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Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 
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Dato: 08.10.2015 

Tidspunkt: 10:00 – 11:30 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Anne Marie Lervoll Vivian Høsteng 

leder sekretær 

 

 

 

 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 7/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 8/15 Referatsaker   

RS 6/15 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 13.05.15  2011/1536 

RS 7/15 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 09.09.15  2012/33 

RS 8/15 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av 

funksjonshemma 10.09.15 

 2012/33 

PS 9/15 Høring - Reglement for folkevalgte organer mm  2008/154 

 

 



PS�7/15�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte



PS�8/15�Referatsaker



  

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

 

 

 

 

Utval: Eldrerådet 

Møtestad: 103, Fylkeshuset i Molde 

Dato: 13.05.2015 

Tid: 10:30 

Protokoll nr: 2/15 

 

Faste medlemer som møtte:   

Namn Funksjon Representerer 

Torleiv Rogne Medlem UAVH 

Arve Hans Otterlei Medlem FRP 

Målfrid Mogstad Medlem  

Johannes J. Vaag Medlem  

Jakob Strand Medlem  

Aslaug Solberg Medlem  

 

Faste medlemer som ikkje møtte:  

Namn Funksjon Representerer 

Kristine Grøtta Medlem  

   

 

Varamedlemer som møtte: 

Namn Møtte for Representerer 

Norunn Heggebakk Steinnes Kristine Grøtta  

   

 

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 

Namn Stilling 

Paula Næss Skår Rådgivar 

  

 

Sekretariat: 

Namn Stilling 

Mia Smørdal Konsulent 
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Fylkeseldrerådet sitt møte tok til kl. 10.30 på møterom 103 under leiing av Målfrid 

Mogstad. 

Orienteringar 

 Sigri Spjelkavik frå kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune 

orienterte om status for regional delplan for folkehelse. 

 Ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm orienterte om arbeidet med 

regional planstrategi 2012-2016 og ny plan for 2016-2020. Ho bad om 

innspel frå eldrerådet (sjå sak E-12/15). 

 

Møtet blei sett med 7 medlemer. 

 

Innkallinga blei godkjent utan merknader.  

 

Til saklista: 

 Sak E-12/15: Regional planstrategi 2016-2020 

 RS-21/15 blir løfta opp som sak. Den får eige saksnummer E-13/15. 

 Jakob Strand bad om å få orientere om prosessen knytt til kommunereforma 

og det faktum at dei eldre ikkje får invitasjon til å delta på aktuelle 

informasjonsmøte. 

 

Saklista med endringar blei godkjent. 

 

Saksnr Innhald Uoff 

   

E 11/15 Manglande samsvar mellom dei politiske planar og 

det faktiske tilbodet i kommunane 

 

 

RS 15/15 

 

Rekneskap pr april - Fylkeseldrerådet 

 

RS 16/15 Møteprotokoll frå møte i likestillingsutvalet 25.02.15  

RS 17/15 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av 

funksjonshemma 12.03.15 

 

RS 18/15 Årsmelding 2014 - Norddal eldreråd  

RS 19/15 Møteprotokoll Eldrerådet i Ålesund  

RS 20/15 Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter  

RS 21/15 Helsefagarbeiderne mangler kompetanse  

 Godkjenning av protokoll  

 

 

Utdelt i møte: 

 Notat frå Aslaug Solberg til RS-21/15: Helsefagarbeiderne mangler 

kompetanse. 

 Artikkelen: «Øker innsatsen for å forebygge ensomhet blant eldre» 

Orientering 

Fylkestannlegen hadde ikkje moglegheit til å stille med ein representant i dette 

møtet. Paula Næss Skår refererte kort frå deira svar knytt til spørsmål om status 

for samarbeidet mellom kommunane og fylkestannlegen når det gjeld nødvendig 

tannbehandling for institusjonsbebuarar og heimebuande. Eldrerådet ber 

fylkestannlegen kome i neste møte for å orientere vidare om dette. 
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E 11/15 Manglande samsvar mellom dei politiske planar og 
det faktiske tilbodet i kommunane 

Behandling i Eldrerådet - 13.05.2015  

Eldrerådet ber om at uttalen blir sendt til aviser, kommunale eldreråd i Møre og 

Romsdal, Storting og regjering. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.05.2015 

Manglande samsvar mellom dei politiske mål og planar og det faktiske tilbod i 

kommunane. 

 

Dei politiske partia har også i vår hatt sine årlege landsmøte og fastsett sine planer 

og mål. Vi ser at eldreomsorga skal styrkast og utviklast. Alle vil det beste for dei 

eldre sjuke. 

 

Kommunane i fylket strir med budsjettunderskot og tenestejusteringar også denne 

våren. I dei fleste kommunar er det tunge kutt i eldreomsorg og skulebudsjett, 

ikkje styrking og utvikling som pregar debattane. Mange kommunepolitikarar toar 

sine hender og fryktar Robeklista. Ingen ynskjer å bli sett under administrasjon av 

fylkesmannen, men somme unngår ikkje denne lagnaden likevel for ei tid. 

 

Når det gjeld eldreomsorga ser vi at sjukeheimsplassar stadig blir omgjort til 

omsorgsplassar eller fellesbustader. Det skal satsast meir på hjelp i eigen heim, 

anten i leigd (kommunal omsorgsbustad) eller i eigen bustad. Eldre folk vil heller bu 

heime enn flytte på sjukeheim, var eit utsegn frå ein politikar sitert i ei avis nyst i 

ein budsjettdebatt. Då er det greitt å legge ned sjukeheimsplassar. Alle vil sjølvsagt 

helst bu heime, og få den hjelpa dei eventuelt får bruk for. Ingen blir heller 

tvangsinnlagt på sjukeheim når dei er ved sine fulle fem!  

 

Det som er svært urovekkjande samstundes med nedlegging av sjukeheimsplassar, 

er at heimetenestene ikkje blir styrka tilsvarande. I somme kommunar er til og 

med nedskjering det er snakk om. 

 

Når eldre folk då opplever at dei blir alvorleg hjelpetrengande, og ikkje får naudsynt 

hjelp, er det sjølvsagt ikkje lenger det å bu heime som blir det første valet. Det er 

også eit faktum at sjukeheimspasientane i dag er svært hjelpetrengande. 

Mesteparten av pasientane på våre sjukeheimar er demente (60-80 %), og denne 

pasientgruppa vil auke i åra som kjem. For denne pasientgruppa er det ikkje eit 

reelt val å bu heime.  

 

Ein rapport bestilt av KS (kommunane sin interesseorganisasjon) viser det som 

mange kommunar har hevda, at pasientane no er dårlegare når dei blir utskrivne 

frå sjukehus enn før. Dette er ein konsekvens av samhandlingsreforma. Av 

rapporten går det også fram at dei andre pasientane på sjukeheimar, i 

omsorgsbustader og i heimetenestene, er meir pleietrengande enn før. Vi har hatt 

tilfelle av omsorgssvikt som har fått katastrofale følgjer på grunn av demente som 

blir buande heime. Seinast eit tilfelle i Oslo der kommunen blei stilt for retten. 

Kommunen blei ikkje dømt.  

 

Eldre som blir utsette for uforsvarleg omsorg har eit svakt rettsvern. Saksøkarane 

er i ein livsfase kor få orkar ein lang rettsprosess. Det er liten rettspraksis på 

lovbrot i eldreomsorga. Domstolane er tilbakehaldne med å utfordre kommunane, 

og rettsgrunnlaget ofte for tynt til å dømme kommunane. Helsedirektør Bjørn 

Gulvåg uttaler at det er uheldig at ikkje fleire helsetilsynssaker som gjeld eldre blir 

avgjort i rettssystemet. Han seier vidare at helsevesenet i større grad bør hjelpe 

eldre med å løfte saker inn for rettsvesenet.  
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Med den aukande andelen av eldre i befolkninga i åra som kjem, fryktar 

fylkeseldrerådet at mange kan oppleve at når hjelpa trengst er den ikkje der. 

Fylkeseldrerådet håper at dei politiske partia som har planane, makta og pengane 

gjer jobben både i Stortinget og i kommunane. Dei bør starte i dag! 

 

E 12/15 Regional planstrategi 2016-2020 

Behandling i Eldrerådet - 13.05.2015  

Eldrerådet diskuterte seg fram til følgjande forslag til punkt i vedtak: 

 Eldrerådet meiner at dei eldre må få eit eige avsnitt i plandokumentet. Dette 

fordi dei eldre blir fleire i åra som kjem. Utfordringane blir større og dette 

tilseier større merksemd i plansamanheng på regionalt nivå. Til dømes bur 

mange eldre i grisgrente strøk med dårlege bussrutetilbod. Dette er ei stor 

utfordring, mellom fleire.  

 Den regionale planlegginga må leggje vekt på at kulturtilbodet må vere slik 

at også dei eldre kan ta del i det. 

 Eldrerådet meiner at den lovpålagte retten til tannbehandling i sjukeheim og 

heimesjukepleien må bli gjort betre kjent i kommunane og blant dei 

pårørande. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.05.2015 

Eldrerådet tek sak om regional planstrategi 2016-2020 til orientering og har 

følgjande innspel til planstrategien: 

 Eldrerådet meiner at dei eldre må få eit eige avsnitt i plandokumentet. Dette 

fordi dei eldre blir fleire i åra som kjem. Utfordringane blir større og dette 

tilseier større merksemd i plansamanheng på regionalt nivå. Til dømes bur 

mange eldre i grisgrente strøk med dårlege bussrutetilbod. Dette er ei stor 

utfordring, mellom fleire.  

 Den regionale planlegginga må leggje vekt på at kulturtilbodet må vere slik 

at også dei eldre kan ta del i det. 

 Eldrerådet meiner at den lovpålagte retten til tannbehandling i sjukeheim og 

heimesjukepleien må bli gjort betre kjent i kommunane og blant dei 

pårørande. 

E 13/15 Helsefagarbeiderne mangler kompetanse 

Behandling i Eldrerådet - 13.05.2015  

Aslaug Solberg fremma følgjande forslag til vedtak: 

«Mange som jobber med eldre mangler utdanning og kompetanse – Det er 

rart de kan kalle seg helsefagarbeidere», sier førsteamanuensis Pia Bing-

Jonsson ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 

  

Fylkeseldrerådet ønsker at denne rapporten blir gjort kjent i kommunene. 

Samhandlingsreformen stiller krav om styrket samarbeid mellom sykehus og 

kommunen og legger betydelig vekt på samhandling internt i kommunene. 

Samhandlingsreformen har ført til at pasienter blir utskrevet fra sykehus 

tidligere enn før, både til hjemmene og til kommunale institusjoner. Disse 

pasientene har ofte komplekse behov. For eksempel kan pasienter på 

sykehjem ha 5-7 forskjellige diagnoser. Skal helsefagarbeidere observere og 

vurdere disse, trengs kompetanse. Spesial-kompetansen som 

helsefagarbeidere har i sykehus må også tilflyte helsefagarbeidere i 

kommunen. 

  

Mange pleietrengende eldre velger å bo hjemme med jevnlig besøk av 

hjemmehjelp. Når kunnskap hos helsefagarbeiderne er lav kan dette få 
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alvorlige konsekvenser for de eldre, og pasientene får heller ikke den 

oppfølgingen de trenger. – “ hvis ikke pasienten får tilstrekkelig stell kan det 

føre til tidlig død” skriver Bing-Jonsson i rapporten. 

  

Når det gjelder teknologi og tjenesteutvikling er tilgang på kompetent 

personell en av framtidens største utfordringer. IKT gjør informasjon 

tilgjengelig om sykdom og behandling på en ny måte. Dagens pasienter har 

ofte betydelig kompetanse om egen tilstand og egen sykdom og vurderer 

helseinformasjon fra flere kilder. Dette kan oppleves som en ressurs, men 

kan også være en utfordring for helsefagarbeideren. I tillegg vektlegger 

yrkes etiske retningslinjer plikt til personvern og verdighet. 

  

Kompetanse knyttet til demensomsorgen er sterkt etterspurt. Her må 

helsefagarbeideren være veileder. Den store gruppen av pårørende som tar 

vare på sine demente foreldre ønsker råd og veiledning for bedre å forstå og 

håndtere sin hjemmesituasjon. 

  

I sykehjem er flere beboere med rusproblemer en ny utfordring og det er 

nødvendig å utvikle bedre tilbud til denne gruppen. Det er samtidig et behov 

for å få bedre oversikt over hjemmeboende eldres behov i forhold til psykisk 

helse og rus.  

  

Fylkeseldrerådet oppfordrer kommunene til å gjøre nødvendige 

organisatoriske grep og påse at helsefagarbeiderne får tilstrekkelig 

kompetanse til å utføre sine pleiefaglige oppgaver. Kunnskap kombinert med 

god omsorg er vesentlig for kvalitet i eldreomsorgen.» 

 

Forslaget frå Solberg blei samrøystes vedteke. 

 

Eldrerådet ber om at uttalen blir sendt til aviser, kommunale eldreråd i Møre og 

Romsdal, Storting og regjering. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.05.2015 

«Mange som jobber med eldre mangler utdanning og kompetanse – Det er rart de 

kan kalle seg helsefagarbeidere», sier førsteamanuensis Pia Bing-Jonsson ved 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 

  

Fylkeseldrerådet ønsker at denne rapporten blir gjort kjent i kommunene. 

Samhandlingsreformen stiller krav om styrket samarbeid mellom sykehus og 

kommunen og legger betydelig vekt på samhandling internt i kommunene. 

Samhandlingsreformen har ført til at pasienter blir utskrevet fra sykehus tidligere 

enn før, både til hjemmene og til kommunale institusjoner. Disse pasientene har 

ofte komplekse behov. For eksempel kan pasienter på sykehjem ha 5-7 forskjellige 

diagnoser. Skal helsefagarbeidere observere og vurdere disse, trengs kompetanse. 

Spesial-kompetansen som helsefagarbeidere har i sykehus må også tilflyte 

helsefagarbeidere i kommunen. 

  

Mange pleietrengende eldre velger å bo hjemme med jevnlig besøk av 

hjemmehjelp. Når kunnskap hos helsefagarbeiderne er lav kan dette få alvorlige 

konsekvenser for de eldre, og pasientene får heller ikke den oppfølgingen de 

trenger. – “ hvis ikke pasienten får tilstrekkelig stell kan det føre til tidlig død” 

skriver Bing-Jonsson i rapporten. 

  

Når det gjelder teknologi og tjenesteutvikling er tilgang på kompetent personell en 

av framtidens største utfordringer. IKT gjør informasjon tilgjengelig om sykdom og 

behandling på en ny måte. Dagens pasienter har ofte betydelig kompetanse om 

egen tilstand og egen sykdom og vurderer helseinformasjon fra flere kilder. Dette 

kan oppleves som en ressurs, men kan også være en utfordring for 



 6 

helsefagarbeideren. I tillegg vektlegger yrkes etiske retningslinjer plikt til 

personvern og verdighet. 

  

Kompetanse knyttet til demensomsorgen er sterkt etterspurt. Her må 

helsefagarbeideren være veileder. Den store gruppen av pårørende som tar vare på 

sine demente foreldre ønsker råd og veiledning for bedre å forstå og håndtere sin 

hjemmesituasjon. 

  

I sykehjem er flere beboere med rusproblemer en ny utfordring og det er 

nødvendig å utvikle bedre tilbud til denne gruppen. Det er samtidig et behov for å 

få bedre oversikt over hjemmeboende eldres behov i forhold til psykisk helse og 

rus.  

  

Fylkeseldrerådet oppfordrer kommunene til å gjøre nødvendige organisatoriske 

grep og påse at helsefagarbeiderne får tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine 

pleiefaglige oppgaver. Kunnskap kombinert med god omsorg er vesentlig for 

kvalitet i eldreomsorgen. 

RS 15/15 Rekneskap pr april - Fylkeseldrerådet 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.05.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

 

RS 16/15 Møteprotokoll frå møte i likestillingsutvalet 25.02.15 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.05.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

 

RS 17/15 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av 
funksjonshemma 12.03.15 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.05.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

 

RS 18/15 Årsmelding 2014 - Norddal eldreråd 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.05.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

 

RS 19/15 Møteprotokoll Eldrerådet i Ålesund 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.05.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

 

RS 20/15 Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.05.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 
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RS 21/15 Helsefagarbeiderne mangler kompetanse 

Behandling i Eldrerådet - 13.05.2015  

Saka blei sett på sakskartet med eige saksnummer, E-13/15.  

Orientering 

Jakob Strand bad om å få orientere om prosessen knytt til kommunereforma og det 

faktum at dei eldre ikkje får invitasjon til å delta på aktuelle informasjonsmøte. 

I den samanheng tek administrasjonen kontakt med Rigmor Brøste hos 

fylkesmannen i Møre og Romsdal og ber om ei orientering kring dette i september-

møtet. 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.05.2015 

Eldrerådet gjekk gjennom protokollen i møte og den blei samrøystes vedteke. 

 

 

Møtet slutt kl 13.46. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

 

 

 

 

Utval: Eldrerådet 

Møtestad: 103, Fylkeshuset i Molde 

Dato: 09.09.2015 

Tid: 10:30 

Protokoll nr: 3/15 

 

Faste medlemer som møtte:   

Namn Funksjon Representerer 

Torleiv Rogne Medlem UAVH 

Arve Hans Otterlei Medlem FRP 

Målfrid Mogstad Medlem  

Jakob Strand Medlem  

Aslaug Solberg Medlem  

 

Faste medlemer som ikkje møtte:  

Namn Funksjon Representerer 

Kristine Grøtta Medlem  

Johannes J. Vaag Medlem  

   

 

Varamedlemer som møtte: 

Namn Møtte for Representerer 

Norunn Heggebakk Steinnes Kristine Grøtta  

   

 

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 

Namn Stilling 

Paula Næss Skår Rådgivar 

  

 

Sekretariat: 

Namn Stilling 

Mia Smørdal Konsulent 
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Eldrerådet sitt møte tok til kl. 10.30 på møterom 103 under leiing av Målfrid 

Mogstad. 

