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Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
Reglement for saksbehandling i folkevalgtes organ (politisk reglement) 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
130/2016 Fellesnemnda 11.10.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgtes organ (politisk reglement) gjøres gjeldende for 
nye Sandefjord slik det fremkommer av vedlegget.  

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 
3. Reglement vurderes revidert innen utgangen av 2017.  

 
 

Vedlegg: 
Vedlegg - Utkast Politisk reglement FN 111016 
 

Saksfremstilling 

Fellesnemda behandlet temakomiteen for reglement sitt forslag til politisk reglement, i sak 96/2016 
den 20.09.2016 og følgende vedtak ble fattet:  

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgtes organ (politisk reglement) gjøres gjeldende for 
nye Sandefjord slik det fremkommer av vedlegg 1, med de endringer som kom frem i møtet.  

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16.  

Følgende endringer til reglementet ble vedtatt:  

Pkt 6.1, første avsnitt endres til:  

Saker som avgjøres av utvalg skal forelegges formannskapet dersom minst ett medlem krever 
dette ved protokolltilførsel. Slik mindretallsanke skal fremmes før møtets slutt.  

Pkt. 10, første setning endres til: 

Administrasjonsutvalget består av 10 medlemmer, hvorav 7 medlemmer er oppnevnt blant 
formannskapets medlemmer og formannskapets varamedlemmer og 3 medlemmer er utpekt av de 
ansattes organisasjoner.  

Pkt. 11, andre avsnitt endres til:  
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Rådet består av 11 medlemmer frem til konstituering i 2019. 8 pensjonister (2 fra Andebu, 2 fra 
Stokke og 4 fra Sandefjord) og 3 politisk valgte.  

Rådet består av 7 medlemmer etter konstituering. 5 pensjonister og 2 politikere. Flertallet av 
medlemmene skal være alderspensjonister.  

Pkt. 12 endres til:  

Rådet består av 11 medlemmer. 8 fra organisasjonene og øvrige medlemmer velges av 
kommunestyret.  

Etter vedtak i partssammensatt utvalg sak 50/2016 strykes setningen « Kommunens arbeidstakere 
bør ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter» fra pkt. 10 i Politisk reglement.  

Administrasjonen har innarbeidet fellesnemdas vedtatte endringer inn i nytt politisk reglementet. 

Godkjenning av protokoller 

Leder av fellesnemda har bedt prosjektleder vurdere om protokollene fra møter bør sendes til 
ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i etterkant av møtene, for deretter bli godkjent i 
påfølgende møte.  

Tidspunktet for når protokollene skal underskrives er ikke omtalt i utkast til reglement. Praksis fra 
dagens tre kommuner er slik: I Stokke og Andebu underskrives protokollen samme dag, direkte i 
etterkant av møtet. I Sandefjord godkjennes protokollen administrativt, deretter gjøres den offentlig, 
og blir formelt godkjent i påfølgende møte.  

Ansattes møte- og talerett  

I behandlingen av reglementet i PSU sak 50/2016 ble spørsmålet om representanter for de 
ansattes møte- og talerett i hovedutvalgene diskutert, det ble vist til kommunelovens § 26.  

Administrasjonen gav i møtet uttrykk for at bestemmelsen i § 26 ikke gjaldt for hovedutvalg, da 
loven viste til nemder. Administrasjon har i ettertid undersøkt saken og konkludert med at 
representanter for de ansatte i kommunen har møte- og talerett i faste utvalg, kommunedelsutvalg 
og styrer, når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og 
de ansatte. Nærmere presiseringer og avklaring av møte- og taleretten fremkommer i 
kommentarutgaven til kommuneloven.  

 

Prosjektleders vurderinger 

Kommuneloven har ingen bestemte føringer rundt tidspunkt for godkjenning av protokoll. 
Fylkesmannen opplyser at kommunene selv kan velge hvilken praksis som skal legges til grunn. 

Det bør etter prosjektleders vurdering etableres en praksis som medfører at innbyggere og andre 
berørte parter raskt blir kjent med vedtak fra de politiske organene. Pkt 6.2 i reglementet har 
bestemmelse om lovlighetskontroll av vedtak med angivelse av tidsfrist for å bringe vedtak inn for 
departementet. Tidspunkt for når vedtaket blir bekjentgjort har betydning for høringsfrister, 
klagefrister og lovlighetskontroll.   

I vedlagte utkast til reglement pkt. 5, 6 og 7 avsnitt, står det at protokollene skal underskrives. 
Prosjektleder tolker slik reglementet nå foreligger, at protokollen skal underskrives med signatur 
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rett i etterkant av møtet.  

Møte- og taleretten etter kommuneloven § 26 er ikke innarbeidet i reglementet som følge av at 
forholdet er regulert i loven.  

Kravet om kjønnsbalanse i styrer, råd, utvalg og nemder er regulert i kommuneloven § 36-38a. 
Videre angir likestillingsloven § 13 kjønnsbalanse i offentlige utvalg; Når et offentlig organ 
oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge kjønn være 
representert.  

Politisk reglement må særlig ses i sammenheng med delegeringsreglementet, og også andre 
reglement som er/eller legges frem til behandling  

Avslutningsvis vil prosjektleder minne om at gode styringsdokumenter og overordnede reglement 
er viktige strukturelle forutsetninger som øker sannsynligheten for å lykkes.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Eirin Farmen 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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1. Innledning 

Reglementet for folkevalgte organer er å regne som et supplement til kommuneloven § 6 om 
saksbehandlingsregler i folkevalgte organer. 

Reglementet er fastsatt i medhold av Kommuneloven § 39 nr 1. Politisk reglement og delegeringsreglement 
supplerer og utfyller hverandre.  

Reglementet gjelder for de til en hver tid opprettede folkevalgte organer i Sandefjord kommune.  

1.1 Styreform 
Sandefjord kommune organiseres politisk etter formannskapsmodellen, slik at alle saker som skal avgjøres av 
kommunestyret først behandles av formannskapet. 

Fullmakt til å gjøre vedtak fremgår av delegeringsvedtak.  

1.2 Opprettelse av folkevalgte organer 
Kommunestyret oppretter og nedlegger råd og utvalg, samt fastsetter deres sammensetning og 
ansvarsområde, så langt dette ikke avgrenses av lov eller forskrift fastsatt i medhold av lov.  

2. Felles saksbehandlingsregler 

2.1 Forberedelse av saker 
Rådmannen sørger for at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forberedt på en forsvarlig måte 
og i samsvar med de regler som følger av lov, reglementer og andre bindende bestemmelser. 

Det politiske utvalgets medlemmer har innsynsrett i alle dokumenter i en sak med mindre det er lovhjemlet 
begrunnelse for å nekte innsyn. Det vises for øvrig til reglement om folkevalgtes innsynsrett i 
saksdokumenter.  

2.2 Innkalling og dokumenter 
De folkevalgte organene trer sammen etter bestemmelsene i kommunelovens § 32. 

Ordfører/utvalgsleder innkaller til møte i de respektive folkevalgte organene. I hht kommuneloven § 32 nr 4 er 
det utvalgets leder eller nestleder som leder møtene.  

Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, oversikt over de saker og eventuelt temaer 
som skal behandles, samt opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut. 

Innkallingen kunngjøres på relevant måte etter formannskapets ønske, samt på kommunens hjemmesider 
med tilstrekkelig varsel, som regel minimum 7 dager i forkant. Dette gjelder ikke dokumenter og saker som er 
unntatt offentlighet. Innkalling med saksdokumenter sendes, fortrinnsvis elektronisk, om mulig minst 10 
dager før møtet avholdes. 
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2.3 Forfall, varamedlemmer 
Kan et medlem av det folkevalgte organet eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av gyldig forfall, 
skal vedkommende uten opphold melde dette til kommunens administrasjon og si fra om forfallsgrunnen. 
Administrasjonen kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommuneloven § 16.  

Den som på grunn av lovlig forfall må forlate møtet under forhandlingene, melder straks fra til møtelederen. 
Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i kommunelovens § 16 inn i 
stedet. 

Et varamedlem kan ikke tiltre møtet under behandlingen av en sak, men venter med å delta i møtet til 
behandlingen av en ny sak starter. 

2.4 Inhabilitet 
En representant er selv ansvarlig for å si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. 
Inhabilitet skal avklares så tidlig som mulig.  

Den som er inhabil tar ikke del i forhandlingene eller avgjørelsen av en sak, heller ikke på forberedende møter 
slik som gruppemøter. 

Spørsmålet om inhabilitet avgjøres av det politiske organet uten at vedkommende medlem deltar, jfr 
forvaltningsloven § 8. 

Dersom et medlem vet i forkant av møtet at vedkommende er inhabil ved behandling av en sak, skal 
vedkommende melde fra til leder av utvalget slik at vararepresentant kan innkalles til vedkommende sak (-er)  
hvor medlemmet er inhabilt. 

Dersom man underveis i behandlingen av en sak innser at et medlem er inhabilt, skal man umiddlebart melde 
fra til møteleder. Vedkommende fratrer deretter etter alminnelige regler.  

Hjemmel: Kommuneloven § 40, forvaltningslov kapittel 2  

2.5 Møte- tale- og forslagsrett for kommunale tjenestemenn og andre 
Rådmannen tar del i møtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Videre kan rådmannen 
bemyndige andre ansatte i administrasjonen til å møte med tale- og forslagsrett når sakens art tilsier det. 

Ordfører kan delta i alle politiske utvalg der vedkommede selv ikke er medlem. Ordfører deltar med tale- og 
forslagsrett, men uten stemmerett. 

2.6 Møteoffentlighet 
Møtene holdes for åpne dører. 

De politiske utvalgene kan etter bestemmelsene i kommunelovens §§ 31 og 31a vedta at en enkelt sak skal 
behandles for lukkede dører. Forhandlinger om dette foregår for åpne dører med mindre møteleder eller det 
politiske utvalget bestemmer noe annet.  
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2.7 Interessegrupper  
Det politiske utvalget kan ta imot representanter fra foreninger, grupper o.l som ønsker å gi en orientering om 
en særskilt sak eller tema. Det gis ikke adgang til å delta under behandlingen av en sak, men kun orientere før 
møtet settes.  

Møtelederen eller utvalget selv avgjør hvilke orienteringer de ønsker. 

2.8 Møtets åpning 
Ordfører er møteleder for Kommunestyremøter og Formannskapet. Øvrige møter ledes av den møteleder 
som er valgt for organet. 

Ved kommunestyremøter foretas navnopprop ved møtestart. Er det lovlig minste antall medlemmer til stede, 
erklæres møtet satt. 

Dersom det i forbindelse med oppropet kommer innvendinger mot noens rett til å ta sete i det politiske 
utvalget gjør utvalget først vedtak om dette.  

Dersom det i forbindelse med oppropet reises tvil om noens forfall gjør utvalget først vedtak om dette.  

Medlemmer eller varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til møteleder før de tar sete. Ingen 
medlemmer kan ta sete under behandlingen av en sak, men må vente med å ta sete til behandling av ny sak 
starter. 

Fra møtet er satt til møtet er slutt kan ingen medlemmer forlate salen uten først å melde fra til møteleder.  

2.9 Sakslisten 
Sakene behandles i den rekkefølge som følger av sakslisten. Det politiske utvalget kan vedta en annen 
rekkefølge.  

All relevant informasjon skal være tilgjengelig for alle medlemmer før saken behandles. Representanter som 
mottar informasjon som er relevant for saken plikter å oversende dette til administrasjonen slik at alle 
representanter gjøres kjent med denne informasjonen.  

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning eller det politiske 
utvalget vedtar å utsette behandlingen av vedkommende sak. 

Partiene kan når som helst be om gruppemøte under sakens behandling. 

Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til avstemnming dersom møtelederen eller minst 1/3 av 
de møtende medlemmene motsetter seg det. Ordfører eller det politiske utvalgets flertall kan be 
administrasjonen utrede saken til senere politisk behandling. 
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2.10 Forespørsler 
Ethvert medlem av det politiske utvalget kan rette forespørsler til møtelederen også om saker som ikke står 
på sakslisten, jf. kommuneloven § 34 nr. 2.  

En slik forespørsel meldes ved møtets start og krever ikke skriftlig svar. Møtelederen, eller rådmannen dersom 
møtelederen ønsker det, besvarer spørsmålet. Etter omstendighetene må møtelederen kunne meddele at 
spørsmålet ikke kan besvares, men at spørsmålet vil besvares i et senere møte.  

En forespørsel bør ikke vare mer enn 3 minutter.  

3. Ordskiftet 

3.1 Møteleders redegjørelse for saken 
Møteleder leser opp den betegnelse saken har fått i sakslista og gjengir forslag til vedtak.  

Møteleder gjør oppmerksom på tidligere behandling og redegjør for saken så langt det er påkrevet. 

3.2 Talernes rekkefølge 
Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen 
rekkefølgen. Møteleder kan tillate replikkordskifte. 

3.3 Orden 
Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. 

Taleren skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at 
dette blir gjort. 

Det er ikke anledning til å bruke visuelle hjelpemidler med mindre møtelederen eller det politiske utvalget har 
godkjent dette. I kommunestyret holdes innleggene fra talerstolen. 

Det må ikke gis uttrykk for noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er 
det lov til å lage støy eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. Overtrer noen reglementets 
ordensbestemmelse, påtaler møtelederen dette. Retter vedkommende seg likevel ikke etter reglementet, kan 
møtelederen ta fra vedkommende ordet eller avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av saken 
eller resten av møtet. 

Tilhørere og besøkende kan ikke ha med plakater og eller bedrive agitasjon som kan virke forstyrrende på 
møtets ro og orden.  
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3.4 Møtelederens rolle 
Møteleder er ansvarlig for god møtekultur. Møteleder skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og 
i bygningen ellers.  

Møteleder skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne ved meningsytring eller på 
annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan 
møteleder vise vedkommende eller alle tilhørerne ut. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelsene som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side. 

