreparti

Antall stemmesedler: 94

Stemmetillegg på 25%
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Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

8 Kari Heien 0,00 3,00 3,000,00 5*

4 Fuad Hassan Timraz 0,00 1,00 2,001,00 6

5 Øivind Magne Børresen 0,00 2,00 2,000,00 7

6 Bjørg Åslund Bygstad 0,00 1,00 2,001,00 8

Nr.: Representantens navn: Stemmetillegg: Personstemmer:
Totalt antall stemmetillegg

og personstemmer: Ny rangering:Slenger:

1 Heidi Eriksen 139,00 105,00 251,007,00 1**

2 Morten Strande 139,00 64,00 208,005,00 2**

5 Gro Pettersen 0,00 49,00 63,0014,00 3**

3 Kari-Elisabeth Ørnø 0,00 45,00 50,005,00 4**

8 Jeanette Bach Mikkelsen 0,00 27,00 27,000,00 5*

4 Arve Martinsen 0,00 24,00 26,002,00 6*

7 Leif Johan Lundal 0,00 25,00 26,001,00 7*

6 Henning Andenæs 0,00 17,00 23,006,00 8*

10 Daniel Bødtker-Lund 0,00 16,00 23,007,00 9*

13 Cecilie Iversen Ystenes 0,00 21,00 21,000,00 10*

9 Anne Beth Thonerud 0,00 14,00 19,005,00 11*

19 Hans Steinar Aspunvik 0,00 15,00 15,000,00 12

11 Kari Mette Mølmshaug 0,00 14,00 14,000,00 13

15 Turid Regine Halsvik 0,00 12,00 12,000,00 14

14 Kjell  Kaatorp 0,00 8,00 8,000,00 15

18 Karin Tangeland Martinsen 0,00 8,00 8,000,00 16

12 Håkon Bach Mikkelsen 0,00 6,00 6,000,00 17

17 Kjell Olav Brandbu 0,00 5,00 5,000,00 18

16 Tove Blostrupmoen 0,00 3,00 3,000,00 19

Valglistens navn: Arbeiderpartiet

Antall stemmesedler: 556

Stemmetillegg på 25%
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E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter

Valglistens navn: Høyre

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

Petter Schou1 1948**

Nina Haaland2 1954**

Harald M. Gullåsen3 1950**

Yngve Brænd4 1942**

Arve Bekkevard5 1961**

Lisbeth Skjeldrum6 1970**

Frode Melum7 1971*

Trine Birkelund8 1964*

Arne Bjerke9 1945*

Gunnar Harstad10 1955*

Monika Svarstad11 1972*

Christine Birkelund12 1991*

Jon-Einar Aandal13 1958*

Tore Steen14 1946*

Stian Dokken15 1992*

John Dokken16 1963

Hani Matheus Daryous17 1967

Tom Wiktorin18 1959

Hans Marius Schie19 1956

Børre Johansen20 1952

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

Knut Espeland1 1963**

Monika Lindås2 1972**

Nils Rune Kind3 1965**

Britt Agnete Gulbrandsen4 1995*

Ole Andreas Kvilesjø5 1969*

Lilliann R. Våje6 1973*

Trond Rogstad7 1962*

Sai Khuai Niching8 1970*

Trond Inge Solberg9 1956*

Aslaug Marie Egeland Sætre10 1996

Hilde Eugenie E. Lund11 1956
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Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

Håkon Markus Lund12 1993

Berit Svenneby13 1962

Irene von Essen14 1956

Ole Johannes Egeland15 1956

Asbjørn Kobbevik16 1950

Jon Baggetorp17 1958

Johan Heggelund18 1958

Jan Gunnar Kjensmo19 1962

Enok Aksel Kobbevik20 1949

Filimon Tesfamichael Teklebrhan21 1984

Aksel Johan Bjerke22 1951

Kristin Vestreng Hylen23 1967

Maria E. Xara Brazil Fongen24 1960

Valglistens navn: Venstre

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

Azra Sudic Süslü1 1974

Skjalg Holther2 1981

Sølve Egeland3 1977

Marta Daltveit Lindås4 1951

Ivar Vågen5 1943

Oddvar Lindås6 1944

Ståle Bråten7 1981

Wibeke Dølplads8 1980

Andreas Lyngstad9 1975

Raza Hromalic10 1966

Torill Holtedahl11 1975

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

Bjørn Ring Opjordsmoen1 1941**

Monica Marcella Kjærstad2 1973*

Espen Christer Ness Endal3 1977*

Tiril Pharo4 1975*

Kristin Joakimsen5 1968*

Geir Dokken6 1972

Anne Lene Thorsd. Aase Lund-Høie7 1976
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Valglistens navn: Fremskrittspartiet