 

Kristine Grøtta og Johannes Vaag hadde meldt forfall. Norunn Heggebakk Steinnes 

møtte som vararepresentant for Grøtta. Ingen vararepresentant kunne møte for 

Vaag.  

 

Orienteringar 

- Inger Holmeset frå fylkestannlegen i Møre og Romsdal orienterte om 

arbeidet med «Tenner for livet» - revidert samarbeidsavtale som skal 

kvalitetssikre samarbeidet mellom tannhelseteneste og pleie- og 

omsorgstenesta i kommunane. 

- Paula Næss Skår orienterte om arbeidet med samarbeidsavtale mellom 

Molde kommune og Pensjonistforbundet - «Eldre som ressurs». 

 

 

Møtet blei sett med 6 voterande. 

 

Innkallinga blei godkjent utan merknader.  

 

 

Til saklista: 

 E-18/15 – «Kor har det blitt av eldreomsorga i valkampen?» 

 

Saklista med endringar blei godkjent. 

 

 

Saksnr Innhald Uoff 

   

E 14/15 Møteplan 2016 for eldrerådet  

E 15/15 Nasjonalt samarbeidsorgan for helsesektoren og 

utdanningssektoren - fylkeseldrerådas representasjon 

 

E 16/15 Uttale frå Sør-Trøndelag fylkeldreråd  

E 17/15 Forslag til endringar i TT-ordninga  

 

RS 22/15 

 

Budsjettoppfølging pr. august 

 

RS 23/15 Trygghetsstandard på sykehjem  

RS 24/15 Går den teknologiske fremtida i møte  

RS 25/15 Ny kartlegging av demenstilbud i kommunene  

RS 26/15 Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter  

RS 27/15 Ny rapport: GPS-bruk øker livskvaliteten for demente  

RS 28/15 Endring av aldersgrensen for bortfall av 

helsepersonells autorisasjon fra 75 til 80 år 

 

RS 29/15 Konferansen "Vold mot eldre"  

RS 30/15 Ny metode for avstandsoppfølging  

RS 31/15 Utlysning: Stimuleringsmidler til utprøving av 

fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet 

 

RS 32/15 Planlegger nasjonal rammeavtale  

 Godkjenning av protokoll  
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E 18/15 Kor har det blitt av eldreomsorgen i valkampen? 

Behandling i Eldrerådet - 09.09.2015  

Målfrid Mogstad fremma følgjande forslag til uttale: 

«Fylkeseldrerådet konstaterer at eldreomsorg i svært liten grad har vore eit 

tema for dei politiske partia i valkampen. Forståeleg nok har den store 

flyktningekrisa fått stor plass i media. Resten av merksemda til politikarane i 

kommunane har for det meste gått til den varsla kommunesamanslåinga. 

Framfor forrige val var eldreomsorg eit stort tema, og mange lova mykje. I 

dei fire åra som har gått, må ein leite godt for å finne kommunepolitikarar 

som har ytra seg i intervju eller innlegg i media om saker som gjeld eldre, 

sjølv når det har vore avdekka store svikt i enkelte kommunar. Det gjeld 

mangel på sjukeheimsplassar til heimebuande sjuke og til ferdigbehandla 

pasientar, og manglar i heimehjelptenesta. Vi veit at i dei fleste kommunar i 

fylket er det mangel på fagfolk i eldreomsorga. Kommunane manglar nok 

sjukepleiarar, hjelpepleiarar, legar og fysioterapeutar. Når politikarane har 

uttala seg om manglar i eldreomsorga, viser dei oftast til den elendige 

kommuneøkonomien. 

Vi har svært handlingskraftige politikarar her i fylket på mange felt. Spesielt 

kanskje når det gjeld å realisere store samferdselsprosjekt. Politikarane er 

flinke til å argumentere for behovet for gode vegar, bruer og tunnelar. Vi 

saknar eit liknande engasjement når det gjeld behovet for tiltak i 

eldreomsorga. For fire år sidan var som sagt eldreomsorg eit stort tema, og 

mange politikarar lova mykje.  

Vi har sakna engasjementet og entusiasmen frå desse i denne valperioden. 

Det er ikkje nok berre å klage på kommuneøkonomien. Eldreomsorga må 

prioriterast høgare både sentralt og lokalt. Fylkeseldrerådet set no sin lit til 

dei politikarane som blir valt inn og skal styre kommunane dei neste fire åra. 

Vi har frå erfaring mest tru på at dei eldste og dei yngste kandidatane vil 

sette eldreomsorg høgt på kartet i dei nye kommunestyra.»   

 

Eldrerådet diskuterte seg fram til følgjande endringar i uttalen: 

- Setninga «Framfor forrige val var eldreomsorg eit stort tema, og mange lova 

mykje.» blir flytta fram foran setninga «Forståeleg nok har den store 

flyktningekrisa fått stor plass i media.» 

- «Vi har svært handlingskraftige politikarar her i fylket på mange felt.» blir 

endra til «Vi har svært handlingskraftige politikarar i kommunane på mange 

felt.» 

- Setninga «Spesielt kanskje når det gjeld å realisere store 

samferdselsprosjekt.» blir teke ut.  

- Overskrifta blir «Kor har det blitt av eldreomsorga i valkampen?» 

 

Uttalen blir sendt til avisene og eldreråda i kommunane i Møre og Romsdal 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

 

Kor har det blitt av eldreomsorga i valkampen? 

 

Fylkeseldrerådet konstaterer at eldreomsorg i svært liten grad har vore eit tema for 

dei politiske partia i valkampen. Framfor forrige val var eldreomsorg eit stort tema, 

og mange lova mykje. Forståeleg nok har den store flyktningekrisa fått stor plass i 

media. Resten av merksemda til politikarane i kommunane har for det meste gått 

til den varsla kommunesamanslåinga. 

I dei fire åra som har gått, må ein leite godt for å finne kommunepolitikarar som 

har ytra seg i intervju eller innlegg i media om saker som gjeld eldre, sjølv når det 

har vore avdekka store svikt i enkelte kommunar. Det gjeld mangel på 

sjukeheimsplassar til heimebuande sjuke og til ferdigbehandla pasientar, og 

manglar i heimehjelptenesta. Vi veit at i dei fleste kommunar i fylket er det mangel 
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på fagfolk i eldreomsorga. Kommunane manglar nok sjukepleiarar, hjelpepleiarar, 

legar og fysioterapeutar. Når politikarane har uttala seg om manglar i 

eldreomsorga, viser dei oftast til den elendige kommuneøkonomien. 

Vi har svært handlingskraftige politikarar i kommunane på mange felt. Politikarane 

er flinke til å argumentere for behovet for gode vegar, bruer og tunnelar. Vi saknar 

eit liknande engasjement når det gjeld behovet for tiltak i eldreomsorga. For fire år 

sidan var som sagt eldreomsorg eit stort tema, og mange politikarar lova mykje.  

Vi har sakna engasjementet og entusiasmen frå desse i denne valperioden. Det er 

ikkje nok berre å klage på kommuneøkonomien. Eldreomsorga må prioriterast 

høgare både sentralt og lokalt. Fylkeseldrerådet set no sin lit til dei politikarane 

som blir valt inn og skal styre kommunane dei neste fire åra. Vi har frå erfaring 

mest tru på at dei eldste og dei yngste kandidatane vil sette eldreomsorg høgt på 

kartet i dei nye kommunestyra. 

E 14/15 Møteplan 2016 for eldrerådet 

Forslag til vedtak: 

Møteplan for 2016 for eldrerådet blir fastsett slik: 

Onsdag 9. mars 

Onsdag 11. mai 

Onsdag 14. september 

Onsdag 9. november. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Møteplan for 2016 for eldrerådet blir fastsett slik:  

Onsdag 9. mars  

Onsdag 11. mai  

Onsdag 14. september  

Onsdag 9. november. 

E 15/15 Nasjonalt samarbeidsorgan for helsesektoren og 

utdanningssektoren - fylkeseldrerådas representasjon 

Forslag til vedtak: 

Fylkeseldrerådet tek informasjonen om oppretting av nasjonalt samarbeidsorgan for 

helsesektoren og utdanningssektoren (NSHU) til orientering. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Fylkeseldrerådet tek informasjonen om oppretting av nasjonalt samarbeidsorgan for 

helsesektoren og utdanningssektoren (NSHU) til orientering. 

E 16/15 Uttale frå Sør-Trøndelag fylkeldreråd 

Forslag til vedtak: 

Fylkeseldrerådet støttar følgjande uttale frå Sør-Trøndelag fylkeselderåd: 

«Eldrerådet i Sør-Trøndelag vil kommentere at en reagerer negativt på et forsøk på 

å fremme uttalelser ved siste landsmøte ble avvist. 

 

Derfor hvis en eller flere representanter i landskonferansen for eldreråd ønsker å 

fremme en eller flere politiske uttalelser, skal ikke arrangøren nekte dette, men 

legge til rette for det.»   

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Fylkeseldrerådet støttar følgjande uttale frå Sør-Trøndelag fylkeselderåd:  

«Eldrerådet i Sør-Trøndelag vil kommentere at en reagerer negativt på et forsøk på 

å fremme uttalelser ved siste landsmøte ble avvist.  
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Derfor hvis en eller flere representanter i landskonferansen for eldreråd ønsker å 

fremme en eller flere politiske uttalelser, skal ikke arrangøren nekte dette, men 

legge til rette for det.» 

E 17/15 Forslag til endringar i TT-ordninga 

Forslag til vedtak: 

Fylkeseldrerådet sluttar seg til følgjande uttale frå arbeidsutvalet i fylkeseldrerådet i 

høve endringar av 3 tema i retningslinene for TT-ordninga i Møre og Romsdal: 

 «Fylkeseldrerådet er svært tilfreds med at det blir gjort endringar i 

 reglementet for TT-ordninga i høve aldersdeling og sjukeheim.  Denne 

 problemstillinga har fylkeseldrerådet gitt uttale på i fleire år ved 

 økonomiplan/budsjettbehandlinga og gitt uttrykk for at gjeldande ordning 

 har vore diskriminerande.  Fylkeseldrerådet støttar forslag til endringar fullt 

 ut." 

 

Behandling i Eldrerådet - 09.09.2015  

Paula Næss Skår orienterte kort om saka. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Fylkeseldrerådet sluttar seg til følgjande uttale frå arbeidsutvalet i fylkeseldrerådet i 

høve endringar av 3 tema i retningslinene for TT-ordninga i Møre og Romsdal:  

«Fylkeseldrerådet er svært tilfreds med at det blir gjort endringar i reglementet for 

TT-ordninga i høve aldersdeling og sjukeheim. Denne problemstillinga har 

fylkeseldrerådet gitt uttale på i fleire år ved økonomiplan/budsjettbehandlinga og 

gitt uttrykk for at gjeldande ordning har vore diskriminerande. Fylkeseldrerådet 

støttar forslag til endringar fullt ut." 

 

RS 22/15 Budsjettoppfølging pr. august 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  

 

RS 23/15 Trygghetsstandard på sykehjem 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  

 

RS 24/15 Går den teknologiske fremtida i møte 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  

 

RS 25/15 Ny kartlegging av demenstilbud i kommunene 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  

 

RS 26/15 Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  
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RS 27/15 Ny rapport: GPS-bruk øker livskvaliteten for 

demente 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  

 

RS 28/15 Endring av aldersgrensen for bortfall av 

helsepersonells autorisasjon fra 75 til 80 år 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  

 

RS 29/15 Konferansen "Vold mot eldre" 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  

 

RS 30/15 Ny metode for avstandsoppfølging 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  

 

RS 31/15 Utlysning: Stimuleringsmidler til utprøving av 
fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  

RS 32/15 Planlegger nasjonal rammeavtale 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering.  

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 09.09.2015 

Eldrerådet gjekk gjennom protokollen i møte og den blei samrøystes vedteke. 

 

 

Møtet slutt kl 14.05. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

 

 

 

 

Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma 

Møtestad: 103, Fylkeshuset i Molde 

Dato: 10.09.2015 

Tid: 10:30 

Protokoll nr: 3/15 

 

Faste medlemer som møtte:   

Namn Funksjon Representerer 

Lilly Gunn Nyheim Leiar AP 

Torleiv Rogne Medlem UAVH 

Aud Perdy Mork Nestleiar KRF 

Leif Elde Medlem  

Asbjørn Gausdal Medlem  

Kari Wiik Medlem  

Sidsel Rykhus Medlem KS 

 

Faste medlemer som ikkje møtte:  

Namn Funksjon Representerer 

Erik Husby Medlem NAV 

Tore Brevik Medlem H 

   

 

Varamedlemer som møtte: 

Namn Møtte for Representerer 

   

   

 

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 

Namn Stilling 

Paula Næss Skår Rådgivar 

  

 

Sekretariat: 

Namn Stilling 

Mia Smørdal Konsulent 
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Rådet for likestilling av funksjonshemma sitt møte tok til kl. 10.30 på møterom 

103 under leiing av Lilly Gunn Nyheim. 

 

Erik Husby hadde meldt forfall. Tore Brevik hadde ikkje meldt forfall, men møtte 

ikkje.  

Orienteringar 

- Petter Jenset frå kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune 

orienterte om arbeidet fylkeskommunen gjer knytt til kartlegging og 

tilrettelegging av friluftsområde. 

- Aud Mork (nestleiar) orienterte om erfaringar frå landskonferansen for råd 

for likestilling av funksjonshemma i Bodø. Fleire som deltok på konferansen 

supplerte.  

 

 

Møtet blei sett med 7 voterande. 

 

Innkallinga blei godkjent utan merknader.  

 

Saklista blei godkjent utan merknader.  

 

Saksnr Innhald Uoff 

   

FF 13/15 Møteplan 2016 for rådet for likestilling av 

funksjonshemma 

 

FF 14/15 Forslag til endringar i TT-ordninga  

 

RS 8/15 

 

Budsjettoppfølging 2015 - pr. august 

 

RS 9/15 Forslag om ny lov: Intelligente transportsystemer 

innenfor vegtransport, ITS-loven 

 

RS 10/15 Ny veileder: 79 råd og vink for utvikling av 

kollektivtransport i regionene 

 

RS 11/15 Rogaland fylkeskommune - Sommerbrev til våre 

samarbeidspartnere i universell utforming 

 

RS 12/15 Nord-Trøndelag fylkeskommune: Infonytt fra rådet 

for likestilling av funksjonshemma 

 

RS 13/15 Universell utforming av friluftsområder - 10 tips for 

bedre tilgjengelighet 

 

 Godkjenning av protokoll  

FF 13/15 Møteplan 2016 for rådet for likestilling av 

funksjonshemma 

Forslag til vedtak: 

Møteplan for rådet for likestilling av funksjonshemma blir fastsett slik: 

Onsdag 10. februar 

Onsdag 27. april 

Onsdag 31. august 

Tirsdag 8. november 

 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2015 

Møteplan for rådet for likestilling av funksjonshemma blir fastsett slik:  

Onsdag 10. februar  

Onsdag 27. april  

Onsdag 31. august  

Tirsdag 8. november 
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FF 14/15 Forslag til endringar i TT-ordninga 

Forslag til vedtak: 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek forslaget om endringar i retningslinene 

for TT-ordninga til orientering. 

 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2015  

Paula Næss Skår orienterte om saka.  

 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2015 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek forslaget om endringar i retningslinene 

for TT-ordninga til orientering. 

 

RS 8/15 Budsjettoppfølging 2015 - pr. august 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2015 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 9/15 Forslag om ny lov: Intelligente transportsystemer 

innenfor vegtransport, ITS-loven 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2015 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 10/15 Ny veileder: 79 råd og vink for utvikling av 
kollektivtransport i regionene 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2015 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 11/15 Rogaland fylkeskommune - Sommerbrev til våre 

samarbeidspartnere i universell utforming 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2015 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 12/15 Nord-Trøndelag fylkeskommune: Infonytt fra rådet 
for likestilling av funksjonshemma 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2015 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 13/15 Universell utforming av friluftsområder - 10 tips for 
bedre tilgjengelighet 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2015 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

 

 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2015 

Rådet for likestilling av funksjonshemma gikk gjennom protokollen i møte og den 

blei samrøystes vedteke. 
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Møtet slutt kl 12.30. 



 

Nesset kommune Arkiv: 034 

Arkivsaksnr: 2008/154-26 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Administrasjonsutvalget 7/15 23.09.2015 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 17/15 24.09.2015 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 12/15 29.09.2015 

Råd for eldre og funksjonshemma 9/15 08.10.2015 

 

Høring - Reglement for folkevalgte organer mm 

Vedlegg 

1 Særutskrift Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegering til 

rådmann og andre 

2 Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegering til rådmann og 

andre 

3 Forslag til nytt Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre vedtar framlagte forslag til reglement for folkevalgte organ og 

delegeringsreglement av 18.06.2015.   

 

 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 23.09.2015  

Uttale fra Nesset KrF og Fagforeningene ble delt ut i møtet. 

 

Rådmannen noterte seg mulige endringer til vurdering under punkt 2.2.1, 2.2.2. og 2.2.4. 

Administrasjonsutvalget gir slik uttale: 

 

Administrasjonsutvalget konstaterer at punkt 2 i kommunestyrets vedtak av 18.6.2015 ikke ligger inne 

i forslaget som ligger til høring.  Administrasjonsutvalget ønsker at dagens praksis angående 

ansettelse av rådmannens stab og enhetsledere videreføres. 