Møteleder bestemmer avstemningsform, jfr pkt 4.3  

3.5 Avgrensning og avslutning  
Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Hvis ikke blir saken straks tatt opp til avstemning. Melder det 
seg talere skal disse få ordet i den rekkefølge de ber om det. Dersom flere ber om ordet samtidig, avgjør 
møtelederen rekkefølgen. 

Etter hvert innlegg kan det kreves inntil to replikker som tilfaller de to representantene som melder seg først. 
En replikk skal inneholde en kommentar til innlegget, evt. et oppfølgingsspørsmål. En replikk må ikke overstige 
1 minutts varighet. Den som har hatt innlegget har rett til duplikk. Duplikken avgis når replikken(e) er ferdig og 
begrenses til 2 min. Det er ikke adgang til ny replikk etter duplikken. 

Ønske om innlegg meldes ved håndsopprekning eller stemmekort.  

Ønske om replikk meldes ved håndsopprekning og V-tegn. 

Ved behandling av ordinære saker skal det som hovedregel være en maksimal taletid på 3 min. Det enkelte 
partis hovedinnlegg får inntil 5 min. taletid i alle saker. 

Finner kommunestyret at en sak er ferdig drøftet, kan møteleder avslutte ordskiftet og ta saken opp til 
avstemning eller utsette forhandlingene. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, unntatt for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i 
reglementet eller for å oppklare åpenbare misforståelser fra talerens side. Dersom møtelederen ønsker å 
delta i ordskiftet, bør ledelsen av forhandlingene overlates til en annen. I kommunestyrets møter må ordfører 
overlate møteledelsen til varaordfører. 

3.6 Forslag til vedtak 
Forslag kan fremsettes av medlemmer av det politiske utvalg og av rådmannen. Forslagsrett for andre kan 
følge av særlig lovbestemmelse.  

Forslag kan fremsettes muntlig ved valg, ansettelser, utsettelser eller spørsmål om saken skal oversendes til 
annet politisk organ eller administrasjonen. Forslag i andre saker skal fremmes skriftlig.  

Forslag sendes som hovedregel elektronisk til møteleder, øvrige medlemmer og møtesekretær. Møteleder 
refererer forslaget. Forslag som ikke fremsettes korrekt skal avvises.  
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4. Avstemning 

4.1 Forberedelse til avstemning  
Når ordskiftet er slutt, sier møteleder i fra om at saken tas opp til avstemning. Fra det tidspunktet må det ikke 
være mer ordskifte om saken eller settes fram nytt forslag. I dette tidsrommet er det heller ikke anledning til å 
ta noen annen sak opp til behandling. 

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning har rett og plikt til å 
stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig.  

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møteleder fram forslag om rekkefølgen av 
stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møteleder nøye se til at talerne bare holder seg til 
avstemningsspørsmålet. 

Enhver representant i det politiske utvalget har rett til å tilføre protokollen en kort protokolltilførsel.  

Det forutsettes at protokolltilførselen varsles under behandling av den aktuelle sak, og at den leveres 
møteleder før sakens slutt. 

4.2 Prøveavstemning 
Før endelig avstemning i en sak kan det politiske utvalget vedta prøveavstemninger som ikke er bindende. 

Er innstillingen eller forslaget 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. 

4.3 Avstemning 
Avstemning gjennomføres på èn av følgende måter: 

a) Ved stilltiende godkjenning når ikke noen uttaler seg mot forslaget som møtelederen setter fram med 
spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 

b) Ved at møtelederen oppfordrer medlemmene til å avgi stemmetegn. Når møtelederen bestemmer 
det, eller ett medlem krever det, holdes kontraprøve. 

c) Ved valg og ansettelser kan hvert medlem kreve skriftlig avstemning. Blank stemmeseddel kan brukes. 
To medlemmer som møtelederen oppnevner, teller opp stemmene. 
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5. Protokoll 

Det skal føres protokoll over forhandlingene.  

I protokollen føres opplysninger om innkallingen, og for hvert møte føres møtested og møtetid, fraværende 
medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller til under forhandlingene, føres dette slik at 
protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  

Sakene føres kronologisk og slik at det tydelig fremgår hva sakene gjelder.  

For øvrig protokolleres behandling av sakene, og det skal fremgå at vedtak er gjort etter riktig framgangsmåte. 
Representantenes avstemning skal fremgå av protokollen. 

Kommunestyreprotokoller underskrives av ordfører, varaordfører og minst tre andre medlemmer oppnevnt 
av kommunestyret. 

Protokoller fra øvrige folkevalgte organ underskrives av møteleder sammen med tre medlemmer av utvalget. 

Møteleder skal sørge for at protokolltilførsler følger protokollen.  

Møteprotokoller er offentlige. Saker unntatt offentlighet fremgår av egen protokoll. 

6. Ny behandling av avgjort sak 

6.1 Mindretallsanke 
Saker som avgjøres av utvalg skal forelegges formannskapet dersom minst ett medlem krever dette ved 
protokolltilførsel. Slik mindretallsanke skal fremmes før møtets slutt. 

I saker der formannskap og utvalg har fått delegert myndighet fra kommunestyret kan to medlemmer, 
ordfører eller rådmann, innen møtets slutt kreve saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse. Adgangen 
til å fremsette mindretallsanke gjelder ikke for enkeltvedtak dersom forvaltningsloven er til hinder for 
omgjøring av vedtak, jfr. forvaltningsloven § 2 a og b), jf. § 35. 

6.2 Lovlighetskontroll 
Vedtak truffet av folkevalgt organ eller av administrasjonen kan bringes inn for departementet til kontroll av 
avgjørelsens lovlighet. Krav om lovlighetskontroll må fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle 
avgjørelsen innen 3 uker etter vedtak, av tre eller flere av kommunestyrets medlemmer i fellesskap, jf. 
kommuneloven § 59. 
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6.3 Annet 
En sak kan behandles på nytt av det politiske utvalget når utvalget selv bestemmer dette med alminnelig 
flertall, jfr forvaltningsloven § 35.  

En sak kan også behandles på nytt dersom et overordnet organ ber om ny behandlig som følger av alminnelig 
instruksjonsmyndighet fra overordnet, delegerende organ. 

Videre kan sak behandles på nytt dersom fylkesmannen og/eller departementet ber om dette i medhold av 
lov eller forskrift gitt i medhold av lov. 

7. Særlig om kommunestyret 

Kommunestyet er det øverste politiske organet i Sandefjord kommune. Kommunestyret treffer vedtak på 
vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller delegeringsvedtak.  

Frem til konstituering av nytt kommunestyre i 2019 har kommunestyret 57 representanter. 

Etter konstituering av nytt kommunestyre i 2019 har kommunestyret 45 representanter.  

I hht Kommuneloven § 7 nr 2 kan endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv senest 31. 
desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 

7.1 Informasjon og orienteringer 
Ordføreren og rådmannen kan informere om aktuelle saker før møtet settes. 

Ordføreren eller kommunestyret kan kalle inn kommunale tjenestemenn for at disse skal gi opplysninger og 
redegjørelser, men tjenestemenn kan ikke ta del i forhandlingene.  

Ordfører eller kommunestyret kan også gi andre anledning til å gi informasjon før møtet settes. 