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

Gunnar Espelid1 1961**

Rowena  von Ohle2 1968**

Jens Tore Fremmegård3 1982*

Birgitta Grimeland4 1958*

Jarl Meland5 1957*

Jan Dirk von Ohle6 1966*

Jan Vidar Brandbu7 1967*

Arild Johnsen8 1961

Nataniel von Ohle9 1994

Grethe Unnestad10 1948

Liv Karlsen11 1943

Valglistens navn: Senterpartiet

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

Tron Kallum1 1960**

Sigmund Lereim2 1945**

Hege Anita Fredriksen3 1972**

Trond Bøle4 1978**

Silje Fjeldbraaten5 1976*

Signe Tunby6 1961*

Sondre Bergersen7 1971*

Torunn Kristin Igsi8 1964*

Jan Håvard Nyborg9 1976*

Bodil Østby10 1953*

Jan Erik Fredriksen11 1966*

Håvard Galtestad12 1966

Linn Marie Johnsen13 1978

Arild Schanke Eikum14 1939

Line Kristin Rio15 1972

Valglistens navn: Sosialistisk Venstreparti

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

Karine Veim Baraa1 1980**

Bjørg Sabrin Timraz2 1993*

Åse Kristina Heien3 1976*

Heidi Marit Stubberud4 1967*
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Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

Kari Heien5 1947*

Fuad Hassan Timraz6 1952

Øivind Magne Børresen7 1950

Bjørg Åslund Bygstad8 1936

Valglistens navn: Arbeiderpartiet

Nr.: Representantens navn: Fødselsår:

Heidi Eriksen1 1973**

Morten Strande2 1969**

Gro Pettersen3 1961**

Kari-Elisabeth Ørnø4 1945**

Jeanette Bach Mikkelsen5 1974*

Arve Martinsen6 1951*

Leif Johan Lundal7 1958*

Henning Andenæs8 1975*

Daniel Bødtker-Lund9 1974*

Cecilie Iversen Ystenes10 1974*

Anne Beth Thonerud11 1959*

Hans Steinar Aspunvik12 1944

Kari Mette Mølmshaug13 1958

Turid Regine Halsvik14 1962

Kjell  Kaatorp15 1949

Karin Tangeland Martinsen16 1952

Håkon Bach Mikkelsen17 1968

Kjell Olav Brandbu18 1941

Tove Blostrupmoen19 1945

Underskrifter:

Dato:

Leder:

Øvrige medlemmer:
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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. 



3 

 

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.  



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Valg av ordfører i Spydeberg kommune 2015 - 2019 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  
 

15/1737 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

72/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Spydeberg kommune skal foreta valg av ordfører 2015-2019 etter kommunelovens § 9.  

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 
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. 
 

Saksopplysninger 
 
Etter kommuneloven § 9 velger kommunestyret selv ordfører blant formannskapets 
medlemmer. Ordføreren er leder og varaordføreren nestleder for formannskapet (KL § 9 nr. 2 
og 3). Ordførers oppgaver følger KL § 9 nr. 3-5 og Spydeberg kommunes delegasjonsreglement. 
 
Valget foretas for hele valgperioden. Om ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv rykker 
varaordføreren opp som ordfører, og det velges midliteridig ny varaordfører. Trer ordfører 
endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.  

 
Se Spydeberg kommunes delegeringsreglement for utfyllende informasjon om ordførers 
arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet.  

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
 
Valgkomiteens innstilling: 

1. Valg av ordfører gjennomføres som XXvalg etter kommunelovens §§ 9, 17 nr. 2 – 3 og 38a, 
36 og 37. 

2. Som ordfører velges:  

 
 
 
 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Valg av varaordfører i Spydeberg kommune 2015 - 2019 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  
 

15/1737 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

73/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Spydeberg kommune skal foreta valg av varaordfører 2015-2019 etter kommunelovens § 9.  

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 

Etter kommuneloven § 9 velger kommunestyret selv varaordfører blant formannskapets 
medlemmer. Varaordføreren er nestleder for formannskapet (KL § 9 nr. 2 og 3). Varaordførers 
oppgaver følger KL § 9 nr. 3-5 og Spydeberg kommunes delegasjonsreglement. 
 
Valget foretas for hele valgperioden. Om ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv rykker 
varaordføreren opp som ordfører, og det velges midliteridig ny varaordfører. Trer ordfører 
endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.  

 
Se Spydeberg kommunes delegeringsreglement for utfyllende informasjon om varaordførers 
arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet.  