 



Administrasjonsutvalget vil uansett utfallet av ovenstående forslag oppfordre kommunestyret til å sette 

fokus på å plassere sentrale politikere (kommunestyre/formannskapsmedlemmer) i det nye 

Administrasjonsutvalget.  

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 23.09.2015 

Administrasjonsutvalget gir slik uttale: 

 

Administrasjonsutvalget konstaterer at punkt 2 i kommunestyrets vedtak av 18.6.2015 ikke ligger inne 

i forslaget som ligger til høring.  Administrasjonsutvalget ønsker at dagens praksis angående 

ansettelse av rådmannens stab og enhetsledere videreføres. 

 

Administrasjonsutvalget vil uansett utfallet av ovenstående forslag oppfordre kommunestyret til å sette 

fokus på å plassere sentrale politikere (kommunestyre/formannskapsmedlemmer) i det nye 

Administrasjonsutvalget.  

 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015  

Uttale fra Nesset KRF og Fagforeningene ble ekspedert til medlemmenes iPad den 21.09.2015 

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø gir slik uttale:  

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) har følgende bemerkninger til utvidet 

delegeringsreglement: 

 

 TNM  har ingen bemerkning i forhold til utvalgets myndighet og ansvar, kap. 3.6 

 TNM sine medlemmer har ulik mening når det gjelder rådmannens myndighet i forhold til 

ansettelse av stabs- og enhetsledere. Flertallet (4-2) ønsker at dagens praksis videreføres j.f. 

kap 4.3.1   

 TNM sine medlemmer har ulik mening om kap 3.4.3, delegering til formannskap – 

beslutningsmyndighet når det gjelder verditerskel på kjøp og salg av fast eiendom. Flertallet (4-

2) ønsker at verditerskel forblir uendret. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015 

Utvalg for teknisk, næring og miljø gir slik uttale:  

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) har følgende bemerkninger til utvidet 

delegeringsreglement: 

 

 TNM har ingen bemerkning i forhold til utvalgets myndighet og ansvar, kap. 3.6 

 TNM sine medlemmer har ulik mening når det gjelder rådmannens myndighet i forhold til 

ansettelse av stabs- og enhetsledere. Flertallet (4-2) ønsker at dagens praksis videreføres j.f. 

kap 4.3.1   

 TNM sine medlemmer har ulik mening om kap 3.4.3, delegering til formannskap – 

beslutningsmyndighet når det gjelder verditerskel på kjøp og salg av fast eiendom. Flertallet (4-

2) ønsker at verditerskel forblir uendret. 

 

 



 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre har gitt rådmannen i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av 

dagens organisering og delegasjonsregler.  

 

Saken var opp til politisk behandling i kommunestyret sitt møte 18.06.15, hvorpå kommunestyret fattet 

følgende vedtak i sak 53/15:  

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik innarbeides 

i saken. 

2. Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til rådmannens stab 

og enhetsledelse. 

3. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt på 

høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), 

råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, administrasjonsutvalget, 

kontrollutvalget og de politiske partiene i Nesset før endelig behandling i formannskap og 

kommunestyre. 

 

------ 

 

Nytt reglement for kontrollutvalget i Nesset kommune vedtatt av kommunestyret 18.06.15 sak 52/15 

er innarbeidet i vedlagte forslag til reglement.  

 

I tillegg er det ut fra kommunestyret sitt vedtak gjort endringer i punkt 4.2.4 – området for teknisk 

drift, plan, miljø og næring.  

 

Forslaget her er at rådmannen gis myndighet til å dispensere fra gjeldende plan der hverken nabo eller 

eksterne instanser har kommet med innsigelser/merknader. Saker som er av prinsipiell karakter skal 

fortsatt treffes av det politiske organ, her formannskapet.  

 

Videre ble det fremmet et forslag i arbeidsgruppe som gikk på endring i punkt 3.8 

Arbeidsmiljøutvalget, jfr. punkt 4.1.3 Myndighet innen personalforvaltning/arbeidsgiverområdet.  

 

Det ble foreslått at administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledere. Dette forslaget fikk ikke flertall i arbeidsgruppen og det foreslås 

derfor ingen endring her.  
 

Kort om de vesentlige endringer som foreslås:  

 Kapittel 3 – Politisk myndighet  

o Punkt 3.1 Reglement for folkevalgte:  

 Her er det gjort noen strukturelle endringer i forhold tidligere. Reglene her 

gjelder for alle organer opprettet med hjemmel i kommuneloven, og for andre 

kommunale organer så langt det ikke strider mot særskilte fastsatte regler.  

o Punkt 3.3.3 – Ordfører:  

 Beløpet gaver og oppmerksomhet er foreslått hevet til kr 10 000 

o Punkt 3.4 – delegasjon til formannskap 

 Kommunestyret avgjør sak som gjelder kjøp og salg av fast eiendom hvor 

verdien er over kr 2.000.000.  

o Punkt 3.9 – Kontrollutvalget  



 Utvalget faste medlemmer foreslås økt fra 3 til 5.  

o Punkt 3.10 - Rådet for eldre og funksjonshemmede 

 Utvalgets medlemmer forslås endret fra 6 til 5  

 

Reglementet er gjennomgått og oppdatert i forhold til endringer i vedtatte lover og forskrifter. 

Vurdering 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for den samlede virksomheten 

i kommunen. Kommuneloven gir videre rammer for den myndighet kommunestyret har til å delegere 

beslutningsmyndighet til andre politiske organ og administrasjonen. Alle kommuner skal ha et gyldig 

delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de ansatte en oversikt over hvilken 

myndighet politikerne har delegert til administrasjonen, hva som er delegert videre og hvilke organ 

som har innstillingsmyndighet. Kommunens delegeringsreglement skal være et sentralt hjelpemiddel 

til å gjøre kommunens organisasjon så effektiv som mulig. Den skal sikre en formålstjenlig myndighet 

og ansvarsavklaring mellom de ulike politiske organ og mellom de politiske organene og 

administrasjonen.  

 

Dagens gjeldende reglement ble vedtatt av kommunestyret 04.11.2009. Arbeidsgruppen har vurdert 

evalueringen og revideringen av dagens reglement har vært nyttig og nødvendig. 

 

Saken sendes på høring til følgende: 

Teknisk, næring og miljø (TNM)     Møte: 24.09.15 

Helse, oppvekst og miljø      Møte: 29.09.15 

Rådet for eldre og funksjonshemma     Møte: 17.09.15 

Administrasjonsutvalget      Møte: 23.09.15 

Ungdommens kommunestyre 

Kontrollutvalget  

Politiske partier: 

 Høyre 

 Arbeiderpartiet 

 Senterpartiet 

 Kristelig Folkeparti 

 Fremskrittspartiet 

 Innbyggerlista 

 Venstre 

I tillegg sendes forslag kommunens tillitsvalgte til høring.  

 

Høringsfrist til 1.09.15 (unntak – for politiske utvalg settes høringsfrist til fastsatt møtedato i 

september). 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 034 

Arkivsaksnr: 2008/154-24 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 62/15 04.06.2015 

Nesset kommunestyre 53/15 18.06.2015 

 

Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegering 

til rådmann og andre 

Vedlegg 

1 Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement  - Nesset kommune 

 

 

Rådmannens innstilling 

Arbeidsgruppas forslag til reglement for folkevalgte organ og delegeringsreglement datert 27.05.15 

godkjennes. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag. 

 

Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til rådmannens 

stab og enhetsledelse 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik 

innarbeides i saken. 

2. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt 

på høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og 

kultur (HOK), råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, 

administrasjonsutvalget og kontrollutvalget før endelig behandling i formannskap og 

kommunestyre. 

 

Ordførerens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Steinsvolls forslag fikk 5 stemmer og ble vedtatt, 2 stemte imot. 

Ordførerens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 



 

Rådmannens forslag ble satt opp mot formannskapets forslag. Formannskapets forslag ble enstemmig 

vedtatt. Rådmannens forslag fikk 0 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik innarbeides 

i saken. 

2. Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til rådmannens stab 

og enhetsledelse. 

3. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt på 

høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), 

råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, administrasjonsutvalget og 

kontrollutvalget før endelig behandling i formannskap og kommunestyre. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Edmund Morewood fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3: 

 

Reglementet sendes også på høring til de politiske partiene i Nesset. 

 

Formannskapets forslag, med Morewoods tillegg, ble vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik innarbeides 

i saken. 

2. Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til rådmannens stab 

og enhetsledelse. 

3. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt på 

høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), 

råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, administrasjonsutvalget, 

kontrollutvalget og de politiske partiene i Nesset før endelig behandling i formannskap og 

kommunestyre. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Reglement for folkevalgte organer og reglement for delegering ble vedtatt i kommunestyret 4.11.2009, 

sak 2008/154. I 2012 ble det vedtatt noen nødvendige endringer og endringene ble innarbeidet i 

reglementet.  

I kommunestyret sitt møte 5.09.13 ble det rettet en forespørsel til ordfører i form av en interpellasjon 

fra Arbeiderpartiet, med tema Kommunens organisering og delegasjonsreglement. 

På bakgrunn av denne interpellasjonen fattet Nesset kommunestyre følgende vedtak:  

Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av dagens organisering og 

delegasjonsregler. 



Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste kommunestyreperiode.  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som i medhold av kommunestyret sitt vedtak 2.10.14, sak 76/14 fikk 

følgende oppdrag og mandat:   

 
1. Dagens politiske organisering evalueres.  

2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen.  

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og Mellvin Steinsvoll 

fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til politisk 

behandling i mai 2015.  

5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som styringsgruppe 

blir holdt informert underveis.  

 

Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere reglement for 

delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak til politisk behandling i 

mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. Formannskapet blir 

styringsgruppe og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med gjennom en høringsrunde, før 

endelig politisk behandling. 

 

Arbeidsgruppe har bestått av ordfører Rolf Jona Hurlen, Mellvin Steinsvoll, rådmann Liv Husby og 

assisterende rådmann Anne Grete Klokset. Arbeidsgruppen kom i gang med arbeidsoppgavene mars 2015. 

Formannskap og kommunestyret har vært orientert om framdriften underveis.  

 

Arbeidsgruppen har hatt 3 møter og legger fram små forslag til endringer i reglementet for folkevalgte 

organ og et oppdatert reglement for delegering. Videre har arbeidsgruppen vurdert den politiske 

organiseringen, men har ikke funnet det nødvendig å omorganisere den politiske strukturen som finnes i 

Nesset i dag. 

 

Kort om de vesentlige endringer som foreslås: 

 Kapittel 3 – Politisk myndighet 

o Punkt 3.1 Reglement for folkevalgte:  

 Her er det gjort noen strukturelle endringer i forhold tidligere. Reglene her gjelder 

for alle organer opprettet med hjemmel i kommuneloven, og for andre kommunale 

organer så langt det ikke strider mot særskilte fastsatte regler.  

o Punkt 3.3.3 – Ordfører: 

 Beløpet gaver og oppmerksomhet er foreslått hevet til kr 10 000 

o Punkt 3.4 – delegasjon til formannskap 

 Kommunestyret avgjør sak som gjelder kjøp og salg av fast eiendom hvor verdien 

er over kr 2.000.000. 

o Punkt 3.9 – Kontrollutvalget 

 Utvalget faste medlemmer foreslås økt fra 3 til 5.  

o Punkt 3.10 - Rådet for eldre og funksjonshemmede 

 Utvalgets medlemmer forslås endret fra 6 til 5 

 

Videre ble det fremmet et forslag i arbeidsgruppe som gikk på endring i punkt 3.8 

Arbeidsmiljøutvalget, jfr. punkt 4.1.3 Myndighet innen personalforvaltning/arbeidsgiverområdet. Det 

ble foreslått at administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledere. Dette forslaget fikk ikke flertall i arbeidsgruppen og det foreslås 

derfor ingen endring her.   

 

Det foreslå ingen vesentlige endringer i delegeringsreglementet. Reglementet er gjennomgått og 

oppdatert i forhold til endringer i vedtatte lover og forskrifter.  



Vurdering 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for den samlede virksomheten 

i kommunen. Kommuneloven gir videre rammer for den myndighet kommunestyret har til å delegere 

beslutningsmyndighet til andre politiske organ og administrasjonen. Alle kommuner skal ha et gyldig 

delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de ansatte en oversikt over hvilken 

myndighet politikerne har delegert til administrasjonen, hva som er delegert videre og hvilke organ 

som har innstillingsmyndighet. Kommunens delegeringsreglement skal være et sentralt hjelpemiddel 

til å gjøre kommunens organisasjon så effektiv som mulig. Den skal sikre en formålstjenlig myndighet 

og ansvarsavklaring mellom de ulike politiske organ og mellom de politiske organene og 

administrasjonen.  

 

Dagens gjeldende reglement ble vedtatt av kommunestyret 04.11.2009. Arbeidsgruppen har vurdert 

evalueringen og revideringen av dagens reglement har vært nyttig og nødvendig.  

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 034 
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Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 
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Nesset formannskap  04.06.2015 

Nesset kommunestyre  18.06.2015 

 

Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegering 

til rådmann og andre 

Vedlegg 

1 Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement  - Nesset kommune 

 

 

Rådmannens innstilling 

Arbeidsgruppas forslag til reglement for folkevalgte organ og delegeringsreglement datert 27.05.15 

godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Reglement for folkevalgte organer og reglement for delegering ble vedtatt i kommunestyret 4.11.2009, 

sak 2008/154. I 2012 ble det vedtatt noen nødvendige endringer og endringene ble innarbeidet i 

reglementet.  

I kommunestyret sitt møte 5.09.13 ble det rettet en forespørsel til ordfører i form av en interpellasjon 

fra Arbeiderpartiet, med tema Kommunens organisering og delegasjonsreglement. 

På bakgrunn av denne interpellasjonen fattet Nesset kommunestyre følgende vedtak:  

Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av dagens organisering og 

delegasjonsregler. 

Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste kommunestyreperiode.  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som i medhold av kommunestyret sitt vedtak 2.10.14, sak 76/14 fikk 

følgende oppdrag og mandat:   

 
1. Dagens politiske organisering evalueres.  



2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen.  

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og Mellvin Steinsvoll 

fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til politisk 

behandling i mai 2015.  

5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som styringsgruppe 

blir holdt informert underveis.  

 

Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere reglement for 

delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak til politisk behandling i 

mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. Formannskapet blir 

styringsgruppe og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med gjennom en høringsrunde, før 

endelig politisk behandling. 

 

Arbeidsgruppe har bestått av ordfører Rolf Jona Hurlen, Mellvin Steinsvoll, rådmann Liv Husby og 

assisterende rådmann Anne Grete Klokset. Arbeidsgruppen kom i gang med arbeidsoppgavene mars 2015. 

Formannskap og kommunestyret har vært orientert om framdriften underveis.  

 

Arbeidsgruppen har hatt 3 møter og legger fram små forslag til endringer i reglementet for folkevalgte 

organ og et oppdatert reglement for delegering. Videre har arbeidsgruppen vurdert den politiske 

organiseringen, men har ikke funnet det nødvendig å omorganisere den politiske strukturen som finnes i 

Nesset i dag. 

 

Kort om de vesentlige endringer som foreslås: 

 Kapittel 3 – Politisk myndighet 

o Punkt 3.1 Reglement for folkevalgte:  

 Her er det gjort noen strukturelle endringer i forhold tidligere. Reglene her gjelder 

for alle organer opprettet med hjemmel i kommuneloven, og for andre kommunale 

organer så langt det ikke strider mot særskilte fastsatte regler.  

o Punkt 3.3.3 – Ordfører: 

 Beløpet gaver og oppmerksomhet er foreslått hevet til kr 10 000 

o Punkt 3.4 – delegasjon til formannskap 

 Kommunestyret avgjør sak som gjelder kjøp og salg av fast eiendom hvor verdien 

er over kr 2.000.000. 

o Punkt 3.9 – Kontrollutvalget 

 Utvalget faste medlemmer foreslås økt fra 3 til 5.  

o Punkt 3.10 - Rådet for eldre og funksjonshemmede 

 Utvalgets medlemmer forslås endret fra 6 til 5 

 

Videre ble det fremmet et forslag i arbeidsgruppe som gikk på endring i punkt 3.8 

Arbeidsmiljøutvalget, jfr. punkt 4.1.3 Myndighet innen personalforvaltning/arbeidsgiverområdet. Det 

ble foreslått at administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledere. Dette forslaget fikk ikke flertall i arbeidsgruppen og det foreslås 

derfor ingen endring her.   

 

Det foreslå ingen vesentlige endringer i delegeringsreglementet. Reglementet er gjennomgått og 

oppdatert i forhold til endringer i vedtatte lover og forskrifter.  

Vurdering 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for den samlede virksomheten 

i kommunen. Kommuneloven gir videre rammer for den myndighet kommunestyret har til å delegere 

beslutningsmyndighet til andre politiske organ og administrasjonen. Alle kommuner skal ha et gyldig 

delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de ansatte en oversikt over hvilken 



myndighet politikerne har delegert til administrasjonen, hva som er delegert videre og hvilke organ 

som har innstillingsmyndighet. Kommunens delegeringsreglement skal være et sentralt hjelpemiddel 

til å gjøre kommunens organisasjon så effektiv som mulig. Den skal sikre en formålstjenlig myndighet 

og ansvarsavklaring mellom de ulike politiske organ og mellom de politiske organene og 

administrasjonen.  