7.2 Interpellasjoner 
Utenfor de sakene som er ført opp i innkallingen til kommunestyrets møte, kan medlemmer og 
varamedlemmer, som påregner å delta i møtet, stille interpellasjoner til ordføreren. Interpellasjonen bør være 
på maksimum ½ A4-side. Interpellasjonen må være innlevert skriftlig til ordfører og politisk sekretariat senest 
2 virkedager før møtet, møtedagen ikke medregnet. 

Dersom det innkommer flere interpellasjoner om samme sak, gis den som har innsendt forespørsel først rett 
til å fremme denne. De øvrige faller bort. Ved lik tidsprioritet foretar ordføreren loddtrekning sammen med 
rådmannen. 

Er ikke interpellanten til stede, kan et annet medlem eller møtende varamedlem ta opp spørsmålet. Hvis så 
ikke skjer regnes spørsmålet som utsatt. 

Interpellasjonene behandles i starten av hvert møte og kan begrenses, slik at behandlingen av disse ikke går ut 
over 1 time. Ubehandlede forespørsler utsettes til neste møte eller behandles i slutten av møtet dersom 
møtelederen bestemmer dette. 
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Ordføreren deler ut interpellasjonen til medlemmene før møtet starter. Ordføreren vurderer også om det er 
hensiktsmessig å dele ut svaret på interpellasjonen på forhånd. 

Interpellanten refererer som hovedregel interpellasjonen. Dersom interpellanten ikke ønsker dette, refererer 
ordføreren interpellasjonen. Ordføreren svarer på interpellasjonen. 

Interpellanten gis deretter ordet. Etter at interpellanten har hatt ordet gis det anledning til debatt om saken. 
Maksimal taletid skal som hovedregel være 3 min. 

Forslag som fremstilles i forbindelse med en interpellasjon, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen 
eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette. Kommunestyret kan med alminnelig flertall be 
rådmannen utrede sak som tas opp i en interpellasjon. 

7.3 Innbyggerforslag og offentlig spørretid 
Kommunestyret behandler innbyggerforslag etter reglene i kommuneloven § 39A. Slike saker skal først 
behandles i det utvalg som har vedkommende sak innenfor sitt ansvarsområde . 

I starten av kommunestyrets ordinære møter gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretid i 
møtesalen. Dette gjelder ikke ved ekstraordinære møter. Den offentlige spørretimen gjennomføres før møtet 
settes.  

Alle personer som har stemmerett i kommunen kan – ved eget fremmøte, ved stedfortreder eller i brevs form 
– stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret, det enkelte parti eller det enkelte medlem av 
kommunestyret. 

Spørsmålet skal som hovedregel sendes skriftlig til ordfører og være ordfører i hende senest 3 virkedager før 
kommunestyremøtet, møtedagen ikke medregnet. Ordføreren formidler spørsmålene umiddelbart videre til 
den spørsmålet er stilet til. 

Spørsmål kan også stilles direkte i kommunestyremøte. Det forutsettes da at politisk sekretariat varsles om 
spørrerens navn senest kl.12.00 dagen før møtedagen. Spørsmål som stilles direkte i kommunestyrets møte, 
kan avvises av ordfører dersom det ikke kan gis et forsvarlig svar uten nærmere undersøkelser. 

Rettes spørsmålene til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålene. 
Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Spørsmålene må gjelde 
kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. 

Spørsmål om saker på sakslisten avvises.  

Spørsmål om saker som etter ordførerens oppfatning bør stilles til administrasjonen avvises.  

Spørsmålene skal være korte, og det bør normalt ta kun to minutter å stille dem og omtrent samme tid å 
besvare dem. Det gis anledning for spørreren til to korte tilleggsspørsmål/replikker (maks 1 minutt pr. 
spørsmål). 

Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, starter 
kommunestyret behandling av de ordinære saker på kommunestyrekartet.  

Tvil om forståelse av disse retningslinjer avgjøres av ordføreren. 
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8. Særlig om formannskapet 

Frem til konstituering i 2019 har formannskapet 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har formannskapet 11 representanter.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 
partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 
Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som avgjøres av formannskapet skal forelegges kommunestyret dersom minst 2 medlemmer krever 
dette ved protokolltilførsel. 

9. Særlig om hovedutvalgene  

Frem til konstituering i 2019 har formannskapet 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har hvert hovedutvalg 11 representanter.  

Jfr pkt 1.2 er det kommunestyret som oppretter utvalg m.v. 

Representantene velges for valgperioden. 

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 
partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 
Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som er vedtatt av et hovedutvalg skal forelegges formannskapet dersom minst 2 medlemmer krever 
dette ved protokolltilførsel.  

10. Særlig om administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget består av 10 medlemmer, hvorav 7 medlemmer er oppnevnt blandt formannskapets 
medlemmer og formannskapets varamedlemmer og 3 medlemmer er utpekt av de ansattes organisasjoner. 
Leder og nestleder oppnevnes blant formannskapets medlemmer. Utvalget opprettes i medhold av 
kommuneloven §25. 

Representantene velges for valgperioden. 

Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert i utvalget kan delta med en observatør med møte- 
og talerett1.  

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

                                            
1 Jfr Hovedavtalen § 4og B-rundskriv 7/2014.  
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Saker som avgjøres av administrasjonsutvalget skal forelegges formannskapet dersom minst 2 medlemmer 
krever dette ved protokolltilførsel. 

11. Særlig om eldrerådet  

Eldrerådet skal opprettes av kommunestyret og er et lovpålagt organ. Rådet er et rådgivende organ for 
kommunen. Rådet skal ha alle saker som gjelder levekår for eldre til behandling.  

Rådet består av 11 medlemmer frem til konstituering i 2019. 8 pensjonister (2 fra Andebu, 2 fra Stokke og 4 
fra Sandefjord) og 3 politisk valgte.  

Rådet består av 7 medlemmer etter konstituering, 5 pensjonister og 2 politikere. Flertallet av medlemmene 
skal være alderspensjonister.   

Representantene velges for 4 år, jfr eldrerådsloven § 1. 

Tre av medlemmene velges fra pensjonistforeningene i kommunen etter forslag fra disse. De øvrige 
oppnevnes av kommunestyret. For medlemmene velges personlige varamedlemmer.  

Rådet velger selv leder og nestleder fra pensjonistforeningenes representanter. 

12. Særlig om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Rådet er lovpålagt i hht Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 
menneske med nedsett funksjonsevne m.m. av 17.juni 2005 nr 58. Denne loven har også bestemmelser (§ 6) 
om mandat, sammensetning og ledelse av rådet. 

Rådet består av 11 medlemmer. 8 fra organisasjonene og øvrige medlemmer velges av kommunestyret.   

Oppnevning av medlemmer gjelder for valgperioden.  

Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Leder og nestleder for rådet blir oppnevnt 
av kommunestyret. Tilsvarande gjelder for eventuelle andre representasjonsordninger.  

Reglene om forholdstalsval i §§ 36 og 37 i kommunelova gjelder ikke. 

Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsett funksjonsevne skal deres organisasjoner ha 
forslagsrett. 
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13. Særlig om kontrollutvalget  

Kontrollutvalg er lovpålagt i hht kommuneloven § 77.  