 
 
 
Valgkomiteens innstilling: 

1. Valg av varaordfører gjennomføres som XXvalg etter kommunelovens §§ 9, 17 nr. 2 – 3 og 
38a, 36 og 37. 

2. Som varaordfører velges:  

 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Valg av kontrollutvalg  2015-2019 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  
 

15/1737 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

74/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Spydeberg kommune skal velge representanter til kontrollutvalget 2015-2019.  
 
Saksopplysninger 
 
Kontrollutvalget har fem medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret på det 
konstituerende møtet etter bestemmelsene i KL § 77 med forskrifter. 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. 
 
Etter kommuneloven § 77 nr. 1 velger kommunestyret/fylkestinget selv et kontrollutvalg som på 
vegne av kommunestyret har det løpende tilsynet med forvaltningen i kommunen. Utvalget sine 
oppgaver er nærmere omhandlet i forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 15. juni 2004.  

Etter § 2 i forskriften skal kontrollutvalget ha minst tre medlemmer. Minst ett av medlemmene i 
utvalget skal velges mellom medlemmene av kommunestyret. Kommunestyret velger medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget, og leder og nestledar mellom medlemmene. Medlemmer av 
kontrollutvalget som også sitter i kommunestyret er utelukket fra valg til komiteer og utvalg, jf. KL § 
10a.  
 
Etter KL § 77 nr. 2 er følgende personer utelukket fra valg til kontrollutvalget: ordfører, varaordfører, 
medlem/varamedlem av formannskapet, medlem/varamedlem av kommunal nemd med 
avgjøringsmyndighet, medlem/varamedlem av kommunestyrekomitè etter § 10a og ansatte i 
kommunen. Videre er følgende grupper utelukket fra valg generelt: administrasjonssjefen i 
kommunen og assisterende administrasjonssjef, politisk sekretariat, leder av forvaltningsgren i 
kommunen, regnskapssansvarlig i kommunen og kommunens revisor.  
 
Kommunestyret kan når som helst holde nyvalg av medlemmene i kontrollutvalget, jf. 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

kommuneloven § 77 nr. 3. I motsetning til det som gjelder for faste utvalg - jf. lova § 10 nr. 6 – kan 
kommunestyret ikke vedta å legge ned kontrollutvalget i valgperioden.  
 
Møtene i kontrollutvalget skal som hovedregel holdes for åpne dører på samme vis som andre 
folkevalgte organ.  

 
 
 
Valgkomiteens  innstilling: 

1. Valg av kontrollutvalg gjennomføres som Xxvalg etter kommunelovens §§ 8 nr2, 17 nr. 2 og 
35. 

2. Som kontrollutvalg 2015-2019 velges:  
 
 

Medlemmer: Varamedlemmer:  

Leder:  

Nestleder:  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Valg av klagenemd 2015-2019 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  
 

15/1737 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

75/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Spydeberg kommune skal foreta valg av klagenemd for perioden 2015-2019.  
 

Saksopplysninger 

I Spydeberg kommune er det tradisjon for at formannskapet er kommunens faste klagenemnd. 
Samtidig har det vært tradisjon for at ordfører har vært møteleder. 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. 
 
Klagenemnda har syv medlemmer med varamedlemmer. 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. 
 
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. 
 
Se Spydeberg kommunes delegasjonsreglement for beskrivelse av arbeidsoppgaver og 
avgjørelsesmyndighet.  
 
 
 
Valgkomiteens innstilling: 

1. Valg av klagenemd gjennomføres som Xxvalg etter kommunelovens §§ 8 nr2, 17 nr. 2 og 
35. 

2. Som klagenemd 2015-2019 velges:  



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Parti  Representanter Vararepresentanter 

 1 (leder)  

 2 (nestleder)  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  
 

 
 
 
 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Valg av utvalg for næring, helse, oppvekst og kultur 2015-2019 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  
 

15/1737 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

76/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Spydeberg kommune skal foreta valg av utvalg for næring, helse, oppvekst og kultur.  

Saksopplysninger 
 
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 eller avtalevalg, 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.  

Se Spydeberg kommunes delegeringsreglement for beskrivelse av arbeidsoppgaver og 
avgjørelsesmyndighet. 

 
 
 
Valgkomiteens innstilling: 

1. Valg av utvalg for næring, helse, omsorg og kultur gjennomføres som Xxvalg etter 
kommunelovens §§ 8 nr2, 17 nr. 2 og 35. 

2. Som utvalg for næring, helse, omsorg og kultur 2015-2019 velges:  
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Parti (hvor relevant) Representanter Vararepresentanter 

 1 (leder)  

 2 (nestleder)  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  
 

 
 
 
 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Valg av utvalg for miljø og teknikk 2015-2019 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  
 

15/1737 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

77/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Spydeberg kommune skal foreta valg av utvalg for miljø og teknikk (UMT).  

Saksopplysninger 

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 eller avtalevalg, 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. 
 