 

Dagens gjeldende reglement ble vedtatt av kommunestyret 04.11.2009. Arbeidsgruppen har vurdert 

evalueringen og revideringen av dagens reglement har vært nyttig og nødvendig.  
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Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 
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Kapittel 1 - Innledning 

 

 

 

1.1 Forord 

Reglement for folkevalgte organer og reglement for delegering ble vedtatt i kommunestyret 

4.11.2009, sak 2008/154. I 2012 ble det vedtatt noen nødvendige endringer og endringene ble 

innarbeidet i reglementet.  

I kommunestyret sitt møte 5.09.13 ble det rettet en forespørsel til ordfører i form av en 

interpellasjon fra Arbeiderpartiet, med tema Kommunens organisering og delegasjonsreglement. 

På bakgrunn av denne interpellasjonen fattet Nesset kommunestyre følgende vedtak:  

Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av dagens organisering og 

delegasjonsregler. 

Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste kommunestyreperiode.  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som i medhold av kommunestyret sitt vedtak 2.10.14 fikk 

følgende oppdrag og mandat:   

1. Dagens politiske organisering evalueres.  

2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen. 

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og Mellvin 

Steinsvoll fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til 

politisk behandling i mai 2015. 

5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som 

styringsgruppe blir holdt informert underveis. 

 

Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere reglement 

for delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak til politisk 

behandling i mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. 

Formannskapet blir styringsgruppe og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med 

gjennom en høringsrunde, før endelig politisk behandling. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av ordfører, rådmann, Mellvin Steinsvoll og ass. rådmann.  

 

Formål med delegering og delegeringsreglement 

 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for den samlede 

virksomheten i kommunen, jf. Kommuneloven § 6.  

 

Kommuneloven gir vide rammer for kommunestyret til å delegere beslutningsmyndighet til andre 

politiske organ og administrasjonen, jf. Kommuneloven § 10 og § 23. Etter kommuneloven kan 

avgjørelsesmyndighet i alle saker delegeres til formannskapet og faste utvalg, når ikke annet følger 

av lov. På samme måte kan alle saker som ikke er av prinsipiell karakter delegeres til ordfører, til 

leder av utvalg og til rådmannen når ikke annet følger av lov.  

 

Alle kommuner skal ha et gyldig delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de 

ansatte en oversikt over hvilken myndighet politikerne har delegert til administrasjonen, hva som 

er delegert videre og hvilke organ som har innstillingsmyndighet, jf. Kommuneloven § 39.2.   
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Innholdet i det nye dokumentet som legges fram er følgende: 

Del 1  Innledning 

Del 2  Struktur og definisjoner 

Del 3  Politisk myndighet 

            - Oversikt over alle kommunale organer og representanter i Nesset kommune 

            - Reglement for folkevalgte i Nesset kommune 

            - Prinsipp og regler for utøvelse av delegasjon i Nesset kommune 

            - Myndighet og delegasjon i de ulike politiske organ 

Del 4 Administrativ myndighet 

            - Delegering til rådmannen 

            - Delegering til andre 

 

Fundamentet i delegeringsreglementet, som ble vedtatt i 2005, var at alt som hadde med daglig 

drift, og såkalte ikke-prinsipielle saker, ble delegert til rådmannen og hans/hennes medarbeidere. 

Politikerne skulle styre gjennom overordnede planer, budsjettrammer og retningslinjer, mens 

rådmannen måtte etablere nye og gode rutiner for rapportering tilbake til politikerne.  

 

Politikerne sier selv at driftsstyrene det siste året har fungert bedre, men begge driftsstyrene har et 

ønske om flere møter for å greie å holde en kontinuitet i det politiske arbeidet. Fra 2010 ble antall 

møter i driftsstyrene fra 4 til 6. Møtefrekvensen i formannskapet økes også med 2.  

 

1.4 Skille mellom politikk og administrasjon 

 

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

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

 

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

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

arbeider med utgangspunkt i empirisk basert kunnskap. Politiske diskusjoner kan ha en overtone 

av tro på at det «umulige»  kan realiseres. Hvis slik politisk logikk anvendes på et faglig område, 

kan det gå galt.” 

 

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

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

basert på sinnelags etisk tenkning skal realiseres i en organisasjon, må de oversettes til det som er 

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

oppgave.” 

 

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

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

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

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

prinsipper: 

 

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

ressursbruk og resultatmål. 

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

På den måten skapes det et skille mellom et politisk organ og en gjennomførings-

organisasjon (politikk-administrasjon). Det ligger i dette at gjennomførings-organisasjonen 

må tydeliggjøre sin oppgave. 
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3. Evalueringsoppgavene legges til en tredje aktør, som er fristilt fra og har distanse til både 

det ansvarlige politiske organet og den faglige gjennomføringsorganisasjonen. 

 

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

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

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

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

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

 

Kapittel 2 - Struktur og definisjoner 

 

 

2.1 Politisk organisering  

 

 

 

 

Politisk organisering i Nesset 
Oppdatert mai 2015 

 
 

  

Kommunestyre

Utvalg for helse, 
oppvekst og kultur

Ungdommens 
kommunestyre

Arbeidsmiljøutvalg

Formannskap

Administrasjonsutvalg
Råd for eldre og 

funksjonshemma

Utvalg for teknisk, 
næring og miljø

Ad-hoc-utvalg Kontrollutvalg
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2.2 Oversikt over alle kommunale organer og representanter  

(slik disse framgår av vedtekter, forskrifter og lover), og som skal velges, foreslås, utpekes eller 

ansettes av:  

 

2.2.1. Kommunestyret (som selv skal velge, foreslå eller ansette (pkt 41): 

 

1. Formannskap: 
 7 medlemmer med vara til Formannskapet (Kommuneloven § 8) 

2. Ordfører og varaordfører:  
 Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og 

varaordfører, jf. Kommuneloven § 9. 

3. Kontrollutvalg: 
 5 medlemmer med vara, leder og nestleder Kontrollutvalget, jf. Kommuneloven §77 

4. Utvalg helse, oppvekst og kultur (HOK): 
 7 medlemmer med vara, leder og nestleder til utvalg for helse, oppvekst og kultur, 

jf. Kommuneloven § 10 

5. Utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM): 

 7 medlemmer med vara, leder og nestleder, jf. Kommuneloven § 10 

6. Administrasjonsutvalget: 
 3 arbeidsgiverrepresentanter med vara, leder og nestleder, jf. Kommuneloven § 25 

7. Rådet for eldre og funksjonshemmede: 

 5 medlemmer, hvorav 1 medlem fra Råd for funksjonshemma jf. Eldrerådslova §2 

og Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne § 4.  

8. Forliksråd: 

 3 medlemmer, et av medlemmene velges til formann, jf. Domstolloven § 27 

 3 faste møtefullmektiger i forliksrådet, jf. Tvistemålsloven § 6-7 

9. Jordskiftemeddommere  

10. Krisesenteret:  

 Oppnevne representant og vararepresentant til representantskapet for 

Krisesentret 

 Oppnevne representant og vararepresentant til styret for Krisesenteret 

11. Klagenemnd: 

 Leder og nestleder av ved rett til helsehjelp velges blant Formannskapets 

medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører)  

12. Ungdommens kommunestyre: 

 2 observatører  

13. Heimevernsnemda:  
 2 medlemmer med vara til Heimevernsnemda  

14. Skjønnsmenn (Lov om skjønn- og ekspropriasjonssaker § 14) 

15. Lagrettemedlemmer og meddommere i straffesaker og tvistemål 

16. Meddommere for herreds- og byrettssaker 

17. Mardølafondet: 5 medlemmer med vara, leder og nestleder til styret  

18. Nesset kirkelige fellesråd: 
 1 representant med vara, jf. Kirkelovens § 12 

19. Nesset Sparebank: 
 5 representanter med personlige vara til Forstanderskapet  

20. Miljøfondet: 
 2 representanter med vara fra Eresfjord og 2 representanter fra Eikesdal med vara, 

som i tillegg til ordføreren (varaordføreren som vara) utgjør Miljøfondet for 

Eresfjord og Eikesdal. Fondet velger selv leder og nestleder (vedtektene § 4) 

21. Brukerstyret for Nesset prestegård: 
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 2 representanter med personlig vara til Brukarstyret for Nesset prestegard. 

22. Gjemnes og Nesset kulturskole: 
 1 representanter med vara til arbeidsutvalget for kulturskulen i Gjemnes og Nesset 

23. Villreinnemnda:  
 En mannlig og en kvinnelig representant  

24. Samarbeidsutvalg for fastleger:  
 Medlem: Leder for Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

 Varamedlem: Nestleder i Utvalg for helse, oppvekst og kultur  

25. Samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager:  
 1 representant med vara velges til hver skole og barnehage 

26. PP-tjenesten i Nesset, Sunndal og Tingvoll:  
 1 representant med vara til styret  

27. Tøndergård skole og ressurssenter:  

 Representant med vara til representantskapet  

 Representant med vara til styret  

28. Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR): 

 2 representanter med vara til representantskapet  

 1 representant med vara til styret  

29. Dovrefjell Nasjonalparkstyre: 2 representant med vara til styret 

30. Overtakstnemnd for eiendomsskattesaker (ankenemnd): 

 5 medlemmer med vara, leder og nestleder 

31. Havnerådet for Molde og Romsdal Havn IKS: 

 1 representant med personlig vara til representantskapet (Selskapsavtalens 

og vedtektenes § 3-1)   

 1 representant med personlig vara til styret  

(Selskapsavtalens og vedtektenes § 4-1) 

32. Fjellstyret:  
 5 medlemmer med personlige vara, leder og nestleder til Fjellstyret 

33. Ansette rådmann (Administrasjonssjef, Kommuneloven § 21) 

 

2.2.2 Formannskapet (som velger eller utgjør): 

 

1. 1 representant med vara til styret for Nesset eldresenter 

2. 1 representant med vara til styret for Eidsvåg Borettslag A/L  

3. 1 representant med vara til styret for Bjørnson festivalen 

4. 3 medlemmer med vara, leder og nestleder som Takstutvalg for eiendomsskatt 

5. 3 medlemmer med vara som arbeidsgiverutvalg i saker som gjelder rådmannen, 

spesielt gjelder dette årlig gjennomføring av medarbeidersamtaler og 

lønnsfastsetting. Ordfører leder utvalget. 

6. Kraftutvalg. Rådmann er sekretær for kraftutvalget (F-møte 12/4-12) 
 

2.2.3 Kommunale organer som utgjøres av eller utpekes av rådmannen: 

 

1. Representant for barns interesser i saker som behandles av det faste planutvalget 

(Plan- og bygningsloven) 

2. Gavenemnd for forvaltning av gaver til kommunen 

3. Forhandlingsnemnd i personalsaker 

4. 1 representant til styret for PP-tjenesten i Nesset, Sunndal og Tingvoll 

5. 1 representant til styret for IKA (interkommunalt arkiv) 
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6. 1 representant fra kulturadministrasjonen til arbeidsutvalget for kulturskolen i 

Gjemnes og Nesset.  

7. 3 representanter fra arbeidsgiversiden til arbeidsmiljøutvalget  

 
 

2.2.4 Fast representasjon 

Planutvalg:  

Formannskapets 7 medlemmer med varamedlemmer, leder (ordfører) og nestleder 

(varaordfører) utgjør Det faste planutvalget (Plan- og bygningsloven § 9 – 1) 

 

Tiltaksnemnd: 

Formannskapet er Arbeidsutvalg for tiltakssaker (tiltaksnemnd) 

 

Kraftutvalg: 

Formannskapets 7 medlemmer med varamedlemmer utgjør kommunens kraftutvalg. 

Rådmannen er sekretær. 

 

Myndigheten ang kraft er overført fra Kraftutvalget (som ble vedtatt nedlagt H-2011). 

Formannskapet har myndighet til å forhandle avtaler om salg av kommunens 

konsesjonskraft og avtaler om fordeling av overskuddskraft med Møre og Romsdal fylke. 

 

Valgstyre:  

Valgstyret utgjøres av Formannskapets faste medlemmer med tillegg av 1 

kommunestyrerepresentant fra hvert av de partiene som ikke er fast representert i 

Formannskapet. Formannskapets og tilleggsrepresentantenes varamedlemmer er vara, 

ordfører er leder og varaordfører er nestleder av valgstyret 

 

Klagenemnd: 

Formannskapet, minus ordfører og varaordfører, utgjør de 5 medlemmene i Klagenemnd 

ved rett til helsehjelp. Formannskapets varamedlemmer utgjør også nemndas 

varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret (Lov om helsetjenesten § 2-

4, 1. avsnitt) Formannskapet er klagenemnd der ikke annet er bestemt. 

 

Forhandlingsnemnd:  

Ordføreren og rådmannen i fellesskap er forhandlingsnemnd i alle andre saker enn i 

personalsaker, jf. Punkt 2.2.3, kulepunkt 3.  

 

Kommunes Sentralforbund, Møre og Romsdal (KS): 

Ordføreren er kommunens faste representant, med varaordføreren som varamedlem. 

 

KLP Møre og Romsdal:  

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

varaordføreren som varamedlem. 

 

Likestillingsutvalg: 

Administrasjonsutvalget er kommunens faste likestillingsutvalg og har delegert alle 

oppgaver som har med kommunen som arbeidsgiver å gjøre.  

 

Hovedarbeidsmiljøutvalg: 

Ordfører representerer arbeidsgiversiden i arbeidsmiljøutvalget. Rådmann utpeker de 

øvrige 3 representantene fra arbeidsgiversiden. Jf. PS 121/10.  
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2.2.5 Endringer 

 

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

og representasjoner som ikke er pålagt etter lover og forskrifter 

2. Rådmannen har ansvaret for å påse at delegeringsreglementet blir korrigert i 

samsvar med forrige punkt. 

 

2.3 Organisasjonskart – administrativ struktur 

Følgende organisering pr 01.01.2015 

 

 
 

2.4 Definisjoner 

 

2.4.1 Myndighet 
I dette reglementet forstås ”myndighet” som retten til å fatte vedtak. Som det fremgår av forrige 

avsnitt er hensikten med reglement å fastsette og å gi en oversikt over hvem i Nesset kommune 

som har myndighet til å fatte hvilke vedtak/beslutninger. 

 

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

fastsetter private personers/rettssubjekter sine rettigheter og/eller plikter. 

 

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

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

Rådmannen er den i administrasjonen som er ansvarlig ovenfor kommunestyret. 

 

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

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

andre politiske utvalg og/eller til administrasjonen, mens kommunestyrets overordnede ansvar for 

kommunen ikke kan delegeres til andre. Rådmannen kan delegere myndighet til andre i 

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

  

Rådmann

Barnehagene i 
Nesset

Helse og omsorg
Eidsvåg barne-

og ungdomsskole

Indre Nesset 
barne- og 

ungdomsskole

Teknisk, samfunn 
og utvikling

NAV, kommunal 
del

Servicekontoret i 
Nesset

Ass. rådmann
Stab/støtte
Personal, 

økonomi, IKT
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Kapittel 3 - Politisk myndighet 

 

3.1 Reglement for folkevalgte   

 
 

 

§ 1 Bestemmelsenes anvendelsesområde 

Bestemmelsene i dette kapitelet gjelder for saksbehandling i kommunestyret, formannskap 

og (hoved)utvalg. Bestemmelsene gjelder også så langt det er hensiktsmessig for øvrige 

folkevalgte organ så langt kommunestyret eller oppnevningsorganet ikke bestemmer noe 

annet.  

 

§ 2 Møteprinsipp 

Folkevalgte organ treffer sine vedtak i møte, jf. Kommuneloven § 30.  

 

Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret, kan lederen for organet 

beslutte at saken kan behandles ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan 

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

til å kalle sammen til ekstraordinært møte, eller at saken ikke er så viktig at dette ansees 

som nødvendig, jf. Kommuneloven § 30 og Forskrift om fjernmøter og skriftlig 

saksbehandling.   

 

 

§ 3 Innkalling til møte. Utlegging av dokumenter 

Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kommunestyret 

eller organet selv. Møteplan kunngjøres på hensiktsmessig måte.  

Det holdes møte når organets leder finner det påkrevd, eller når 1/3 av medlemmene krever 

det. 

 

Organets leder kaller sammen til møte. Innkallingen skjer elektronisk med rimelig varsel 

minst 6 dager.  

 

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

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

Dokumenter som er unntatt offentlighet kopieres på gult ark og sendes til de faste 

medlemmene. Dokumentene leveres inn ved møtets slutt. 

 

Innkallingen med sakliste sendes elektronisk hvert medlem av organet og nødvendig antall 

varamedlemmer. Innkallingen kunngjøres på en hensiktsmessig måte og innen rimelig 

varsel. 

 

Innkallingen til kommunestyret skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Saksdokumentene 

legges ut til ettersyn på kommunehuset, dagligvarebutikkene i Eresfjord og Vistdal, samt på 

kommunens hjemmeside. 

 

 

§ 4 Forberedelse av saker for kommunestyret 

Ordføreren sørger for at aktuelle saker legges fram for kommunestyret. 

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

og at vedtak blir iverksatt. 

 



 
 

12 

 

§ 5. Forfall - varamedlemmer 

Den som er valgt som medlem i folkevalgt organ plikter å møte med mindre det foreligger 

gyldig forfall, jf. Kommuneloven § 40. Lovlig forfall foreligger hvis oppmøte fører til at 

helse eller velferd settes i fare, eller særlig viktige oppgaver eller plikter blir forsømt. 

 

Gyldig forfall kan også værespesielle fødselsdager, møter på skole/barnehager hvor 

møtetidspunktet ikke kan endres eller ferieavvikling. Tvilstilfeller drøftes med gruppeleder 

og/eller ordfører. 

 

Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal det 

uten opphold meldes dette til politisk sekretær på Servicekontoret og si fra om 

forfallsgrunnen.  

 

Politisk sekretær kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16 nr. 1. 