Utvalget består av 5 medlemmer. 

Representantene velges for valgperioden. Kontrollutvalgsforskriften har bestemmelser om utskifting av 
medlemmer (§ 3).  

Opposisjonen skal ha flertallet i utvalget, og blant disse velges leder. 

Minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal være fast medlem av kommunestyret.  

Kommuneloven § 77 nr 2 regulerer valgbarhet til Kontrollutvalget. Personer som er ansatt i kommunen 
(uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til kontrollutvalget. Dette gjelder også som varamedlem. Det  
vises for øvrig til kommuneloven § 77 nr 2. 

14. Særlig om lønns- og ansettelsesutvalget 

Utvalget skal bestå av tre medlemmer som velges av kommunestyret.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 
partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 
Medlemmene velges av kommunestyret. 

Oppnevning av medlemmer gjelder for valgperioden.  

Oppgaver og myndighet fremkommer av delegeringsreglement.  

15. Særlig om byggekomiteen 

Komiteen skal bestå av fem medlemmer som velges av kommunestyret.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 
partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 
Medlemmene velges av kommunestyret. 

Oppnevning av medlemmer gjelder for valgperioden.  

Oppgaver og myndighet fremkommer av delegeringsreglement.  

16. Reglement og publisering  

De til enhver tid gjeldende reglementer finnes på kommunens nettside. Reglementene publiseres når de er 
vedtatt av Sandefjord kommunestyre. Følgende reglement bør særlig ses i sammenheng: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) 
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2. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement) 
3. Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement) 
4. Reglement for klagenemnd (klagenemnd) 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/813 
Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett 
(delegeringsreglement) 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
131/2016 Fellesnemnda 11.10.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement) 
gjøres gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av vedlegget, samt følgende 
justering:  
Pkt. 4.3.1 avsnitt 4 endres til: «Utvalgene skal behandle og gjøre vedtak i saker innenfor sitt 
ansvarsområde. I saker som ikke kan vedtas av Hovedutvalget skal utvalgets vedtak følge 
rådmannens innstilling til formannskapet.« 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 
3. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.  
4. Administrasjonen får fullmakt til å gjøre evt justeringer i reglementet som følge av vedtak i 

sak 118/2016 Organisatorisk ansvar for salgs- og skjenkebevillinger, alkohol. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Utkast Delegeringsreglement FN 111016 
 

Sammendrag 

Fellesnemda behandlet temakomiteen for reglement sitt forslag til delegeringsreglementet, i sak 
95/2016 den 20.09.2016 og følgende vedtak ble fattet:  

1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement) 
gjøres gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av vedlegget og med de endringer 
som kom frem i møtet. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 
3. Det opprettes et Lønns- og ansettelsesutvalg med følgende myndighet: 

a. Myndighet til å ansette kommuneadvokat og ledere som rapporterer til rådmannen. 
Dersom et av utvalgets medlemmer eller rådmannen ønsker det, legges saken frem for 
formannskapet. 

b. Myndighet til å være kommunens lønnsutvalg for eksempel ved fastsettelse av kriterier, 
retningslinjer og rammer i forbindelse med lønnsforhandlingene. 

c. Myndighet til å fastsette lønn til kommuneadvokat og ledere som rapporterer til 
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rådmannen, samt lønn til rådmannen. 

4. Det opprettes en fast byggekomitè med følgende myndighet: 
a. Myndighet til å styre byggeprosessen, for større kommunale byggeprosjekter (nybygg og 

ombygg/utvidelser med kostnad over 10 mill. kr) etter at kommunestyret har vedtatt 
prosjektets økonomiske rammer. 

b. Myndighet til å fatte nødvendige beslutninger frem til ferdigstillelse, herunder myndighet 
og ansvar for å velge entrepriseform dersom ikke annet er bestemt. 

c. I byggefasen skal komitéen føre tilsyn med at arbeidene blir utført etter godkjente planer 
og innenfor de midler som er stilt til rådighet. Dersom det i byggefasen foreligger klare 
indikasjoner på at de endelige byggekostnadene kan overskride budsjetterte midler eller 
at det av ulike årsaker kan synes ønskelig å fravike vedtatt budsjett, skal det legges frem 
en sak formannskapet som beskriver årsaken til mulig kostnadsøkning samt eventuelle 
endringer som må foretas for å holde opprinnelig kostnadsramme. 

5. Formannskapet er kommunens klagenemnd. 
6. Det kan vurderes om reglementet bør revideres innen utgangen av 2017. Dette går igjen i alle 

reglementene 

Administrasjonen har innarbeidet fellesnemdas vedtatte endringer inn i nytt 
delegeringsreglementet.  

Opprettelse av Lønns- og ansettelsesutvalg samt byggekomite er lagt inn under hhv. pkt 4.4 og 
4.5.   

Saksfremstilling 

Med utgangspunkt i vedtaket i Fellesnemda sak 95/2016, har prosjektleder forelagt behovet for 
tolkning og presisering av vedtaket for leder av fellesnemda. På bakgrunn av denne tolkningen og 
presiseringen er reglementet justert. Noen forhold presiseres i saken.  

Lønns- og ansettelsesutvalget er et nytt utvalg som tidligere ikke var omtalt i reglementet, og 
medfører slik prosjektleder oppfatter det, ikke behov for endringer i reglementet for øvrig.  

Som følge av vedtaket om opprettelse av byggekomite, vil ansvar og myndighetsområdet for 
hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning beskrevet i forhandlingsutvalgets 
utredning endres noe. Følgende nødvendige tilpasninger er gjort under pkt. 4.3.2. Hovedutvalg for 
næringsutvikling og eiendomsforvaltning:  

· Ansvarsområde for overordnet styring av byggeprosessen begrenses til byggeprosjekt under 
10. mill. kr.  

· Endringer innenfor delegert myndighet 
a. Utgår: Byggeprosjekter: Overordnet styring av byggeprosessen, herunder gjøre 

nødvendige beslutninger frem til ferdigstillelse etter at kommunestyret, eventuelt 
formannskapet, har vedtatt de økonomiske rammene for prosjektet. Dersom ikke annet er 
bestemt, har utvalget myndighet og ansvar for å velge entrepriseform. Utvalget er det 
organ som har ansvaret for overordnet styring av større kommunale byggeprosjekter 
(nybygg og ombygging/utvidelser med en kostnad over 10 mill. kr). 

b. Følgende nytt punkt tas inn:  

Byggeprosjekter: Overordnet styring av byggeprosessen, herunder gjøre nødvendige 
beslutninger frem til ferdigstillelse etter at kommunestyret, eventuelt formannskapet, har 
vedtatt de økonomiske rammene for prosjektet. Dersom ikke annet er bestemt, har 
utvalget myndighet og ansvar for å velge entrepriseform. Utvalget er det organ som har 
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ansvaret for overordnet styring av mindre kommunale byggeprosjekter (nybygg og 
ombygging/utvidelser med en kostnad under 10 mill. kr). 

Fellesnemdas vedtak om at formannskapet er kommunens klagenemd er innarbeidet i pkt 7. 
Klagebehandling.  