Se Spydeberg kommunes delegeringsreglement for beskrivelse av arbeidsoppgaver og 
avgjørelsesmyndighet.  

 
 
 
Valgkomiteens innstilling: 

1. Valg av utvalg for miljø og teknikk gjennomføres som Xxvalg etter kommunelovens §§ 8 
nr2, 17 nr. 2 og 35. 

2. Kommunestyret ber rådmannen utpeke en kvalifisert tjenestemann som barnas 
representant i tråd med plan- og bygningsloven § 3-3 tredje ledd. 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

3. Som utvalg for miljø og teknikk velges: 

 
Utvalg for miljø og teknikk 
 

Parti Representanter Vararepresentanter 

 Leder:  

 Nestleder:  
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Saksframlegg 

      

 

Valg av administrasjonsutvalg 2015-2019 

      
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv       
 

15/1737 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

78/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret.  
 
Spydeberg kommune skal velge administrasjonsutvalg for 2015-2019.  

Saksopplysninger 
 
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 
kan skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg eller som 
avtalevalg, jamfør KL §§ 35 nr 4 og 36. 
  
Ansatterepresentantene oppnevnes etter bestemmelsene i hovedavtalens Del B § 4, etter 
forholdstallsprinsippet. 
 
Se Spydeberg kommunes delegeringsreglement for arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet.  

 
 
Valgkomiteens innstilling: 

1. Valg av administrasjonsutvalget gjennomføres som Xxvalg etter kommunelovens §§ 8 nr2, 
17 nr. 2 og 35. 

2. Rådmannen bes sørge for at de tillitvalgtes organisasjoner oppnevner tre 
ansatterepresentanter til administrasjonsutvalget.  

3. Som administrasjonsutvalg 2015-2019 velges:  
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Administrasjonsutvalg 2015-2019 

Parti Representanter Vararepresentanter 

 Leder  
 

 Nestleder  
 

   
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Valg av interkommunale selskaper og aksjeselskap 2015-2019 

      
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  
 

15/1737 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

79/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Spydeberg kommune skal foreta valg av ulike interkommunale selskaper og aksjeselskaper for 2015-
2019.  
 
Saksopplysninger 
 
Interkommunale selskaper (IKS) er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig sektor 
der flere kommuner og/fylkeskommuner er eiere. IKSer er egne selskaper, med eget styre og formål.  
IKSer kan være etablert med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999, nr.6 
eller som interkommunalt selskap etter Kommunelovens kapittel 5 om samarbeid i interkommunale 
selskaper. Det har i mange år vært satset på interkommunalt samarbeid som en viktig arena for 
løsning av kommunale oppgaver.  
 
Spydeberg kommune har eierskap i en rekke IKSer, samt i en liten gruppe aksjeselskaper.  
 
Valget av representanter og vararepresentanter i interkommunale selskaper og aksjeselskaper kan 
skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg eller avtalevalg, 
jamfør KL §§ 35 nr 4 og 36. 

 
 
 
Valgkomiteens  innstilling: 

1. Valg av interkommunale selskaper gjennomføres som Xxvalg etter kommunelovens §§ 8 
nr2, 17 nr. 2 og 35. 

2. Som IKSer og ASer 2015-2019 velges:  
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Indre Østfold Regionråd, Indre Østfold Renovasjon IKS, Askim, Hobøl og Spydeberg 
Avløpssamarbeid IKS, Indre Østfold lokalmedisinske senter IKS, Indre Østfold Data IKS, 
Krisesenteret i Indre Østfold IKS, Mortenstua skole, Avlastningshjemmet for Indre Østfold, 
Indre Østfold Brann og Redning IKS, Indre Østfold kommunerevisjon, Indre Østfold 
Kontrollutvalgsekretariat IKS, Indre Østfold Utvikling:  
 
 

Medlem: Varamedlem: 

Ordfører: Varaordfører: 

Opposisjon: Varaopposisjon:  
 

 
Kommunestyret skal i de resterende selskapene velge 1 medlem og 1 varamedlem.  

Østfold Interkommunale arkivselskap 
 

Medlem: Varamedlem:  
  

 

Hobøl ASVO 
 

Medlem: Varamedlem:  
  

 

Konfliktråd for Østfold – oppnevningsutvalg 
 

Medlem: Varamedlem:  
  

 

Fylkesmøte KS 
 

Medlem: Personlig varamedlem:  

Ordfører: 
 

 

Varaordfører:  
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Driftsassistansen i Østfold 
 

Medlem: Personlig varamedlem:  

Politiker: 
 

Politiker: 

Administrasjonen:  Administrasjonen:  
 

 
 
Østfold Energi generalforsamling 

Forslag: Ordfører gis fullmakt til å møte 
 

Medlem: Varamedlem:  
  

 
 
Finca el Romeral 

Medlem: Varamedlem:  
  

 
 
Deltagruppen 
 

Medlem: Varamedlem:  
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Saksframlegg 

 

 

Øvrige valg i Spydeberg kommune 2015-2019 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  
 

15/1737 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

80/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Spydeberg kommune skal foreta valg av representanter til øvrige valg av råd, styrer med mer 2015-
2019. 
 