Det samme gjør han når han er kjent med at noen må fratre som inhabil i sak som skal 

behandles på møtet.  

 

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møte under forhandlingene, melder 

vedkommende straks fra til møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig 

blir kalt inn, trer inn i stedet for ham/henne. 

 

Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og den hvis plass han har inntatt, eller et 

varamedlem som i nummerorden står foran han, deretter innfinner seg, tar han del i møtet 

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

 

 

§ 6. Andre enn folkevalgte medlemmer som kan ta del i møte - kommunalt ansatte 

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

Andre kommunalt ansatte tar del i møtet når rådmannen kaller dem inn. Kommunalt ansatte 

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

 

Representanter for de ansatte i kommunen har møte- og talerett i nemnder, når disse 

behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, 

jf. Kommuneloven § 26.   

 

 

§ 7. Møteleder, åpne eller lukkede dører, taushetsplikt 

Møtene i folkevalgte organ ledes av organets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges 

en særskilt møteleder.  

 

Møtet holdes for åpne dører. Det folkevalgte organet skal vedta å lukke møtet når det 

foreligger lovbestemt taushetsplikt, jf. Kommuneloven § 31. Forhandlinger om dette 

foregår for lukkede dører hvis møtelederen krever det, eller kommunestyret vedtar det. 

Avstemming skal skje i åpent møte. Jf. Kommuneloven § 31 a. Personalsaker skal 

behandles for lukkede dører. 

 

Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter medlemmene av det folkevalgte 

organet og de kommunalt ansatte som måtte være tilstede, så langt annet ikke blir vedtatt, å 

bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som gjøres. Vedtakene er offentlige i 

den grad de ikke er underlagt taushetsplikt eller av annen årsak midlertidig ikke skal 

offentliggjøres.  
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Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt, eller inntil de hensyn til kommunen 

eller andre som har bevirket vedtaket om forhandlinger for lukkede dører, er falt bort. Er 

også andre til stede under forhandlingene om slik sak, krever møtelederen taushetsløfte av 

dem.  

 

 

§ 8. Møtets åpning 

Hvert møte begynner med opprop og godkjenning av møteinnkalling. Er det lovlige minste 

antall til stede, erklæres møtet for satt. Er det i forbindelse med oppropet reist innvending 

mot noens rett til å ta sete i det folkevalgte organet, eller tvil om eventuelle forfall gjør det 

folkevalgte organet først vedtak om dette.  

 

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

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

 

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg for møtelederen før 

de tar sete. 

 

 

§ 9. Rekkefølgen for behandling av saker  

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

 

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført på saklisten. Det folkevalgte organet kan 

vedta en annen rekkefølge. 

 

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

avstemming, eller det folkevalgte organet vedtar å utsette forhandlingene om den. 

 

Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandling av en sak 

på den utsendte sakliste. Det kan også treffes vedtak i sak som ikke er oppført på sakliste 

hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette, jf. 

Kommuneloven § 34. 

 

 

§ 10. Inhabilitet 

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

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

del i behandlingen av vedkommende sak. 

 

Folkevalgte er ikke inhabile ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av 

godtgjøring o.l. for slike verv.  

 

Kommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget 

for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelser i samme sak, skal alltid anses som inhabile 

når saken behandles i folkevalgte organ. Kommunalt ansatte er likevel ikke inhabile ved 

behandling av årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan.  

 

Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28, 2.ledd, er ansatte eller folkevalgte 

som var med på å treffe vedtak i den opprinnelige saken, eller som medvirket i 

forberedelsen av den opprinnelige saken, inhabile ved klageinstansens behandling og ved 

forberedelsene til klageinstansens behandling. 
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Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved 

klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for 

klageinstansen. 

 

Vedkommende organ kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når han 

eller hun ber om det før saken tas opp til behandling, og vektige personlige grunner tilsier 

dette.  

 

§ 11. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge 
Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen. Han/hun gjengir det 

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

medlemmene før møtet. 

 

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

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

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

saken så langt han/hun finner det påkrevd. Ordfører/møteleder kan også be noen av 

medlemmene eller rådmannen om å redegjøre for saken ved behov. 

 

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

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

 

 

§ 12. Ordskiftet 

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Det korrekte er å innlede 

med ”ordfører” for å understreke at det er møtelederen han/hun henvender seg til. Han/hun 

skal holde seg til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder; møtelederen skal 

se til at det blir gjort. 

 

Møteleder kan gi anledning til replikk like etter en taler sitt innlegg og før neste taler får 

ordet. En replikk skal være kort (maks 1 min) og direkte knyttet opp til siste taler sitt 

innlegg. Det er ikke anledning til å gi replikk til replikk. Den som har mottatt replikk på sitt 

innlegg har anledning til å svare på replikken. 

 

Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. (f.eks 

kommunalt ansatte). Heller ikke er det lov til å lage ståk og uro som uttrykk for misnøye 

eller bifall. 

 

Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare dem, om 

nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan 

møtelederen ta fra vedkommende ordet eller ved avstemming la forsamlingen avgjøre om 

vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. 

 

§ 13. Møtelederens stilling under ordskiftet. 

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

de bestemmelser som er gitt i reglement, eller for å rette åpenbare misforståelser fra 

talerens side. 

 

Vil møtelederen ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal møtelederen 

overlate ledelsen av forhandlingene til en annen, jfr. § 5 første ledd (gjelder ikke ved 

orientering av saker som nevnt i § 9). 
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§ 14. Avgrensning og avslutning av ordskiftet 

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

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

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

 

§ 15. Forslag 

Forslag kan ikke legges fram av andre enn det folkevalgte organets medlemmer og 

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

Rådmannen har rett til å endre sin (administrasjonens) innstilling.  

 

Forslaget skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Skriftlig forslag skal undertegnes av 

forslagsstilleren.  

 

Muntlig forslag kan gis dersom forslaget går ut på: Valg eller ansettelser, utsettelse eller 

oversendelse av saken som er til behandling og at forslaget ikke skal vedtas. 

Utsettelsesforslag skal umiddelbart tas opp til votering 

 

Møtelederen refererer forslaget. Etter at møteleder har satt strek for debatten, skal det ikke 

kunne fremmes nye forslag i saken. 

 

 

§ 15 B Innbyggerinitiativ 
Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet, 

dersom minst 2 % av innbyggerne krever det (jfr. Kommunelovens § 39a). 

 

 

§ 16. Saken tas opp til avstemming 

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

den er avgjort ved avstemming, må det ikke være mer ordskifte om saken eller settes fram 

noe nytt forslag i den. Heller ikke er det i dette tidsrom anledning til å ta noen annen sak 

opp til behandling. 

 

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikket saken tas opp til avstemming, 

har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemmingen er ferdig, og plikter å 

stemme. Ved valg og ansettelse kan blank stemmeseddel brukes.  

 

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

om rekkefølgen av stemmegivningen, skal møtelederen nøye se til at talerne holder seg til 

avstemmingsspørsmålet. 

 

 

§ 17. Prøveavstemning 

Før endelig avstemming i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemning. 

Prøveavstemningen er ikke bindende. 

 

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

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

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

 

 

§ 18. Stemmemåten 
Avstemming foregår på en av disse måtene: 
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1) Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag, til å vise 

stemmetegn. Det kan holdes kontraavstemming når møtelederen bestemmer det, eller 

ett medlem krever det.  

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

stemmene. 

 

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

 

Står ved avstemming stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslag ved ansettelse der 

denne er forpliktet til å underskrive sin stemmeseddel, mens valg avgjøres med 

loddtrekning. Forøvrig henvises til de supplerende regler i kommunelovens § 38. 

 

 

§ 18 A. Interpellasjon til ordfører 

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

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

ordføreren i form av interpellasjon etter følgende regler: 

 

a) Interpellasjonen må være innlevert skriftlig så tidlig som mulig før kommunestyremøte 

den ønskes besvart i, og senest 2 virkedager før kommunestyremøtet. 

b) Den som har meldt interpellasjonen, har adgang til å framlegge en muntlig begrunnelse. 

I tilfelle settes begrenset taletid. 

c) Ordføreren besvarer interpellasjonen. 

d) Ved eventuelt ordskifte i forbindelse med interpellasjonen, kan interpellanten, 

rådmannen og gruppelederne for de politiske partiene i kommunestyret ha ordet to 

ganger. Forøvrig skal ingen ha ordet mer enn en gang. 

e) Eventuelle forslag som måtte bli framsatt i forbindelse med interpellasjonen, kan ikke 

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

det. 

 

 

§ 18 B. Spørsmål – ”Spørretime” 

I tillegg til forespørsel, interpellasjon, har ethvert medlem av  folkevalgt organ anledning til 

å stille spørsmål til møteleder.  

 

I kommunestyret gjøres dette gjøres under kommunestyrets ”spørretime” som skal avholdes 

ved møtets begynnelse. 

 

a) Spørsmål sendes skriftlig til ordføreren 2 dager før fastsatt møte. Spørreren retter selv 

spørsmålet muntlig til ordføreren, og kan få adgang til å grunngi dette. I tilfelle settes 

begrenset taletid.  

b) Svaret gis muntlig av ordføreren.  

c) Svaret protokolleres 

d) Muntlige spørsmål protokolleres ikke.  

e) Etter at svar er avgitt, har spørreren adgang til å stille ett tilleggsspørsmål, som må ha 

sammenheng med det opprinnelige spørsmålet. 

f) Det er ikke debatt i forbindelse med spørsmål/spørretimen, og det er ikke adgang til å 

fremsette forslag. 

 

Det er kun skriftlige spørsmål til Kommunestyret som protokolleres. Alle andre spørsmål 

protokolleres ikke.   
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§ 19. Muntlige innlegg, enkeltpersoner, utsendinger fra foreninger grupper, organisasjoner:  

Kommunestyret og/eller ordfører kan invitere aktuelle organisasjoner eller personer til å gi 

informasjon/orienteringer i utvalgte saker. 

 

 

§ 20. Orden i salen og bygningen 

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers. 

Han/hun skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. 

 

Hvis tilhørerne ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for 

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

tømme eller vise vedkommende tilhører ut. 

 

 

§ 21. Føring av møtebok  
Det skal føres møtebok over forhandlingene i folkevalgte organ, jf. Kommuneloven § 30 

 

I møteboka føres inn for hvert møte: 

 Tid og sted for møtet 

 Hvem som møtte og hvem som var fraværende til enhver tid 

 Hvilke saker som ble behandlet 

 Alle framsatte forslag og avstemningsresultat i den enkelte sak. 

 

Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres dette slik at en av møteboka 

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

enkelt sak. 

 

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

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

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

forslag vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning. 

(jfr. § 7 siste ledd og § 17 foran) 

 

Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer.  

 

Etter møtet ekspederes møteboken elektronisk til samtlige medlemmer og nødvendig antall 

varamedlemmer. Møteboka legges også ut på hjemmesiden så snart den er klar. Senest 1 

uke etter møtet. 

 

 

§ 22. Protokolltilførsel 

Den enkelte representant kan kreve å få ført i møteboka en kort redegjørelse for sitt 

avvikende syn. 

 

Som hovedregel skal bare protokolltilførsel nektes når det foreligger særlig grunn, for 

eksempel dersom protokolltilførselen har en sjikanerende form eller er unødig lang. 

Dersom det oppstår uenighet om en protokolltilførsel skal tillates, avgjør møtelederen – 

eller det folkevalgte organet i tilfelle protest blir reist mot hans/hennes bestemmelse – om 

protokolltilførsel skal tillates.  

 

 

§ 23. Lovlighetskontroll, opplysningsplikt 
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Tre eller flere av medlemmene av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet i 

folkevalgt organ eller den kommunale administrasjonen inn for departementet til kontroll 

av avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller 

avskjed, jf. Kommuneloven § 59. 

 

Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle 

avgjørelsen. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet 

(fylkesmannen etter delegasjon). 

 

§ 24. Anmodning om ny behandling av avgjort sak 

Anmodning om å ta opp saker til ny behandling i kommunestyret, formannskap eller 

hovedutvalg kan avslås av vedkommende organ, eventuelt rådmann, i tilfelle der samen 

lovlig er avgjort av vedkommende organ i samme valgperiode og når anmodningen 

kommer inn før det er gått seks måneder fra den dag organet gjorde endelig vedtak i saken. 

Dette gjelder ikke anmodning fra departementet.  
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3.2 Prinsipp og regler for utøvelse av delegert myndighet 

 

Delegasjonsreglementet i Nesset kommune bygger på følgende prinsipp: 

 

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

            betydning 

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

behandles av kommunestyret. (jfr. Kommunelovens § 6)  

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

a) der kommunestyret ønsker en politisk avgjørelsesmyndighet 

b) som etter kommuneloven ikke kan delegeres til rådmannen ( jfr. § 8.3 og § 10.2) 

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

            karakter (jfr. Kommunelovens § 23.4) 

5. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell karakter skal dette diskuteres med 

            ordføreren. Ordføreren kan da avgjøre spørsmålet, eller leggesaken fram til politisk 

            behandling. 

6.  Delegering av myndighet skal skje skriftlig. 

7. Delegering av myndighet skal skje til et organ eller en stilling, ikke til en person 

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

            drøftingsplikt med de ansatte. 

9. Kommunestyret kan når som helst be om en tilbakerapportering om bruken av  

delegert myndighet. 

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

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

avgjørelsen i spesielle saker.  

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

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

organets medlemmer, ordføreren eller rådmannen innen møtets slutt forlanger saken 

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

klagesaker. 

13.  Ethvert organ kan på eget initiativ gjøre om et vedtak organet selv har gjort. Organet  

kan også overprøve vedtak gjort etter delegert myndighet av et underordnet organ i 

samsvar med forvaltningslovens § 35, med unntak av enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven 

 

Klageinstans  

Enkeltvedtak fattet etter delegert myndighet kan påklages på vanlig måte etter 

Forvaltningsloven. Formannskapet er kommunen sin klagenemnd etter Forvaltningslovens 

§ 28. Når enkeltvedtak er gjort av formannskapet, er kommunestyret klageinstans, og for 

enkeltvedtak gjort av kommunestyret er departementet ved fylkesmannen klageinstans. 

 

Unntatt er vedtak etter særlov der statlig organ er klageinstans eller i saker der det er 

oppnevnt særskilt kommunalt klageinstans. Den som er part i saken eller andre med rettslig 

klageinteresse har klagerett.  
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3.3 Ordføreren 

 

3.3.1 Valg 

 Kommunestyret velger ordfører blant medlemmene i formannskapet eller det organ 

som innehar formannskapsfunksjonen. 

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

 Trer ordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg. 

 

3.3.2 Myndighet i henhold til lovverk 

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

 

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

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

 Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet 

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

stemmerett dersom han/hun er valgt medlem i vedkommende organ   

(kommuneloven § 9-4) 

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

hvor han/hun ikke er medlem (§ 9-4) 

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

med stemmefullmakt.  

 

3.3.3 Annen myndighet 

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

ikke-prinsipiell betydning (§ 9-5) 

 

Nesset kommunestyre delegerer følgende myndighet: 

 Ordfører kan innvilge gaver og oppmerksomhet for inntil kr 10.000. 

 Ordfører avgjør søknader fra folkevalgte om deltakelse på kurs og konferanser 

 Ordfører har myndighet til å fatte de avgjørelser som ikke kan vente til rette 

politiske utvalg er samlet, og som anses som kurante, såfremt loven ikke er til 

hinder for dette. Slik myndighet skal fortrinnsvis benyttes i ferier og lignende, som 

gjør det vanskelig å innkalle til politiske møter. 

 Ordfører delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til 

rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen selv – og dermed hele administrasjonen – 

er inhabil. 

 Ordfører er øverste beredskapsansvarlig i kommunen. 

 

3.3.4 Varaordfører 
Kommunestyret velger varaordfører blant medlemmene i formannskapet. Trer ordfører 

midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordfører opp som ordfører med tilhørende myndighet. 

Det velges da en midlertidig ny varaordfører. Varaordfører er stedfortreder i ordførerens 

fravær. 
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3.4 Delegasjon til formannskapet  

 

3.4.1 Valg, sammensetning og formannskapsfunksjon 

 Utvalget har 7 faste representanter med vararepresentanter  

 Medlemmene velges av og blant kommunestyrets medlemmer 

 Utvalget er tillagt de lovpålagte funksjonene som formannskapet har i henhold til 

kommuneloven, dvs at de er pålagt å behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett 

og skattevedtak. (kommuneloven § 8) 

 Utvalget er også kommunens utvalg for plansaker (Delegasjon fra kommunestyret, 

jfr ny plan og bygningslov av 28.06.2008 nr 71)  

 

3.4.2 Ansvarsområde - innstillingsmyndighet 

Formannskapet har følgende ansvarsområder (ikke uttømmende): 

 Overordnet utvikling av kommunen som lokalsamfunn 

 Utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan 

 Økonomisaker i henhold til myndighet fastsatt i økonomireglementet 

 Saker som medfører endringer i vedtatte budsjettrammer 

 Regnskapsrapporter/tertialrapporter 

 Kommuneplaner, kommunedelplaner og andre plansaker etter plan- og 

bygningsloven. (planutvalg) 

 Næringsutvikling (tiltaksnemnd) 

 Kjøp, salg og disponering av eiendommer og arealer 

 Klagenemnd etter forvaltningslovens § 28 andre ledd 

 Kraft 

 

3.4.3 Myndighet i henhold til kommuneloven - Beslutningsmyndighet 

I medhold av Kommunelovens § 8.3 tildeles formannskapet beslutningsmyndighet i alle 

saker hvor det er adgang til å delegere i henhold til Kommuneloven og særlover, der slik 

myndighet ikke er lagt til annet organ eller til rådmannen.  