Prosjektleders vurderinger 

Prosjektleder har hatt møte med leder av fellesnemda for forståelsen og innhold i vedtak 95/2016, 
samt betydning for behandling/effektuering med henblikk på å formalisere roller, ansvar og 
saksgang. Temaer som ble drøftet og avklart er dokumentert og følger saksmappen. 

Lønns- og ansettelsesutvalget 

Prosjektleder anbefaler at det utarbeides et eget reglement for for lønns- og ansettelsesutvalget. 
Dette vil bygge på politisk reglement for å definere roller, ansvar og saksgang. Videre forstår 
prosjektleder det dithen at utvalget er gitt myndighet og ikke gitt tidsbegrensede oppgaver, og at 
det kan derfor være riktig å betegne utvalget som et fast utvalg jf. kommentarene til kommuneloven 
§ 10.5.  

Byggekomite 

Prosjektleder anbefaler at det utarbeides et eget reglement for byggekomiteen. Dette vil bygge på 
politisk reglement for å definere roller, ansvar og saksgang. Videre forstår prosjektleder det dithen 
at komiteen er gitt myndighet og ikke gitt tidsbegrensede oppgaver, og at det kan derfor være riktig 
å betegne komiteen som et fast utvalg jf. kommentarene til kommuneloven § 10.5.   

For øvrig ser prosjektleder at det kan være behov for å presisere at planprosessen (prosjektering 
og planlegging) for byggeprosjekter uavhengig av beløp, fortsatt er tillagt hovedutvalg for 
næringsutvikling og eiendomsforvaltning. Behandlingen for disse sakene vil følge ordinær 
saksgang fra rådmann, hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. Byggekomiteen får ansvar 
for styring av byggeprosessen mv. etter at kommunestyret har vedtatt prosjektets økonomiske 
rammer.  

I fremleggelse av saker fra byggekomiteen er det rådmannen som har innstillingsrett jf. pkt. 6.2 
bokstav l.    

I den forbindelse er viktig å klargjøre ordlyden mellom pkt. 4.3.1 og pkt. 6.2 bokstav l i reglementet, 
og prosjektleder foreslår at avsnitt 4 i pkt. 4.3.1 endres fra: 

«Utvalgene skal behandle og gjøre vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde. I saker som 
ikke kan vedtas av Hovedutvalget skal utvalget innstille til Formannskapet» 

til: 

«Utvalgene skal behandle og gjøre vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde. I saker som 
ikke kan vedtas av Hovedutvalget skal utvalgets vedtak følge rådmannens innstilling til 
formannskapet.« 

Byggekomiteen har ansvaret for styring av byggeprosessen etter at kommunestyret har fattet 
vedtak om gjennomføring.  
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Klagenemd 

Når formannskapet fungerer som klagenemnd må det skilles formelt og dagsordensmessig mellom 
funksjonen som formannskap og funksjonen som klagenemnd. Klagesakene må skilles ut fra 
øvrige saker på dagsorden, fortrinnsvis ved å sette opp et eget sakskart. Prosjektleders vurdering 
er at reglementet for klagenemnd ivaretar dette.  

Delegeringsreglementet er justert for å synliggjøre at formannskapet er klagenemnd. Enkeltvedtak 
som gjøres av formannskapet kan ikke påklages til klagenemnden, og reglementet er justert i tråd 
med dette. Prosjektleder/rådmann vil evt komme tilbake til justering av reglement for klagenemnd 
som følge av at formannskapet skal ivareta denne funksjonen og at det ikke opprettes særskilt 
klagenemnd.  

Delegeringsreglementet må særlig ses i sammenheng med politisk reglement, og også andre 
reglement som er/eller legges frem til behandling  

Avslutningsvis vil prosjektleder minne om at gode styringsdokumenter og overordnede reglement 
er viktige strukturelle forutsetninger som øker sannsynligheten for å lykkes.  

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Eirin Farmen 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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1 Innledning 
Delegeringsreglementet viser samlet delegert myndighet og innstillingsrett som er lagt til folkevalgte 
organer og rådmannen.  

Reglementet er fastsatt i medhold av kommuneloven § 39 nr 1. 

Delegeringsreglement og «politisk reglement» supplerer og utfyller hverandre.  

I situasjoner som omfattes av kommunens beredskapsplan gjelder denne, og delegeringsreglementet 
settes da til side så langt det ikke passer.  

Sandefjord kommunes delegeringsreglement skal utgjøre det sett av regler som avklarer ansvars- og 
myndighetsfordeling mellom de ulike folkevalgte organene, og forholdet mellom kommunestyret og 
administrasjonen. 

Delegeringsreglementet skal klargjøre hvilke fullmakter og oppgaver som ligger til de ulike nivåene, 
samt krav til rapportering.  

Sandefjord kommune er avhengig av at befolkningen har tillit til kommunens myndighetsutøvelse og 
tjenesteyting. Åpenhet om fullmakter og roller anses som viktige betingelser for legitimitet og tillit. 

1.1 Målsetting 

Delegeringsreglementet skal legge grunnlaget for god folkevalgt styring av Sandefjord kommune. 

Hensikten med å delegere myndighet i kommunen er å sikre og utvikle et funksjonsdyktig lokalt 
selvstyre, en rasjonell og effektiv forvaltning, en bærekraftig utvikling og innbyggernes rettssikkerhet.  

1.2 Definisjon 

Med delegering menes i tildeling av fullmakt til å fatte vedtak eller ta avgjørelser. All delegering 
foretas fra kommunestyret til underordnede folkevalgte organer eller administrasjonen i kommunen.  

Ansvar og myndighet ved delegering er nærmere beskrevet i punkt xx 

1.3 Lovhjemmel 

Kommuneloven § 39 nr. 2 pålegger kommunestyret selv å vedta reglement for tildeling av 
avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31.12. året etter konstituering av kommunestyret.  

Sist vedtatte reglement og evt andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.  
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2 Hovedprinsipper for delegering 

1. Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen, med overordnet ansvar 
for kommunens virksomhet  

Kommuneloven § 6 fastslår at kommunestyret er det øverste kommunale organet, som treffer 
vedtak vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.  

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, jfr Kommuneloven § 76.  

2. Delegeringsforbud - Avgjørelser som skal fattes av kommunestyret selv  

Saker som i lov og i forskrift med hjemmel i lov er lagt til kommunestyret selv, kan ikke delegeres 
til andre.  

Saker som skal avgjøres av kommunen, og som ikke er delegert i dette reglementet, skal også 
avgjøres av kommunestyret selv.  

3. Prinsipiell/ikke prinsipiell sak 

Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ut fra vedtakets karakter og konsekvenser, og 
ut fra i hvilken utstrekning viktige relevante og skjønnsmessige sider er klarlagt gjennom 
folkevalgte vedtak, instrukser eller tidligere praksis i Sandefjord kommune. 

Rådmannen plikter å ta stilling til om en sak er av prinsipiell betydning eller ikke. Slik 
stillingstaken må gjøres før rådmannen har avsluttet saken ved beslutning, vedtak eller innstilling 
til folkevalgt organ. 