Saksopplysninger 
 
Spydeberg kommune har, og er medlem i, en rekke råd, styrer, utvalg og lag. Antall medlemmer og 
andel politisk representasjon varierer. Nærmere informasjon om de ulike sammensetningene 
tydeliggjøres i valgkomiteens innstilling.  
 
Se Spydeberg kommunes reglementer for arbeidsoppgaver for eldrerådet, råd for flyktninger og 
integrering og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 
 
 
Valgkomiteens  innstilling: 

1. Valgene gjennomføres som Xxvalg etter kommunelovens §§ 8 nr2, 17 nr. 2 og 35. 

2. Øvrige råd, styrer, utvalg og lag for 2015-2019:  

 
Eldreråd 
Valgmetode:  
 
Hjemmel: Eldrerådsloven av 8. november 1961 nr. 76 § 1, jf. § 2. 
 
Eldrerådet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer hvorav: 
Kommunestyret velger 2 medlemmer.  



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Pensjonistforeningen velger 2 medlemmer. 
Eldres Hyggestund velger 1 medlem. 

Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister.Rådet velger selvleder og nestleder. 
 

Kommunestyrets representanter: Vararepresentanter 

  

  

 
 
Råd for flyktninger og integrering 
Valgmetode:  
 
Hjemmel: kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107 § 10. 

Rådet skal ha 5 medlemmer og varamedlemmer hvorav: 
Kommunestyret velger 3 medlemmer og varamedlemmer i rekkefølge. 
2 flyktninger som oppnevnes av flyktningene selv. 
Rådet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder. 
 
 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

  

  

 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 
Valgmetode:  
 
Hjemmel: Lov om råd eller anna representasjon i kommunar og fylkeskommunar for menneske med 
nedsatt funksjonsevne m.m. av 10.9.2007.  
 
Rådet skal samordne hjelpetiltak for funksjonshemmede. 

Rådet består av 5 medlemmer med 6 varamedlemmer hvorav: 
Kommunestyret skal velge 3 medlemmer. 
 
Rådet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder: 

 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  
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KS Fylkesmøte 
Valgmetode:  
 
Kommunestyrets konstituerende møte velger representanter og vararepresentanter til KS 
Fylkesmøte blant kommunestyrets faste representanter. Ordføreren bør være blant 
representantene. 2 representanter og 4 vararepresentanter.  
 

Representant Vararepresentant 

 
 

 

 
 

 

 

Spydeberg Sparebanks forstanderskap 
Valgmetode:  
 
Hjemmel: Sparebankloven av 24. mai 1961 nr. 1 § 8 b. Sparebankens vedtekter 

Kommunestyret skal velge 1 medlem og 1 varamedlem. 

Til medlemmer og varamedlemmer kan bare velges myndige personer som bor eller har sitt virke i 
den eller de kommuner vedtektene bestemmer. 

 
Følgende er ikke valgbare: 
1. Styremedlemmer og revisorer i sparebanken 
2. Personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privatadministrasjon 
3. Sparebankens ansatte 
 
Et valgt medlem kan ikke inneha dette tillitsvervet i samme bank i ett sammenhengende tidsrom 
lenger enn 12 år eller samlet 20 år. 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 

 
 

Spydeberg Historielag – styret 
Valgmetode:  
 
Hjemmel: Vedtekter for Spydeberg Historielag 
 
Kommunestyret skal velge 1 medlem og 1 varamedlem. 
 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  
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Stiftelsen Spydeberg prestegård 
Valgmetode:  
 

Kommunestyret velger 1 medlem og 1 varamedlem til styret. 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 
 
Småbyen Spydeberg – styret 
Valgmetode:  
 
Spydeberg kommune er gitt anledning til å besette 1 av 7 plasser i styret- Kommunestyret skal velge 
1 medlem og 1 personlig varamedlem for to år.  