 

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

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

kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke saker fra kontrollutvalget og saker som er utredet 

av arbeidsutvalg/komitéer (ad-hoc utvalg) oppnevnt av kommunestyret. 

 

Kommunestyret skal allikevel selv treffe avgjørelser i følgende saker: 

 

- Kjøp eller salg av fast eiendom til en verdi over kr 2.000.000,-. 

- Nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak 

- Garantiforpliktelser 

- Hovedtrekkene i kommunens organisasjon og tjenestetilbud 

- Kommunestyret sin egen saksbehandling 

- Alle planer av overordnet betydning 

 

Formannskapet har delegert myndighet til å foreta valg/oppnevning av medlemmer til 

styrer, råd og utvalg når loven ikke krever at kommunestyret selv foretar valget. 
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Formannskapet har delegert myndighet til å opprette arbeidsutvalg/komitèer, til å forberede 

behandling av saker og til å utføre særskilt verv i medhold av Kommunelovens § 10.5. 

 

Med hjemmel i Kommunelovens § 13 (Hasteparagrafen) har formannskapet myndighet til å 

fatte endelig vedtak i saker som normalt skulle ha vært avgjort av annet organ, også 

kommunestyret. Vilkåret for å fatte vedtak i slike saker er at det er nødvendig å fatte vedtak 

så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organ som normalt har vedtaksmyndighet. 

 

3.4.4 Myndighet i henhold til særlover 

Valgloven av 28. juni 2002 

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

nødvendige vedtak i medhold av valgloven av 28.juni 2002. 

 

Skjønnsprosessloven av 1. juni 1917 

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

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

 

Plan og bygningsloven av 27.juni 2008 nr 71  

Formannskapet er kommunens utvalg for plansaker i henhold til delegasjon fra 

kommunestyret etter ny plan- og bygningslov. Formannskapet er delegert 

avgjørelsesmyndighet når det gjelder mindre vesentlige endringer i en reguleringsplan, 

dispensasjon fra kommunens reguleringsplaner og kommuneplanen, samt midlertidig 

forbud mot deling og byggearbeid. Formannskapet behandler også klagesaker på 

administrative vedtak etter denne loven. Myndigheten til formannskapet omfatter også  

§ 31-8, som omhandler utbedringsprogram for en eller flere eiendommer.  

 

Formannskapet har kommunens myndighet etter §§ 12-9, 12-10, 12-11 og 12-12 (oppstart 

av arbeid med planprogram og reguleringsplaner) 

 
 

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 
Formannskapet er klageinstans for enkeltvedtak gjort av kommunal forvaltningsmyndighet 

med hjemmel i § 28. 

 

Serveringsloven av 13. juni 1997 

Formannskapet har delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak etter Serveringsloven av 13. 

juni 1997 nr. 55 med forskrifter når beslutningsmyndighet ikke kan delegeres til 

rådmannen. Dette gjelder forskrift eller vedtak om permanent utvidet åpningstid, jfr. § 15 i 

Serveringsloven. 

 

Eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 nr. 29 

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandling hvorvidt og etter 

hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf. 

Eiendomsskatteloven § 10.  

Kommunestyret sitt årlige budsjettvedtak for kommende skatteår må inneholde følgende 

punkter: 

 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.  

 Utskrivingsalternativer, jf. Eiendomsskatteloven § 3.  

 Skattesatser, jf. Eiendomsskatteloven § 13.  

 Differensierte satser, jf. Eiendomsskatteloven § 12.  

 Eventuelt bunnfradrag 
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 Skattevedtekter, jf. Eiendomsskatteloven § 10.  

 Terminer for betaling av eiendomsskatten, jf. Eiendomsskatteloven § 25 

 Når det er gått 10 år siden forrige alminnelige taksering må kommunestyret ta 

stilling til om det skal skje en ny taksering, jf. Eiendomsskatteloven §§ 8 A-3 og 

8A-4.  

 Kommunestyret kan treffe vedtak om hvilke kategorier av eiendommer som nevnt i 

eiendomsskatteloven § 7 helt eller delvis skal fritas for eiendomsskatt, på generelt 

grunnlag og/eller etter søknad.  

 

Tvisteloven av 17. juni 2005  

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

en kjennelse, jf. Tvisteloven § 1-3 og §§ 29-1 – 29-9.  

 

Uttalelser på vegne av kommunen 

Formannskapet er delegert myndighet til å avgi uttaler på vegne av kommunen i alle saker 

fra sentralt hold (stat, fylke mv).  

 

3.4.5 Annen myndighet 
Formannskapet har myndighet til å avskrive /slette etableringslån/utbedringslån/startlån. 

 

Myndigheten ang kraft er overført fra Kraftutvalget (som ble vedtatt nedlagt H-2011). 

Formannskapet har myndighet til å forhandle avtaler om salg av kommunens konsesjonskraft og 

avtaler om fordeling av overskuddskraft med Møre og Romsdal fylke. 

 

 

3.5 Utvalg for helse, oppvekst og kultur  

 

3.5.1 Valg og sammensetning 

Utvalget har 7 faste medlemmer med vararepresentanter. Medlemmene bør velges blant 

kommunestyrets faste representanter eller vararepresentanter.  

 

3.5.2 Ansvarsområde 
Utvalg for helse, oppvekst og kultur har følgene ansvarsområde: 

- Grunnskoler og skoleskyss 

- Barnehager 

- Skolefritidsordninger 

- Voksenopplæring 

- Pedagogisk veiledning 

- Sosialtjenester (NAV) 

- Barneverntjenester i interkommunalt samarbeid 

- Folkebibliotek 

- Kulturskole 

- Kultur og fritid 

- Prinsipielle saker knyttet til tjenester for barn og unge 

- Kommunehelsetjenester 

- Forebyggende helsevern 

- Pleie og omsorg 

- Rehabilitering 

- Tiltak for funksjonshemmede 
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- Bevillinger/Alkohol 

- Tilsynsrapporter  

- Brukerundersøkelser 

- Høringsorgan 

- Kontrollutvalg for salg og skjenking hjemlet i alkohollovens § 1-9 og i hht Nesset 

  kommunes egne forskrifter. 

- Andre saker vedr drifta i budsjettåret 

 

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

rådmannen og enhetsledere. Saker av prinsipiell karakter fremmes for utvalget.  Utvalget 

skal også være med å legge sektorplaner for de forskjellige fagområdene, og være oppdatert 

på alle tilsyn som kommunen har innenfor disse fagområdene, og hvordan eventuelt 

lukking av avvik skjer. Utvalget er også høringsorgan i aktuelle lov- og plan saker. 

 

3.5.3 Myndighet i henhold til kommuneloven 

Med hjemmel i Kommunelovens § 10 nr 2 delegeres til Utvalg for helse, oppvekst og 

kultur avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor sitt arbeidsområde der ikke annet følger 

av lover, forskrifter og dette delegasjonsreglementet. 
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3.5.4 Myndighet i henhold til særlover 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur skal ivareta kommunen sine oppgaver og er delegert 

myndighet til å treffe avgjørelser etter nedenforstående lover. Rådmannen har delegasjon til 

å løse oppgaver innenfor disse lovene når det gjelder daglig drift – det er de prinsipielle 

sakene som løftes opp til utvalget. 

 

Delegasjon i medhold av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og 

omsorgstjenesteloven) av 24.06.2011 nr. 30  

Utvalg for helse, oppvekst og kultur delegeres myndighet etter loven med unntak av den 

myndighet innen miljørettet helsevern som er delegert til Kystlab AS. 

 

Delegasjon etter Lov om vern av smittsomme sykdommer av 05.08.94 nr 55 

Utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet etter følgende bestemmelser i Lov om vern av 

smittsomme sykdommer: 

§ 4 – 1 – møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, 

isolering og smittesanering. 

§ 4 – 6, 1. ledd, forholdsregler ved gravferd. 

§ 4 – 9, 1., 2. og 4. ledd – plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge 

faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak. 

           § 7 – 1 kommunens oppgaver. 

 

Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr 29 (folkehelseloven)  

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12.2009 nr 131 

 

Opplæringsloven av 17.07.98 nr. 61 med forskrifter 

 fatte vedtak om offentlig påtale ved ikke rettmessig fravær fra pliktig  

opplæring i medhold av § 2-1 

 Gi forskrift om skole- og feriedager i medhold av § 2-2, når ikke overordnet organ 

(eks utdanningsdirektøren i fylket) fastsetter skoleruta. 

 Gi forskrift om målform i skolen i medhold av § 2-5 

 Gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole i medhold av § 2-9 

 Gi tillatelse til privat opplæring i heimen, jfr § 2-13 

 Delegasjonen gjelder ikke myndighet til inndeling av kommunen i opptaksområder 

 Velge kommunens andre representant til samarbeidsutvalget ved den enkelte skole i 

medhold av § 11-1. Rektor er kommunens første representant i samarbeidsutvalget, 

jfr § 11-1. 

 Etablere felles samarbeidsutvalg for skole og barnehage i medhold av § 11-1 

 Gi vedtekter for skolefritidsordningen i medhold av § 13-7 

 

Lov om barnehager av 17.06.05 nr. 64 

 Vurdere om kommunen skal være representert i samarbeidsutvalget for den enkelte 

   barnehage og eventuelt velge kommunens representanter i medhold av § 4. 

 Etablere felles samarbeidsutvalg for skole og barnehage i medhold av § 5 

 Gi vedtekter for de kommunale barnehagene med hjemmel i § 7 

 Godkjenne barnehager etter en vurdering av barnehagene med hjemmel i § 7 

 Godkjenne barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål    

   og innhold med hjemmel i § 10 

 Gi pålegg om retting, uforsvarlig eller ulovlige forhold ved godkjente eller 

   godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke 
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   overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset 

   eller varig stenging av virksomheten med hjemmel i § 6.  

 

Lov om voksenopplæring av 28.05.76 nr. 35 

Prinsipielle saker som ikke er delegert til rådmannen 

 

Introduksjonsloven av 04.07.2003 nr 80 

Prinsipielle saker som ikke er delegert til rådmannen 

 

Lov om folkebibliotek av 20.12.95 nr. 108 

 Fastsette reglement for folkebibliotek med hjemmel i § 4 

 

Lov om vern mot tobakksskader av 9. mars 1973 nr. 14 

Utvalget skal føre tilsyn med at reglene i lovens § 6 (røykfrie transportmidler og lokaler) 

overholdes. I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon fra reglene i lovens § 6. 

 

Serveringsloven av 13.06.1997 nr.55 

 - Suspensjon av bevilling med hjemmel i § 18 

 - Tilbakekalle bevilling med hjemmel i § 19 

 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 02.06.1989 nr. 27 

- Inndra salgs- og skjenkebevillinger for inntil 1 måned med hjemmel i § 1.8 

- Føre kontroll med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger med hjemmel i § 1-9 

 

Lov om tilsyn med næringsmidler 

Lov om matvareproduksjon og mattrygghet (matloven) av 19.12.2003 nr 124 

 

Lov om stadnamn av 18.05.1990 nr. 11 
 Fastsette skrivemåten av offentlige adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale 

 gater, veier, torg, boligfelt, anlegg o.l i medhold av § 5 

 

 

3.5.5 Annen myndighet 
Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er vedtatt lagt til andre politiske organ eller delegert til 

administrasjonen, har kommunestyret delegert myndighet i saker av prinsipiell karakter til 

utvalget for helse, oppvekst og kultur innenfor utvalgets ansvarsområde.  

 

Kultursaker: 

Alle driftsmessige saker innen kultursektoren delegeres til utvalget for helse, oppvekst og 

kultur, med mindre de er delegert til rådmannen. 

 

For forretningsorden ellers gjelder kommunestyret sitt reglement. Benevnelsen ”ordfører” 

skal byttes ut med ”utvalgsleder”, ”møteleder” eller ”leder”. 
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3.6 Utvalg for teknisk, næring og miljø  

 

3.6.1 Valg og sammensetning 
Utvalget har 7 faste medlemmer med vararepresentanter. Medlemmene bør velges blant 

kommunestyrets faste representanter eller vararepresentanter.  

 

3.6.2 Ansvarsområde 
Utvalg for teknisk, næring og miljø har følgende ansvarsområde: 

 

- Veg 

- Renovasjon 

            - Forurensing og avfall 

            - Jordbruk 

            - Odelsrett/konsesjonssaker 

            - Skogbruk 

            - Vatn og avløp 

            - Miljøvern 

            - Friluftsliv 

            - Næringsliv 

            - Viltforvaltning 

            - Forvaltning av laksefisk og innlandsfisk 

            - Motorferdsel i utmark 

            - Oppnevnelse av byggekomiteer 

            - Forvaltning av kommunal eiendomsmasse, herunder: 

            - Oppfølging av vedtatte investeringsprosjekter 

            - Oppfølging av vedtatte vedlikeholdsprosjekter 

 

3.6.3 Myndighet i henhold til kommuneloven 
I medhold av Kommunelovens § 10 er Utvalg for teknisk, næring og miljø delegert 

avgjørelsesmyndighet i alle saker som gjelder utvalget sitt ansvarsområde, og som det etter 

Kommuneloven er adgang til å delegere, og som ikke vært vedtatt lagt til annet organ. 

 

3.6.4 Myndighet i henhold til særlover 
Utvalg for teknisk, næring og miljø skal ivareta kommunen sine oppgaver og er delegert 

myndighet til å treffe avgjørelser etter følgende lover: 

 

Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 

Utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet etter Vegloven og er vegstyresmakt for 

kommunale veger, jfr. § 9, siste ledd. Følgende myndighet er likevel tillagt kommunestyret: 

 

 Kommunestyret skal uttale seg og ta opp kommunal veg eller privat veg som 

fylkesveg, eller omklassifisering av fylkeskommunal veg som kommunal veg, 

jfr. § 4 2. ledd. 

 Kommunestyret treffer selv ved vedtak om å ta opp privat veg som kommunal 

veg, eller nedlegging av kommunale veger til private veger, jfr. § 5 2. ledd. 

 Kommunestyret fastsetter selv retningslinjer for overtakelse av private veger. 
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Vegtrafikkloven av 18.06.1965 nr. 4 

 

 Akvakulturloven av 17. juni 2005 

Utvalg for teknisk, næring og miljø uttaler seg på vegne av kommunen i de tilfeller hvor det 

søkes om tillatelse til å drive oppdrett av fisk, skalldyr m.v.  

 

Havne- og farvannsloven av 8. juni 1984 nr. 51 

Utvalget er delegert myndighet til å gi uttalelse om etablering av styringsorgan for havner 

og farvann i medhold av § 12 2. ledd.  

 

Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16 

- Vedta forbud mot ferdsel på nærmere angitte strekninger i utmark § 2 

 - Fastsette avgift for adgang til friluftsområder § 14 

- Vedta regulering av ferdselen på visse friluftsområder § 15 

- Vedta sperring av særskilte utsatt område § 16 

 

Lakse- og innlandsfiskeloven av 15. mai 1992 nr. 47 

Utvalget er delegert myndighet som kommunens forvaltningsorgan etter § 6 e i denne 

lovens bestemmelser.  

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 

Utvalget er delegert myndighet etter lovens § 5, etter forskrifter vedtatt av kommunestyret 

og etter § 6 (tillatelser etter søknad). Rådmannen har likevel fullmakt til å fatte 

enkeltstående vedtak. 

 

Jordlova av 12. mai 1995 nr. 23 

 

Skogbruksloven av 27. mai 2005 nr. 31 

 

Viltloven av 29.05.81 nr 38. 

Saker om kvotetildeling skal behandles i utvalget. 

 

Lov om vassdrag og grunnvann av 24.11.2000 nr. 82 

Kommunens oppgaver som vassdragsmyndighet etter §§ 7 og 16 

 

Lov om odelsretten og åseteretten av 28.06.1974 (odelslova) 

 

Lov om konsesjon for erverv av fast eiendom av 28. november 2003 nr. 98 med 

forskrifter. Kommunal konsesjonsmyndighet etter lovens § 2.  

 

Lov om kommunale vann og kloakkavgifter av 31.05.1974 nr. 17 

med unntak av § 3 fastsetting av avgiften.  

 

Lov om ymse beitespørsmål av 16. juni 1961 nr.12 

 

Lov om miljøinformasjon og deltakelse i offentlig beslutningsprosesser av betydning 

for miljøet (miljøinformasjonsloven) av 9. mai 2003 nr.31 

 

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) av 25. mars 1994 

nr. 7 

 

Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20 
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Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 

Utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet som forurensningsmyndighet i medhold av 

Forurensingsloven, med følgende unntak: 

 

 § 11, 3. ledd  – Godkjenne forskrifter 

 § 24, 3. ledd  – Forskrifter om bygging, drift og vedlikehold av  

avløpsanlegg 

 § 29, 3. ledd, 2. – Forskrift for og plikt til å ta imot spesialavfall og 

produksjonsavfall 

 § 32, 2. ledd  – Forskrift for levering av produksjonsavfall 

 § 33, 1. ledd  – Forskrift om gjenvinning og annen behandling av avfall 

 § 33 a, 1. ledd – Utarbeidelse av avfallsplan 

 § 34, 1. ledd  – Fastsetting av avfallsgebyr 

 § 44, 1. ledd  – Utarbeidelse av kommunal beredskapsplan 

 § 52 a, 1. ledd – Gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser 

 

3.6.5 Annen myndighet 
Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er vedtatt lagt til andre politiske organ eller delegert til 

administrasjonen, har kommunestyret delegert myndighet i saker av prinsipiell karakter til 

teknisk, næring og miljøutvalget innenfor utvalgets ansvarsområde. Utvalget er delegert 

myndighet til å oppnevne byggekomitéer, og her er vedtatt egne retningslinjer K-sak 28/10. 