Prinsipielle saker gir kommende liknende saker et ikke-prinsipielt utgangspunkt. Med «liknende» 
menes at saksområdet og faktiske forhold gir grunnlag for å behandle sakene på lik måte.  

I den grad rådmannen er i tvil om en sak er av prinsipiell betydning skal saken forelegges 
ordfører.  

4. Delegering fra kommunestyret til folkevalgte organ 

Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet og folkevalgte organer ut fra det enkelte 
organ sitt ansvarsområde i hht dette reglementet. 
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5. Prinsippet om maksimal delegering til rådmannen  

I Sandefjord kommune gjelder prinsippet om maksimal delegering. Det betyr at myndighet 
delegeres til laveste nivå innenfor rammen av lovverket og så langt kommunestyret ønsker.  

Prinsipielle saker legges til folkevalgt nivå, og ikke-prinsipielle saker legges til rådmann, jfr pkt 3.  

6. Delegering fra kommunestyret til rådmannen 

All delegering til administrasjonen skjer til rådmannen (jf. kommuneloven § 23 nr. 4).  

Med mindre kommunestyret eller lov og forskrift har bestemt noe annet, har rådmannen 
myndighet til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker med unntak av saker av 
prinsipiell betydning.  

Rådmannen kan delegere myndighet videre i administrasjonen. Slik videredelegering 
(interndelegering), som skjer i ett trinn av gangen og knyttes til stilling/rolle, skal dokumenteres. 
Videredelegering omfattes ikke av dette delegeringsreglement.  

7. Ansvar og myndighet ved delegering 

Organet som delegerer gir ikke fra seg sin egen myndighet, men gir den i tillegg til noen andre.  

Delegerende organ kan gi instrukser og retningslinjer for utøvelsen av tildelt myndighet.  

Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak med de 
begrensninger som ligger i forvaltningslovens § 35. 

Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake av det organet som har delegert 
myndigheten. 

Hvis reglene om delegering ikke følges kan konsekvensen bli at vedtaket eller den rettslige 
disposisjonen må anses ugyldig.  

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelse i en 
sak. Organet beslutter dette gjennom 2/3 flertall dersom organet selv ikke ønsker å 
realitetsbehandle saken.   

Selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert kan kommunestyret og ordføreren kreve enhver 
sak lagt fram for kommunestyret til behandling.  

Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram enhver sak som er delegert til et underordnet 
organ.  
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8. Retningslinjer for bruk av fullmakt 

All delegert myndighet skal utøves i samsvar med delegeringsvedtaket, saksbehandlingsregler og 
etiske retningslinjer.  

All delegert og videredelegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer 
gitt av overordnet nivå. 

All delegert myndighet skal utøves innenfor rammene av plan og budsjett, øvrige reglement, 
retningslinjer og vedtak.  

Den delegerende myndighet skal påse at delegerte oppgaver blir utført. 

Den delegerende myndighet har rett og plikt til å kontrollere at myndighetsutøvelsen ikke går 
utover den myndighet eller de retningslinjer og forutsetninger som følger av 
delegeringsvedtaket.  

9. Kontroll og tilbakemelding 

Rådmannen har ansvar for etablering av system som sikrer tilstrekkelig tilbakemelding til 
folkevalgt nivå om delegeringssaker.  

Rådmannen plikter å holde folkevalgt organ tilstrekkelig orientert om vedtak som gjøres etter 
delegert myndighet.  

 
 

3 Kommunestyrets ansvarsområde 

3.1 Saker som skal avgjøres av kommunestyret 

• Avgjørelser hvor det er av stor betydning med en bred og politisk behandling, herunder de 
viktigste avgjørelser av organisatoriske og økonomiske karakter. 

• Saker kommunestyret selv skal vedta ifølge lov og forskrift i medhold av lov. 

• Delegeringsvedtak til folkevalgte organ, ordfører, rådmann og interkommunale selskap. 
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4 Delegering til ordfører og folkevalgte organ  

4.1 Ordfører 

Ansvarsområde: 

Ordføreren leder møtene i kommunestyre og formannskap. Han eller hun er rettslig representant for 
kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndighet til å representere og 
underskrive for kommunen ikke er tildelt andre, jf. kommuneloven § 9 nr. 3.  

Ordføreren delegeres følgende myndighet: 

a) Ordfører fordeler saker mellom ulike folkevalgte organ i tråd med dette 
delegeringsreglementet. 

b) I en sak som berører to eller flere utvalg skal saken som hovedregel bare behandles i ett av 
de berørte utvalg. Ordføreren avgjør hvilket eller hvilke av de berørte utvalg som skal 
behandle saken, eller om saken skal behandles direkte i formannskapet. 

c) Ordfører kan bestemme at hovedregelen om formannskapets innstillingsrett til 
kommunestyret skal fravikes. I saker hvor det ut fra tidsnød eller sakens karakter anses 
hensiktsmessig kan en sak behandles i kommunestyret uten forutgående behandling i 
formannskapet dersom ordfører mener det er riktig for å få en effektiv saksbehandling. 
Hjemmel: kommuneloven § 9 nr 5. 

d) Ledersamtale med rådmannen: Ordfører skal, sammen med varaordfører og leder av 
opposisjonen, gjennomføre årlig ledersamtale med rådmannen. 

4.2 Formannskapet 

Ansvarsområde: 

Formannskapets ansvarsområde omfatter all kommunal virksomhet så fremt det ikke i lov eller 
forskrift er fastsatt at andre kommunale utvalg eller råd har ansvar for bestemte virksomheter. 

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter 
kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

Formannskapet delegeres følgende myndighet: 

a) Kommunestyrets myndighet i alle saker hvor det ikke er delegeringsforbud, eller i som ikke 
er delegert til andre i hht dette delegeringsreglementet. 

b) Innstillingsmyndighet til kommunestyret i alle saker. 
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c) Utvidet myndighet i hastesaker jfr Kommuneloven § 13: Myndighet til å fatte vedtak i saker 
som skulle vært fattet av et annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det 
ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf 
forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 

d) Formannskapet er kommunens klagenemnd etter forvaltningsloven § 28.  

4.3 Hovedutvalgene  

4.3.1 Felles bestemmelser for delegering til Hovedutvalg 

Faste utvalg velges av kommunestyret selv.  

Hvert utvalg har sitt eget ansvarsområde. Kommunestyret tildeler hovedutvalgene ansvarsområder.  

Utvalgene skal holde seg best mulig oppdatert innenfor eget formål og ansvarsområde, og tilstrebe 
en mest mulig rasjonell og tidsmessig forvaltning.  

Utvalgene skal behandle og gjøre vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde. I saker som ikke kan 
vedtas av Hovedutvalget skal utvalget innstille til Formannskapet.  

Utvalgene kan også behandle og vedta andre saker som blir tillagt utvalget av formannskap eller 
kommunestyre. 

Utvalgene får fullmakt til å gjøre vedtak i alle saker som omfattes av utvalgets ansvarsområde. For 
følgende områder er vedtaksmyndigheten begrenset slik: 

• Utvalget kan omdisponere midler innenfor egen budsjettramme, innenfor rammen av 
vedtatt budsjett og i samsvar med de retningslinjer som gjelder for tildelingen.  