 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 

 
Spydeberg kirkelige fellesråd 
Valgmetode:  
 
Hjemmel: Kirkeloven av 7. juni 1996 nr. 31 
 
Kommunestyret skal velge 1 representant med 1 vararepresentant fra kommunen. 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 

Vollene legat – styret 
Valgmetode:  

Hjemmel: Legatets styre skal bestå av Spydebergs ordfører, leder i hovedutvalget for undervisning 
(nå: utvalg for næring, helse, omsorg og kultur) og 1 medlem oppnevnt av og innenfor 
formannskapets medlemmer. Ordføreren er styrets leder. 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

Ordfører:   

Leder UNHOK:  

Representant FSK:  
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Heimevernsnemd 
Valgmetode:  
 
Hjemmel: Heimevernsloven av 17. juli 1953 nr. 28 § 2. Utfyllende bestemmelse gitt ved kgl.res. 
19.12.1980.  
 
I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemd med 3 medlemmer.  
Kommunestyret skal oppnevne 2 medlemmer med varamedlemmer.  
Det lokale politiet oppnevner 1 medlem.  
Heimevernsnemda velger selv leder og sekretær blant nemdas medlemmer.  
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

  

 
 
Samarbeidsutvalg for kommunale barnehager 
Valgmetode:  
 
Hjemmel: Barnehageloven av 5.5.1995 nr. 19 § 5.  
 
Kommunestyret skal velge 2 medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge. 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  
 
 

  
 
 

 

Styret for private barnehager 
Valgmetode:  
 
Hjemmel: Barnehageloven av 5.5.1995 nr. 19 § 5. 
 
Kommunestyret skal velge 1 medlem med 1 varamedlem. 
 

Solbakken barnehage 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 

Espira Løvestad barnehage 
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Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 

Solsiden barnehage 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 

Tyttebæret barnehage 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 

 
Styre for skolenes samarbeidsutvalg/miljøutvalg: 
Valgmetode:  
 
Hjemmel: Opplæringsloven av 17.7.1998 nr. 61 § 11-1.  
 
Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg med 9 medlemmer: 
Lærerne velger 2 representanter. 
Foreldrerådet velger 2 representanter.  
For andre tilsatte 1 representant.  
Elevene velger 2 representanter.  
Rektor som representant for kommunen.  
Kommunestyret velger 1 representant.  
 
Kommunestyret skal velge 1 medlem med 1 varamedlem. 
 

Samarbeidsutvalg Skolene i Spydeberg: 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 
 

Skolemiljøutvalg for Hovin skole 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  
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Skolemiljøutvalg for Spydeberg skole 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 

Skolemiljøutvalg for Spydeberg ungdomsskole 
 

Kommunestyrets representanter:  Vararepresentanter:  

  

 
Eiendomsskattetakstutvalg 
Valgmetode:  
 
Kommunestyret skal velge 5 medlemmer og 3 varamedlemmer i rekkefølge.  
 

Kommunestyrets representanter: Vararepresentanter: 

Leder:  

Nestleder:   

  

  

  

 
 
Overtakstnemd 
Valgmetode:  
 
Kommunestyret skal velge 5 medlemmer og 3 varamedlemmer i rekkefølge.  
 

Kommunestyrets representanter: Vararepresentanter: 

Leder:  

Nestleder:   

  

  

  
 

 
 
 



Gjelder fra 29.10.2013 – Vedtatt av kommunestyret 29.10.2013, sak 052/13 
 

 

REGLEMENT FOR ELDRERÅDET 

 

§1: Hjemmel for opprettelse 

Eldrerådet er opprettet i medhold av «Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd». 

 

§ 2: Valg og sammensetning 

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha og velger rådets medlemmer. 

Flertallet av rådsmedlemmer skal være alderspensjonister. Hvert kjønn skal være representert med 

minimum 40 %. Kommunelovens regler om forholdstallsvalg gjelder ikke for eldreråd. 

 

Foreninger som representerer de eldre i kommunen har rett til å forslå kandidater. 

Eldrerådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant alderspensjonistene. 

 

Eldrerådet har for tiden 6 medlemmer og er sammensatt av to politiske medlemmer, to medlemmer 

fra pensjonistforeningen, et medlem fra Sanitetsforeningen og et medlem fra eldres hyggestund. 

 

Funksjonstiden for rådet følger kommunestyreperioden. 

Ved nyvalg i neste kommunestyreperiode settes antall medlemmer av Eldrerådet til fem med 

vararepresentanter hvorav to er politiske representanter og tre medlemmer velges etter forslag fra 

foreninger som representerer de eldre. 

 

§3: Arbeidsområde/mandat 

Hovedformålet med loven er at eldrerådet skal sikres medvirkning i behandlingen av saker som 

vedrører levekårene for eldre.  

 

Rådet skal konsentrere seg om større og overgripende saker. Som eksempler på saker nevnes: 

Kommuneplan, tiltak og planer innen helse og sosial, utbyggingsprogram, reguleringsplaner, 

kulturelle tiltak, samferdselssaker, årsbudsjett samt økonomi- og strategiplan. 