 

3.7 Administrasjonsutvalget 

 

3.7.1 Valg og sammensetting 
Administrasjonsutvalgets 3 arbeidsgiverrepresentanter med vara, leder og nestleder 

(Kommuneloven § 25) 

 

3.7.2 Ansvarsområde 
Administrasjonsutvalget er kommunens organ i personal- og administrasjonssaker og har 

som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunen som arbeidsgiver. 

 

3.7.3 Myndighet i henhold til regelverk 
Med hjemmel i Kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres administrasjonsutvalget myndighet til 

å treffe avgjørelser i alle saker innenfor sitt ansvarsområde der ikke annet følger av lover, 

forskrifter mv., eller der ikke andre er gitt myndighet. 

 

I saker der administrasjonsutvalget ikke har myndighet til å treffe avgjørelser innenfor sitt 

ansvarsområde, skal utvalget avgi tilrådning før de blir fremlagt for overordnet organ. 

 

Administrasjonsutvalget er delegert myndighet til å opprette og legge ned komiteer, 

arbeidsutvalg til å forberede behandling av saker og til å utføre særskilte verv, jfr. 

Kommunelovens § 10 nr. 5 og nr. 6. 

 

Administrasjonsutvalget skal avgjøre tvistespørsmål om tolking og praktisering av avtaler, 

reglement og andre forhold som vedrører arbeidstakerens tilsettings- og arbeidsvilkår. 

Administrasjonsutvalget skal vedta retningslinjer for tilsettings- og rekrutteringsprosedyrer, 

opplæringsplaner og andre planer for personalutvikling 

 

3.7.4 Annen myndighet 
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Administrasjonsutvalget gir uttale på vegne av kommunen i alle saker fra sentralt hold 

(stat, fylke m.v.) innenfor sitt ansvarsområde, og som ikke er av en slik art at 

kommunestyret selv skal ha dem til behandling. 

 

 

3.8 Hovedarbeidsmiljøutvalg 

 
3.8.1 Valg og sammensetning 

Arbeidsmiljøutvalget består av 8 medlemmer, 4 fra arbeidsgiversiden, og 4 fra 

arbeidstakersiden. Ordføreren representerer arbeidsgiversiden. Rådmannen utpeker de 

øvrige representantene fra arbeidsgiversiden.(K-sak 121/10) 

 

3.8.2 Ansvarsområde 
Arbeidsmiljøloven (AML) 

§ 1.1 - lovens formål er:  

 

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

arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og 

med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den 

teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, 

 

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, 

 

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

arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, 

 

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

og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig 

veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, 

 

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv. 

 

 

3.8.3 Ansvar i henhold til regelverk 
AML § 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver  

 

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

virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge 

utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.  

 

(2) Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:  

 

a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, 

 

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

har betydning for arbeidsmiljøet, 

 

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

 

d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om 

byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og 

forebyggende vernetiltak, 
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e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, 

 

f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger. 

 

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

4-6.  

 

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

til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren 

treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til 

Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, 

kan det vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som 

utvalget oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for 

Arbeidstilsynet til avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske 

undersøkelser og måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i dette ledd, 

skal medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den 

opplysningen gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget.  

 

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

kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av 

arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For 

å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal 

utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for 

gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre 

utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til 

avgjørelse.  

 

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

styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi 

nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming.  

 

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

regler om saksbehandlingen og om taushetsplikt for utvalgets medlemmer.  

 

3.9 Kontrollutvalget 

 

(Reglement for Kontrollutvalget er vedtatt av Nesset kommunestyre i møte 18.06.2015 sak 52/15) 

 

§ 1. Kontrollutvalgets formål 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom 

sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Nesset kommune, 

og at kommunen leverer sine tjenester effektivt og målrettet i henhold til lov, forskrifter, 

statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og vedtak. 

 

 

§ 2. Valg - sammensetning 

Kontrollutvalget i Nesset kommune skal bestå av min. 5 medlemmer. 

Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer, og blant medlemmene leder og 



 
 

32 

nestleder. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst 1 av medlemmene velges blant 

kommunestyrets medlemmer.  For å sikre den politiske balansen og sammensetningen i 

utvalget, bør leder av kontrollutvalget tilhøre opposisjonen, mens nestleder bør tilhøre 

posisjonen. Begge kjønn skal være representert i utvalget. Kontrollutvalget velges i 

kommunestyrets konstituerende møte etter valg av formannskap og ordfører/varaordfører, 

jf. Kommuneloven § 17, 2. 

 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem til formannskap, 

medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av 

kommuneråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité etter § 10 a og ansatte i 

kommunen. 

 

 

§ 3. Kontrollutvalgets oppgaver 

Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven kap. 12 og forskrift om kontrollutvalg 

og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å 

føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen og påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget kan foreta de undersøkelser som det finner 

nødvendig for å ivareta sin kontrolloppgave på vegne av kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget skal sørge for at følgende oppgaver blir utført: 

 Regnskapsrevisjon, som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at 

regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om kommunens 

årsregnskap og å påse at revisors – og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir 

fulgt opp. Kontrollutvalget skal også føre kontroll med at den økonomiske forvaltningen 

foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. 

Kontrollutvalget skal også gi sin uttalelse til kommunens prosjektregnskap. 

 

 Forvaltningsrevisjon, som er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger. Kontrollutvalget skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Videre skal 

utvalget årlig bestille og følge opp forvaltningsrevisjon hos revisor. Utvalget rapporterer 

resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til kommunestyret. 

 

 Selskapskontroll , som er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges 

demokratisk styring og kontroll. Dette innebærer at kontrollutvalget er pålagt å føre 

kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget 

utarbeider plan for selskapskontroll. Videre skal utvalget bestille selskapskontroller i 

henhold til planen, og rapporterer til kommunestyret om gjennomførte selskaps-kontroller. 

 

 Granskninger eller undersøkelser. Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller 

etter vedtak i kommunestyret foreta granskninger eller undersøkelser av kommunens 

virksomhet. 

 

 Høringer. Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor det ansvarsområdet som er gitt 

utvalget i medhold av kommuneloven. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der 

utvalget mottar muntlige forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst en spesiell 

sak eller saksområde. Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan 

med hjemmel i kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet, vedta at hele eller 

deler av høringen kan være lukket når det foreligger lovbestemt taushetsplikt. 
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 Virksomhetsbesøk. Kontrollutvalget kan gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli bedre 

kjent med og få et godt innblikk i forvaltningen av kommunens virksomhet, i kommunale 

hel- eller deleide selskap og i kommunale foretak. 

 

 

§ 4. Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser 

Kontrollutvalget avgir forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Nesset kommune. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes 

formannskapet og følger formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. 

 

Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde, 

og må sikres en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Til å bistå seg i 

arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat som forbereder 

saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalgets møter og følger opp 

saker på vegne av utvalget. Sekretariatet skal sikre at saker som behandles av 

kontrollutvalget er forsvarlig utredet og forberedt.  

 

Kontrollutvalget legger opp til revisjonsordning tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, 

behov for oppfølging av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens 

egen organisering og internkontroll. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt 

tilknyttede selskaper ivaretas av egen revisor / revisjonsselskap som kommunestyret velger 

etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

 

§ 5. Saksbehandlingen i kontrollutvalget 

Utvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter 

avholdes i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling, med sakliste og sakspapirer, 

sendes utvalgets medlemmer, aktuelle varamedlem, ordføreren, rådmannen og revisor en 

uke før møtet finner sted. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. I tillegg sendes 

kontrollutvalgets møteinnkalling og sakspapirer, samt protokoller til Nesset kommune og er 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

 

Protokoller skal sendes utvalgets medlemmer/varamedlemmer for gjennomsyn. Merknader 

skal meldes sekretariatet, som i samråd med lederen tar avgjørelse om det skal gjøres 

endringer i utkastet. Protokollen skal endelig godkjennes av kontrollutvalget i neste møte. 

 

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum, men skal vedtas lukket når det foreligger 

lovbestemt taushetsplikt.   

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

møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme gjelder for avgjørelse om at et 

medlem av organet er inhabilt. 

 

 

For at kontrollutvalget skal kunne utføre og følge opp de oppgaver som er nødvendig for å 

sikre forsvarlig kontroll og tilsyn, bør utvalget ha minimum 5 møter pr. år. Det utarbeides 

en møteplan med oversikt over møtetidspunkt og faste oppgaver for det enkelte år som 

vedtas av kontrollutvalget.  

 
 

§ 6. Kontrollutvalgets arbeidsmåte 

Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i 
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Nesset kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på 

en uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp 

kommunens beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring. 

Gjennom en aktiv og synlig arbeidsmåte vil kontrollutvalget bidra til at feil og 

uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle forekomme, vil utvalget 

påpeke dette. 

 

Kontrollutvalget skal arbeide for 

 å sikre god kvalitet i kommunens tjenester 

 å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse 

 å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale 

forvaltningen 

 å sikre at politiske vedtak i Nesset kommune følges opp. 

 

§ 7. Informasjon og rapportering 

Som et ledd i sitt forebyggende arbeid skal kontrollutvalget prioritere veiledning og 

informasjon. Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i 

organisasjonen. Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som 

kommunens øverste tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapportere til 

kommunestyret ved behov. 

 

Det utarbeides en årsmelding med oppsummering av kontrollutvalgets arbeid for det 

enkelte år som legges fram for kommunestyret. På slutten av hver valgperiode skal det 

legges fram en rapport til kommunestyret om utvalgets virksomhet og gjennomført 

forvaltningsrevisjon i valgperioden. 

 

Kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, ivaretar kontakten med media. 

 

 

§ 8. Samspillet mellom kontrollutvalget og kommunestyret 
God forståelse og respekt for hverandres roller er avgjørende for et godt samspill mellom 

kontrollutvalget og kommunestyret. Kontrollutvalget arbeider på oppdrag fra 

kommunestyret som kan anmode eller pålegge kontrollutvalget å utrede konkrete saker på 

egne vegne. 

 

Leder og nestleder i kontrollutvalget har møte- og talerett i kommunestyret når saker fra 

kontrollutvalget skal behandles.  

 

Saker som kontrollutvalget fremmer til kommunestyret skal behandles før de politiske 

sakene for å tydeliggjøre at dette er tilsyns- og kontrollsaker der andre kriterier enn de 

politiske er førende for debatten og konklusjonen. Presentasjon av sakene vil bidra til å 

synliggjøre kontrollutvalgets arbeid overfor kommunestyret. 

 

 

§ 9. Ikrafttreden 

Reglement for kontrollutvalget i Nesset kommune trer i kraft etter vedtak i 

kommunestyret. 
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3.10 Rådet for eldre og funksjonshemmede  

 

3.10.1 Valg og sammensetting 
Utvalget har 5 faste medlemmer, hvorav et medlem fra organisasjoner for medlemmer med 

nedsatt funksjonsevne. (K-sak 103/11) Det er kommunestyret som velger rådet etter 

innspill av div pensjonistforeninger/lag og organisasjoner. (minst 1 politiker) 4 av 

medlemmene har personlige vara, den 5. (politisk) har 2 vara. 

 

3.10.2 Ansvarsområde 
De eldres levekår. 

Ivareta rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres levekår 

 

3.10.3 Myndighet i henhold til regelverk 
Råd for eldre og funksjonshemmede har uttalerett i alle saker som gjelder disse gruppenes 

levekår og rettigheter. Rådet er høringsinstans i blant annet plan- og byggesaker og elles 

saker som angår eldre og funksjonshemmede i hverdagen. Rådets uttale skal følge saken 

når den legges fram for vedtak i politisk utvalg, jfr. Lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd (eldrerådslova) § 4 a og Lov om råd eller anna 

representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 

funksjonsevne m.m. §§ 4 og 5.  

 
 

3.11 Ungdommens kommunestyre i Nesset 

 

3.11.1 Valg og sammensetning 
a) Ungdommens kommunestyre i Nesset (UKS) er et underutvalg under kommunestyret 

og består av 15 faste representanter og 3 vararepresentanter fra hver ungdomsskole. 

Representantene er i alderen 13 – 19 år.  UKS velger selv leder og nestleder (ordfører og 

varaordfører) på første møte etter valget.  

 

b) Representantene til UKS velges på følgende måte: 

 Alle ungdomsskoleklassene i Nesset velger en gutt og en jente som kandidater fra  

hver klasse. 

 Hver skole arrangerer valgmøte for alle elevene på ungdomstrinnet hvert år innen  

utgangen av mai der skolen sine representanter til UKS blir valgt. Kandidatene 

presenteres for valgmøtet. 

 Det foretas skriftlig valg ved at alle elevene stemmer på en jente og en gutt av de  

foreslåtte. De kandidatene som får flest stemmer blir valgt. I tillegg kommer 3 

vararepresentanter i nummerert rekkefølge etter antall stemmer. 

 Representanter fra 10. klasse blir valgt for 2 år slik at de deltar i UKS første og andre  

året på videregående skole. 

 Representanter fra 8. og 9. klasse blir valgt for ett år. 

 Representantene fordeles slik: 

- Indre Nesset b- og u-skule velger 7 representanter og 3 vararepresentanter. 

- Eidsvåg b- og u-skole velger 8 representanter og 3 vararepresentanter. 
 

På grunn av at elevene i 10. klasse blir valgt for 2 år, kan det blir ulikt tall representanter 

som skal velges. UKS sender hvert år i april/mai oversikt over antall representanter som 

skal velges ved hver skole. 
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c) Ved forfall av faste representanter, kalles vararepresentanter for gjeldende skole inn 

etter nummerrekkefølge. Vararepresentanten deltar som ordinær representant i det aktuelle 

møtet eller periode. 

 

d) Politisk representasjon: kommunestyret utnevner 2 observatører med 

vararepresentanter fra kommunestyret som møter fast i UKS sine møter. Observatørene har 

talerett, men ikke forslags- og stemmerett. Funksjonstida for observatørene følger 

valgsperioden for kommunestyret. 

 

3.11.2 Ansvarsområde 
a) UKS skal være ungdommens talerør ovenfor politiske organ og 

kommuneadministrasjon. Tiltak, planer og saker som på ulike måter vedrører de unge, skal 

sendes til UKS for uttale eller høring. 

 

b) Inntil 3 representanter fra UKS har møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyret. 

 

c) UKS kan på eget initiativ ta opp og utrede saker som kan sendes videre til 

behandling i kommunale organ. 

 

d) UKS skal ha egen budsjettpost til disposisjon som kan benyttes til å støtte tiltak 

iverksatt for eller av ungdom. Kommunestyret avgjør hvert år i budsjettbehandlingen hvor 

stor denne budsjettposten skal være. 

 

e) UKS kan sette ned egne arbeidsgrupper eller utvalg som skal arbeide med avgrensede 

oppgaver. 

 

f) UKS legger hvert år frem en kortfattet årsrapport for kommunestyret. Rapporten skal 

legge fram før den årlige budsjettbehandlingen i desember. 

 

3.11.3 Myndighet i henhold til regelverk 
 Fordeling av ungdomsmidler i samsvar med vedtatt budsjett. 

 Møterett i politiske forum. 

 Høringsinstans for saker som omhandler ungdom. 

 

3.11.4 Regler for gjennomføring /innkalling:  
a) UKS i Nesset skal ha minst 4 møter i året. Lederen innkaller til møte ved behov, eller 

når minst 1/3 av representantene krever det. 

 

b) Lederen har ansvaret for å sette opp sakliste og sende ut innkalling i samarbeid med 

sekretæren for UKS. Innkallingen må senest være representantene i hende helga før møtet, 

og senest 5 dager før. 

 

c) Møtene i UKS er åpne for publikum etter offentlig kunngjøring i Kulturmeldinga eller 

på hjemmesidene til Nesset kommune. 

 

d) Lederen leder møtene, i lederen sitt fravær er det nestlederen som leder møtene. 

 

e) Vedtak i UKS fattes i møtet. UKS er vedtaksfør når minst 2/3 av representantene er til 

stede. Vedtak blir avgjort med alminnelig flertall. Lederen har dobbeltstemme ved likt 

stemmetall. 

 

f) Det skal føres møtebok fra alle møter med disse opplysningene: 
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 Tid og sted for møtet 

 Navn på frammøtte representanter og observatører. 

 Navn på fraværende. 

 Oversikt over behandlede saker. 

 Vedtak som blir fattet og eventuelle stemmetal. 

 

g) Møteboken skal sendes ut til alle representantene og godkjennes på neste møte. 

 

h) Møtene skal så langt det er mulig foregå på dagtid, i skoletida på kommunestyresalen 

i Eidsvåg. Deltagelse på møtene skal ikke registreres som fravær på skolen. 

 

i) UKS kan kalle inn andre personer til møtene sine for å belyse aktuelle saker. Disse kan 

få talerett, men ikke forslags- og stemmerett. 
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Kapittel 4 - Administrativ myndighet 

 

4.1 Delegasjon til rådmann 

 

4.1.1 Myndighet i henhold til kommuneloven, §§ 23 og 24 
Rådmannen er øverste leder for kommunes administrasjon med de unntak som følger av 

lov og innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter 

 

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

Rådmannen har møte og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 

kommunale folkevalgte organ med unntak av Kontrollutvalget 

 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelse i saker som ikke er av prinsipiell 

karakter, der ikke annet følger av lover, forskrifter mv. og hvor myndighet ikke er gitt til 

andre. En sak anses ikke som prinsipiell når det foreligger vedtak fra politisk organ, det er 

utarbeidet retningslinjer for hvordan den skal behandles, eller man har praksis fra 

behandling av tilsvarende saker.  