 

Medvirkningen skal skje i form av råd og uttalelser. 

 

Saker til politisk behandling, som skal forelegges eldrerådet til uttalelse, sendes eldrerådet senest 

samtidig som de sendes til det første politiske organ som skal behandle saken. 

 

Det skal føres protokoll fra eldrerådets behandling av saker. Protokollen skal følge saksdokumentene 

til det politiske organ som treffer endelig avgjørelse i saken. 

 



Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker som vedrører levekårene for eldre. Alle protokoller 

fra Eldrerådets møter legges frem for formannskapet som referatsak. 

 

Bestilling av informasjon og vurdering fra administrasjonen skal fremgå av møteprotokoll.  

 

Eldrerådet skal utarbeide en årsmelding som beskriver rådets aktiviteter. Årsmeldingen legges frem 

for kommunestyret. 

 

§ 4: Sekretariat 

Politisk sekretariatet forestår utsendelse av innkalling/saksliste med eventuelle vedlegg. 

 

Rådmannen eller den rådmannen bemyndiger er sekretær i møtene, skriver protokoll fra møtene og 

yter bistand til rådet ved utarbeidelse av årsmelding. 

 

§ 5: Eldrerådets møter 

Tidspunkt for møtene settes opp i samråd med ordfører og legges inn i den politiske møteplanen. 

Behov for ekstramøter avgjøres av eldrerådet i henhold til kommunelovens regler. 

 

Møtene er åpne for publikum unntatt ved behandling av saker som er underlagt taushetsplikt. 

 

Rådet treffer beslutninger ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

§ 6: Økonomi 

Medlemmer og varamedlemmer har rett til godtgjøring etter kommunens reglement for godtgjøring 

til folkevalgte organer. 

 

Eldrerådet har eget budsjett som vedtas årlig av kommunestyret. Budsjettet inneholder ikke utgifter 

til møtegodtgjøring og sekretariatsfunksjon. Disse utgiftene dekkes sammen med tilsvarende utgifter 

for øvrig politisk virksomhet. 

 

§ 7: Taushetsplikt 

Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt om opplysninger av personlig art som 

de blir kjent med gjennom sitt arbeid i rådet og i saker om lovbestemt taushetsplikt. 
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REGLEMENT FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

 

1. Hjemmel for opprettelse 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opprettet i medhold av «lov om råd eller anna 

representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for mennesker med nedsett 

funksjonsevne m.m. «. 

 

Rådet er et kommunalt utvalg etter § 10 i kommuneloven og et forvaltningsorgan etter § 1 i 

Forvaltningsloven. 

 

2. Valg og sammensetning 

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha og velger rådets sammensetning. 

Ved valg av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne har deres organisasjoner 

forslagsrett. Hvert kjønn skal være representert med minimum 40 %. 

Kommunestyret velger leder og nestleder 

Funksjonstiden for rådet følger kommunestyreperioden. 

 

Rådet består for tiden av fem medlemmer med vararepresentanter. Tre av medlemmene er 

politikere og to medlemmer representerer organisasjoner for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.  

 

3. Arbeidsområde/mandat 

Formålet med loven er at mennesker med nedsatt funksjonsevne sikres en åpen, bred og 

tilgjengelig medvirkning i saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Som særlig viktige saker nevner loven tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne og tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Medvirkningen skal skje i form av råd og uttalelser.  

 

Rådet skal konsentrere seg om større og overgripende saker. Som eksempler på saker nevnes: 

planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner, samferdsel, årsbudsjett, 

økonomi- og strategiplan (alle fagområder), byggeprosjekter samt tiltak, forslag og planer innen 

helse, omsorg, kultur og idrett.  

 

Saker til politisk behandling, som skal forelegges råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

til uttalelse, sendes til rådet samtidig som de sendes til det første politiske organ som skal 

behandle saken. 

 

Det skal føres protokoll fra rådets møter. Protokollen skal følge saksdokumentene til det politiske 

organ som fatter endelig vedtak i saken. 



 

Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker som faller inn under formålet. Alle protokoller fra 

rådets møter legges frem for formannskapet som referatsak. 

 

Bestilling av informasjon og vurdering fra administrasjonen skal fremgå av møteprotokoll.  

 

Rådet utarbeider årsmelding som gjenspeiler årets aktiviteter. Årsmeldingen legges frem for 

kommunestyret. 

 

4. Sekretariat 

Politisk sekretariatet forestår utsendelse av innkalling/saksliste med eventuelle vedlegg.  

 

Rådmannen eller den rådmannen bemyndiger er sekretær i møtene, skriver protokoll og yter 

bistand ved utarbeidelse av årsmelding. 

 

5. Rådets møter 

Tidspunkt for møtene settes opp i samråd med ordfører og legges inn i den politiske møteplanen. 

Behov for ekstra møter avgjøres av rådet i henhold til kommunelovens regler. 

 

Møtene er åpne for publikum unntatt ved behandling av saker som er underlagt taushetsplikt. 

 

Rådet treffer beslutninger ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

6. Økonomi 

Medlemmer og varamedlemmer har rett på godtgjøring etter kommunens reglement for 

godtgjøring til folkevalgte organer. 

 

Rådet har eget budsjett som vedtas årlig av kommunestyret. Budsjettet inneholder ikke utgifter 

til møtegodtgjøring og sekretariatsfunksjon. Disse utgiftene dekkes sammen med tilsvarende 

utgifter for øvrig politisk virksomhet. Rådet gir sin uttalelse før budsjettet vedtas. 

 

7. Taushetsplikt 

Rådets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt om opplysninger av personlig art som 

de blir kjent med gjennom sitt arbeid i rådet og i saker om lovbestemt taushetsplikt. 



Gjelder fra 29.10.2013 – vedtatt i kommunestyret 29.10.2013, sak 053/13 

 

REGLEMENT FOR RÅD FOR FLYKTNINGER OG INTEGRERING 

 

1. Hjemmel for opprettelse 

Rådet er vedtatt opprettet i K-sak 049/91 punkt 3. 

 

2. Valg og sammensetning 

Rådet har fem medlemmer som velges av kommunestyret. Rådet er sammensatt av tre politikere 

og to flyktninger. Hvert kjønn skal være representert med minimum 40 %. 

 

Rådet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder 

 

Funksjonstiden for rådet følger kommunestyreperioden. 

 

3. Arbeidsområde/mandat 

Formålet med opprettelsen av rådet er å sikre medvirkning fra flyktningene i alle spørsmål som 

vedrører levekårene for flyktninger og integrering. 

 

Rådet skal konsentrere seg om større og overgripende saker. Som eksempler på saker nevnes: 

Kommuneplan, tiltak og planer innen helse og sosial, utbyggingsprogram, reguleringsplaner, 

kulturelle tiltak, årsbudsjett samt økonomi- og strategiplan. 

 

Medvirkningen skal skje i form av råd og uttalelser.  

 

Alle saker til politisk behandling som vedrører levekårene for flyktninger eller integrering skal 

legges frem for rådet. Sakene sendes til rådets medlemmer samtidig som de sendes til det første 

politiske organet som skal behandle saken. 

 

Rådet kan ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 

 

Det skal føres protokoll fra møtene og protokollen skal følge saksdokumentene til det organet 

som treffer endelig avgjørelse i saken. 

 

Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker som vedrører forholdene for flyktninger i 

kommunen. Alle protokoller fra rådets møter legges frem for formannskapet som referatsak. 

 

Bestilling av informasjon og vurdering fra administrasjonen skal fremgå av møteprotokoll. 

 

4. Sekretariat 

Politisk sekretariat forestår utsendelse av innkalling/saksliste med eventuelle vedlegg. 

 



Rådmannen eller den rådmannen bemyndiger er sekretær i møtene, skriver protokoll fra møtene 

og yter bistand til rådet ved utarbeidelse av årsmelding. 

 

 

 

5. Rådets møter 

Tidspunkt for møtene settes opp i samråd med ordfører og legges inn i den politiske møteplanen. 

 

Møtene er åpne for publikum unntatt ved behandling av saker som er underlagt taushetsplikt. 

 

Rådet treffer beslutninger ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

6. Årsmelding 

Rådet utarbeider hvert år en melding om rådets virksomhet. Meldingen legges frem for 

kommunestyret. 

 

7. Økonomi 

Medlemmer og varamedlemmer har rett på godtgjøring etter kommunens reglement for 

godtgjøring til folkevalgte organer. 

 

Rådet har eget budsjett som vedtas årlig av kommunestyret. Budsjettet inneholder ikke utgifter 

til møtegodtgjøring og sekretariatsfunksjon. Disse utgiftene dekkes sammen med tilsvarende 

utgifter for øvrig politisk virksomhet. 

 

8. Taushetsplikt 

Rådets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt om opplysninger av personlig art som 

de blir kjent med gjennom sitt arbeid i rådet og i saker om lovbestemt taushetsplikt. 
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Saksframlegg 

 

 

Orienteringer 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1811 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

81/2015 
 

Kommunestyre PS 08.10.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
- Reglement for godtgjøring til folkevalgte organer; orientering i forbindelse med frikjøp av ordfører 
og varaordfører 2015-2019. 

 
 
 
Valgkomiteens  innstilling: 
Tas til orientering 
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