 

Rådmannen avgjør selv om myndigheten skal delegeres videre internt. Det blir i den 

sammenheng krevd at det blir etablert tilfredsstillende, skriftlige kontroll- og 

rapporteringsrutiner for utøvelse av videredelegert myndighet 

 

4.1.2 Myndighet innen økonomi 
Rådmannen treffer avgjørelse i budsjett- og økonomisaker i samsvar med myndighet gitt i 

vedtatt økonomireglement 

 

Rådmannen har anvisningsmyndighet innen kommunens budsjett og kan delegere denne til 

andre i administrasjonen. 

 

Rådmannen kan frafalle pant, samt vike prioritet når dette ikke medfører særlig risiko for 

tap for kommunen. 

 

4.1.3 Myndighet innen personalforvaltning/arbeidsgiverområdet 
Som øverste administrative leder har rådmannen personalansvar/arbeidsgiveransvar i hele 

kommunens organisasjon.  Myndighet som er delegert til rådmannen omfatter:  

 

 Myndighet til å foreta tilsetting og oppsigelse, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår i 

alle stillinger. Dette gjelder også myndighet til å dispensere fra kravet om pedagogisk 

utdannelse. 

 Fatte avgjørelser i alle personalsaker, herunder fastsette bemanningsplaner innenfor 

vedtatte budsjettrammer, utlyse stillinger og innvilge permisjoner. 

 Tilstå bil-, telefon og andre godtgjørelser i henhold til kommunens reglement 

 Føre forhandlinger og tegne protokoller med arbeidstaker organisasjonen 

 

All myndighet innen arbeidsgiverområdet skal for øvrig utøves i henhold til kommunens 

ulike reglement/retningslinjer innen personalforvaltningen/arbeidsgiverområdet, samt 

sentrale lover og avtaleverk, herunder Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. 
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4.1.4 Annen myndighet 
 Rådmannen fastsetter leie på utleie forhold av lokaler og utstyr som ikke uten videre 

            følger av vedtatte satser. Dette omfatter også husleiereguleringer, jfr k-sak 138/07, 

            punkt 1.9 

 Rådmannen har myndighet til å selge overflødig/utrangert utstyr og materiell 

 Utleie av kommunens bygninger, herunder boliger, skoler og barnehager. 

 

Straffeloven av 22. mai 1902 

Rådmannen er delegert myndighet etter Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 når det gjelder 

begjæring av påtale for straffbare handlinger for kommunen med hjemmel i straffelovens § 

79, 5. ledd (påtale i saker som gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendom og for 

øvrig de tilfeller der hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale).  

 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) av 25. juni 2010 nr. 45 

Rådmannen er delegert myndighet til å behandle saker etter denne lov med forskrifter.  

 

Lov om trussamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25 

Rådmannen er delegert myndighet til å vedta tilskudd etter § 19, 2. ledd i Lov om 

trossamfunn av 13. juni 1969 nr. 25.  

 

Handelsloven av 6. juni 1980 nr. 21 

Rådmannen er delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak i samsvar med Handelsloven av 

6. juni 1980 nr. 21, § 3 – 2 om handel utenom faste utsalgssted.  

 

Tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 6 

Rådmannen er delegert myndighet etter Tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 6 til 

å begjære tvangsfullbyrdelse av krav kommunen har når det foreligger alminnelig eller 

særskilt tvangsgrunnlag, jfr. § 4 – 1. 

 

Rådmannen er delegert myndighet til å kreve midlertidig forføyning når det foreligger 

sikringsgrunn, etter § 15 – 1 og § 15 – 2.  

 

Rådmannen er delegert myndighet til å gi bud og godkjenne bud, samt å kjøpe og 

godkjenne kjøp av løsøre ved tvangssalg med inntil kr 100.000 per tvangssalg. 

 

Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) 

Rådmannen er delegert myndighet til å utføre oppgaver i henhold til matrikkelloven. 

 

 

4.2 Delegasjon etter særlover 

 

4.2.1 Servicekontoret, inkl. politisk sekretariat 
Alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe beslutninger i følgende saker: 

 

 Skifte av styrer og stedfortreder, jfr. § 1-7 c 

 Ambulerende skjenkeløyve etter § 4-5 og skjenkeløyve for den enkelte anledning,  

jfr. § 1-6 
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 Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning  

 Flytting av skjenkelokale for en enkelt anledning 

 Fastsette løyvegebyr i samsvar med Alkoholloven sine satser 

 

Serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 55 

Rådmannen er delegert myndighet etter Serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 55 med 

forskrifter.  

 

Salg av boligtomter i henhold til vedtatte reguleringsplaner. 

 

Lov om arkiv av 04.12.1992 nr 126 og 

Lov om behandling av personopplysninger av 14.04.2000 nr 31 

 

 

4.2.2 Oppvekstområde, barnehage og skole 
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 

1998 nr. 61  

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelse i saker etter Opplæringsloven, med 

unntak av det som er delegert til utvalget for helse, oppvekst og kultur etter dette 

delegasjonsreglement. 

 

Barnehageloven av 20. juni 2005 nr 64 

Rådmannen er delegert myndighet til å ta avgjørelse i saker etter Barnehageloven med 

unntak av det som er delegert til utvalget for helse, oppvekst og kultur etter dette 

delegasjons-reglementet.   

 

Rådmannen treffer vedtak om opptak i kommunale barnehager etter vedtatte retningslinjer. 

 

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) – Lov av 19. juni 2009 nr. 95 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe vedtak i saker etter Voksenopplæringsloven 

med unntak av det som er delegert utvalget for helse, oppvekst og kultur etter dette 

delegasjonsreglement. 

 

Introduksjonsloven av 04.07.2003 nr 80 
Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelser etter introduksjonslovens kapittel 

2, §§ 2 til 7 vedr rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet, individuell plan med 

mer. Prinsipielle saker behandles av utvalget for helse, oppvekst og kultur. 

 

 

4.2.3 Helse og omsorgsområdet 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 nr 30  

Rådmannen er delegert følgende myndighet 

  

Med hjemmel i Lov om helse- og omsorgstjenesten i kommunene, gis rådmannen 

myndighet til å  

 fatte vedtak i enkeltsaker etter de lands- og kommunale helseforskrifter som er 

hjemlet i Lov om helsetjenester i kommunene når det gjelder rutinepregede, 

regelbundne saker. 

 treffe enkeltvedtak om vederlag 

 inntak av pensjonærer ved eldreinstitusjonene. 

 tilsette helsepersonale 
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 treffe vedtak vedrørende undervisning, opplæring og videreutdanning av fast tilsatt 

personale og praksisplasser for studenter 

 treffe beslutning i disponering av pensjonærene sine kontantytelser og 

fellesordninger 

 

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009   

Nr. 131 

 

Lov om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven) av 9. mars 1973 

Rådmannen er delegert oppgaver etter Lov om vern mot tobakkskader med forskrifter, med 

unntak av det som er delegert til utvalget for Helse, oppvekst og kultur.  

 

Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. av 30. mars 1984 

(helsetilsyn) 

Rådmannen er delegert ansvar og myndighet etter denne lov. 

 

Lov om matvareproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) av 19.desember 2003  

nr. 124 

 

Rådmannen er delegert følgende myndighet: 

 

 Godkjenning av planer for alle virksomheter som kommer inn under loven sitt 

ansvarsområde, og å fastsette hvor lenge godkjenningstiden skal være 

 Godkjenne stevner, messer, markeder, idrettsarrangement mv 

 Godkjenning av automater 

 Godkjenning av transportmidler til ervervsmessig transport av kjøtt og kjøttvarer, 

salgsbiler for næringsmidler m.v. 

 Godkjenning av handel utenom fast utsalgssted 

 Gi pålegg vedrørende orden og hygiene 

 Gi pålegg av utbedringer, vedlikehold og nyanskaffelser av utstyr 

 Gi pålegg om resultater og laboratorieanalyse 

 

Lov om barnevern (barnevernloven) av 17.juli 1992 nr. 100 

 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) av 

2. juli 1999 nr. 62 
 

 

4.2.4 Området for teknisk drift, plan, miljø og næring 
Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av 23. mai 1997 nr. 12 

Rådmannen er delegert myndighet til å fatte vedtak om unntak fra seksjoneringsforbud etter 

Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 12. 

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 28. juni 2008 

nr. 71 

Rådmannen er delegert myndighet etter Plan- og bygningsloven med unntak av de 

paragrafer som er delegert til formannskapet, som er kommunens planutvalget. I henhold til 

PBL § 12-14 delegeres rådmannen myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i en 

reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. 

Rådmannen kan gi dispensasjon fra gjeldende plan der hverken nabo eller eksterne 
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instanser har kommet med merknader til saken. Saker som er av prinsipiell karakter skal 

treffes av dette politiske organet. 

 

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

Rådmannen er delegert myndighet til å opptre på kommunen sine vegne i forhold som er 

omfattet av naboloven av 16. juni 1961 nr. 15. 

 

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

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe vedtak etter Vegloven med forskrifter så langt 

det er tillatt etter lov, med unntak av prinsipielle saker som er delegert til utvalg for teknisk, 

næring og miljø. Rådmannen er delegert myndighet til treffe vedtak i saker om 

dispensasjon fra byggegrensen langs kommunale veger der det ikke er kommet inn 

merknader fra naboer eller eksterne instanser. 

 

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

Rådmannen er delegert myndighet til å forvalte vegtrafikkloven med forskrifter så langt det 

er tillatt etter loven med unntak av bestemmelser som er delegert til driftsstyre 2. 

 

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni 2005 

Rådmannen er delegert myndighet som følger av lov av denne lov, med unntak av 

myndighet til å fastsette gate/veinavn, jfr. § 21. 

 

Forurensningsloven av 13. mars 1981 

Rådmannen er delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak etter Forurensningsloven med 

forskrifter med hjemmel i § 83. 

 

Lov om kommunale vass og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 

Rådmannen er delegert myndighet til å forvalte lov om kommunale vann- og 

kloakkavgifter med forskrifter så langt det er tillatt etter loven, med unntak av de 

bestemmelser som skal avgjøres av kommunestyret selv. 

 

Lov om naturvern av 18. juni 1970 nr. 63 med forskrift 

Rådmannen er delegert myndighet til å forvalte lov om naturvern med forskrift så langt det 

er tillatt etter loven. Dette gjelder også den nye naturmangfoldsloven, hvor rådmannen har 

fått delegert myndighet, jfr k-sak 18/10. 

 

Lov om vassdrag av 15. mars 1940 nr. 3 

Rådmannen er delegert myndighet til å forvalte lov om vassdragene med forskrifter så langt 

det er tillatt etter loven.  

 

Konsesjonsloven av 28.11.2003 nr 98 

Rådmannen er delegert fullmakt til å ta avgjørelse i søknader som gjelder konsesjon. 

 

Viltloven av 29.05.81 nr 38 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelser etter lov om viltet med forskrifter 

så langt det er tillatt etter loven, med unntak av de bestemmelser som er delegert til andre. 

(Eks kvotetildeling som skal behandles i utvalget for teknisk, næring og miljø. 

 

Jordlova av 12. mai 1995 

Rådmannen er delegert myndighet til å ta avgjørelse om søknader etter jordlova. 

Prinsipielle saker behandles av utvalg for teknisk, næring og miljø. 

 

Lov om skogbruk av 27. mai 2005 nr 31 
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Rådmannen er delegert myndighet til å forvalte Lov om skogbruk med tilhørende 

forskrifter så langt dette er tillatt etter loven/forskriftene. 

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelser etter lov om motorferdsel i utmark 

og vassdrag så langt det er tillatt etter loven. Prinsipielle saker løftes opp til politisk 

behandling.  

 

Havne- og farvannsloven av 8. juni 1984 nr. 51 

Rådmannen er delegert tilsynsmyndighet i medhold av Havnelovens § 16 2. ledd 

 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) av 25. juni 2010 nr. 45 

Rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet i medhold av § 12 i Sivilbeskyttelsesloven. 

Tiltak etter denne bestemmelse i Sivilbeskyttelsesloven som krever kommunale 

bevilgninger må fremmes på ordinær måte for kommunestyret før tiltak kan iverksettes.  

 

Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr. 31 

Rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet etter følgende bestemmelser i 

Eierseksjonsloven: 

§ 7 – Seksjoneringsbegjæring 

§ 8 – Kommunens behandling av seksjoneringsbegjæringen 

§ 9 – Seksjoneringstillatelse 

 

 

4.2.5 Kultur 
Delegasjon etter Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108 med forskrifter 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelser etter lov om folkebibliotek med 

forskrifter så langt det er tillatt etter loven, med unntak av de bestemmelser som er delegert 

til andre. 

 

Delegasjon etter Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21 

Rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet etter lov om film og videogram, også i 

løyvesaker etter § 2 i denne lov. 

 

Lov om kulturminner av 9.6.1978 

 

 

4.2.6 NAV Nesset kommune 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12.2009 nr. 131  

Rådmannen har myndighet til å treffe vedtak om tildeling av lån og tilskuddsmidler fra 

Husbanken. Myndigheten gjelder startlån, boligtilskudd (etablering og utbedring) samt 

bostøtte. Myndighet skal utøves i henhold til Husbankens retningslinjer. Klientutvalget er 

klageorgan i første instans. 

 

Rådmannen v/ NAV har ansvaret for å tildele transportstøtte til bevegelseshemmede i 

samsvar med egne retningslinjer. 

 

 

4.3 Delegasjon til andre 
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4.3.1 Brannsjefen 
Kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige 

stoffer og brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr 20 med tilhørende 

forskrifter delegeres fra kommunestyret til rådmannen for videredelegering til brannsjefen. 

 

Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon 

av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet. Kommunestyret kan som overordnet 

organ til enhver tid endre gjeldende praksis eller forlange saker eller typer av saker inn for 

kommunestyret.  

 

Brannsjefens behandling av delegasjonssaker skal praktiseres etter gjeldende lover og 

forskrifter, samt godt skjønn. 

 

4.3.2 Kommunelege I 
Delegasjon til kommunelege I 

Kommunelege I delegeres følgende myndighetsutøvelse: 

 

1. Kommunestyret sin myndighet i medhold av Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester.  

2. Kommunestyret sin myndighet i medhold av lov om vern av smittsomme sykdommer i 

hastesaker. 

 

4.3.3 Fagansvarlig for barnevernstjenesten 
Delegasjon til ansvarlig for barnevernstjenesten 

Den som er faglig ansvarlig for barnevernet har ansvaret for disse oppgavene etter loven, 

jfr. barneverntjenesteloven § 2-1, 3. avsnitt. I hht k-sak 74/10 er rådmannens myndighet og 

ansvar overført til rådmannen i Sunndal som er vertskommune for interkommunalt 

barnevernsamarbeid. 
 
 

 

4.3.4 Kriseledelsen 
Kriseledelsen 

I en akuttsituasjon, der det ikke er tid til å kalle sammen formannskap eller kommunestyre, 

har kriseledelsen fullmakt til å benytte inntil kr. 500.000,- for å avverge eller avgrense 

skade. Denne fullmakta er gitt med hjemmel i kommunelova § 13 

Kapittel 5 - Vedtak, iverksettelse og endringer 
 

Vedtak 

Dette delegasjonsreglementet er vedtatt av Nesset kommunestyre den X.  I oktober 2014 ble det nedsatt ei 

arbeidsgruppe som skulle evaluere den politiske strukturen, og samtidig oppdatere og foreslå nødvendige 

endringer i delegasjonsreglementet. Reglementet er oppdatert pr. 01.06.2015 

 

Iverksetting 
Oppdatert delegasjonsreglementet erstatter tidligere Delegasjonsreglement, og gjelder fra 1. juli 2015 

 

Myndighet til å foreta endringer 

Endringer av dette reglement kan gjøres av kommunestyret. 

 



 Nesset KrF                                                                      

Evaluering av politisk organisering- reglement mv.

Høringsbrev etter vedtak i Nesset kommunestyre 18.06.2015.

…………………………………………………………………………………………………..

I hovedsak ser dette ut til å være grundig og fullstendig reglement for 
folkevalgte organer i Nesset. Spesielt med tanke på de vesentlige endringer 
som er liste opp i kap.3 Politisk myndighet.

En kan kommentere pkt. 3-4, Om det bør være slik at kommunestyret vedtar 
kjøp/salg av fast eiendom uansett beløpsgrense. Alle slike saker vil jo ha 
budsjettmessig konsekvens.

Til kapittel 1,4 Skille mellom politikk og administrasjon kan en knytte følgende 
kommentar. Det er en prinsipiell og sunn tilnærming med oppsatt 3- deling, 
men dette må ikke være til hinder for at kommunestyret foretar evaluering av 
egen arbeidsform og utvikling av kommunen sett i forhold til målsettinger det 
er stor enighet om administrativt og «tverrpolitisk». Samfunnsperspektivet bør 
ikke måles bare mot kontroll, men også ved å ta tid til egen analyse av 
kommune og lokalsamfunn.

Interpellasjoner;

Det kan synes knapt med 2 dagers innleveringsfrist for interpellasjoner. Her bør 
det gjerne gis lengre tidsfrist slik at interpellasjoner gjerne følger med på 
sakslisten for å gi mulighet for grundig svar, men også mulighet for 
forberedelse for de som ønsker ordet til interpellasjonen.

Når det gjelder kap.2.2 oversikt over kommunale organer og utvalg, så regner 
vi i KrF med at kap. 2.2.1. -2.2.2. -2.2.3.- og 2.2.4. valgte og faste utvalg er 
gjennomgått og evaluert av arbeidsgruppen slik at dette skal være slik i denne 
valgperioden. Slik at kap. 2.2.5 ; Endringer  først kommer for fullt i en situasjon 
med kommunereform.

 Eidsvåg, 31.08.2015.

Nesset KrF

Svein Atle Roset.
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