• Utvalget kan vedta at administrasjonen skal foreta mindre utredninger innenfor utvalgets 
område.  

• Utvalget har fullmakt til å vedta retningslinjer og betalingssatser for kortsiktig utleie av 
bygninger, anlegg og områder innenfor vedtatte budsjett- og inntektsrammer. 

 

Utvalgene har fullmakt til å behandle klager over egne vedtak, før evt oversendelse til klagenemnd.  

Hjemmel: kommuneloven § 10 nr. 1 og 2.  
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4.3.2 Hovedutvalget for næringsutvikling og eiendomsforvaltning 

Ansvarsområde:  

• Start 
• Næringsutvikling 
• Reiseliv 
• Salgs- og skjenkebevillinger 
• Næringstomter 
• Byggeprosjekt 
• Forvaltning, drift- og vedlikehold av kommunal eiendom (bygningsmasse og tomtearealer) 
• Landbruk (unntatt landbruksforvaltning)  

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Byggeprosjekter: Overordnet styring av byggeprosessen, herunder gjøre nødvendige 
beslutninger frem til ferdigstillelse etter at kommunestyret, eventuelt formannskapet, har 
vedtatt de økonomiske rammene for prosjektet. Dersom ikke annet er bestemt, har utvalget 
myndighet og ansvar for å velge entrepriseform. Utvalget er det organ som har ansvaret for 
overordnet styring av mindre kommunale byggeprosjekter (nybygg og ombygging/utvidelser 
med en kostnad under 10 mill. kr). 

b) Utvalget skal i byggefasen føre tilsyn med at arbeidene blir utført etter godkjente planer og 
økonomiske rammer. Dersom det i byggefasen foreligger indikasjoner på at den økonomiske 
rammen vil overskrides med mer enn 5 %, eller at det er ønskelig å øke eller endre vedtatt 
budsjett, skal det legges frem en sak for formannskapet. 

c) Utvalget har ansvar for forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Her inngår ansvar for 
forsvarlig nivå på vedlikeholdsinnsatsen og vurdering av volum på eiendomsmassen. 
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4.3.3 Hovedutvalget for miljø- og plansaker 

Ansvarsområde:  

• Kommunalteknikk  
• Brann og beredskap 
• Arealforvaltningssaker etter jordloven, skogbruksloven og konsesjonsloven  
• Arealplanlegging og –forvaltning, herunder barnerepresentasjon, jf. Plan- og 

bygningsloven § 3-3 
• Byggesak 
• Miljø, forurensning 
• GEO-data 
• Landbruksforvaltning 
• Veier 
• Trafikksikkerhet 
• Infrastruktur 
• Kommunaltekniske anlegg 
• Havneforvaltning 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningslovens bestemmelser 
vedrørende byggesaker og arealplaner i den grad disse sakene ikke er delegert til rådmannen  

b) Utvalget skal vedta mindre reguleringsplaner og endre reguleringsplaner jfr. plan- og 
bygningsloven §§12-12 og 12-14. 

c) Utvalget skal behandle og avgjøre saker etter naturskadeloven. 

d) Utvalget skal godkjenne anbud og kontrakter (inkludert konsulentoppdrag) innen utvalgets 
ansvarsområder når disse ligger innenfor vedtatte budsjett. 

e) Utvalget gis myndighet til å avgjøre saker etter lov om brannvern, forurensningssaker etter 
forurensningsloven, forvaltningssaker etter havneloven og forvaltningssaker etter jordlov, 
skogbrukslov og konsesjonslov i den grad sakene ikke skal avgjøres av rådmannen. 

f) Utvalget skal avgjøre navn på veier. 
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4.3.4 Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg 

Ansvarsområde:  

• Helsetjenester 
• Pleie og omsorg 
• Barnevern 
• Tiltak mot rusavhengighet 
• Sosiale tjenester i NAV 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal arbeide for at de målsettinger og krav som er fastlagt i lovverket for sektoren 
blir gjennomført i Sandefjord, og sørge for at enhver som bor eller midlertidig oppholder seg 
i kommunen er sikret de helse- omsorgs- og sosialtjenester de har rett til å motta i 
kommunen i medhold av lov. 

b) Utvalget kan fordele økonomiske tilskudd og eventuelle andre ytelser til organisasjoner som 
arbeider med helse- og sosialtiltak innenfor rammen av vedtatt budsjett og de retningslinjer 
som gjelder for slike tildelinger. 

c) Utvalget skal avgjøre saker etter helse- og omsorgstjenesteloven i den grad sakene ikke skal 
avgjøres av rådmannen. 
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4.3.5 Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap 

Ansvarsområde:  

• Barnehage 
• Grunnskole 
• Voksenopplæring 
• Kulturskole 
• Skolefritidsordninger 
• Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal arbeide for at de målsettinger og krav som er fastlagt i lovverket for sektoren 
blir gjennomført i Sandefjord.  
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4.3.6 Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling  

Ansvarsområde:  

• By- og stedsutvikling 
• Nærmiljø 
• Nærmiljøutvalg 
• Folkehelse og forebyggende arbeid 
• Frivillighet 
• Lag og foreninger 
• Idrett, lek, friluftsliv og rekreasjon 
• Parkvesen og grøntvedlikehold 
• Bibliotek 
• Kino 
• Kultur (kulturarrangementer og annen kunst og kultur) 
• Natur- og viltforvaltning 
• Landskapsvern og vern av kulturminner i utmark 
• Drift og vedlikehold av kirkegårder og gravlunder, samt tilskudd til kirker og trossamfunn 
• Sandefjordmuseenes styre, jfr.” Vedtekter for Sandefjordmuseene § 4, Ledelse”. 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal vedta retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner innenfor 
kultur- og fritidsområdet. 

b) Utvalget skal vedta retningslinjer for tildeling av tilskudd til nærmiljøutvalg og 
ungdomsutvalg. 

c) Utvalget skal godkjenne prinsipielle detaljplaner for nye anlegg og arealer 

d) Utvalget skal sette rammer for disponering av park, idretts- og friluftsanlegg og arealer til 
ulike formål og organisasjoner. 

e) Utvalget skal dele ut Sandefjord kommunes kulturpris, idrettspris, barne- og ungdomspris og 
ærespris, etter vedtatte statutter. 

f) Utvalget skal avgjøre saker etter friluftsloven, viltloven og dyrevernloven i den grad disse 
sakene ikke er delegert til rådmannen. 
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4.4 Lønns- og ansettelsesutvalg 

Med følgende myndighet:  

a) Myndighet til å ansette ledere som rapporterer til rådmannen og ansette kommuneadvokat. 
Dersom et av utvalgets medlemmer eller rådmannen ønsker det, legges saken frem for 
formannskapet.  

b) Myndighet til å være kommunens lønnsutvalg for eksempel ved fastsettelse av kriterier, 
retningslinjer og rammer i forbindelse med lønnsforhandlingene.  

c) Myndighet til å fastsette lønn til rådmannen, lønn til ledere som rapporterer til rådmannen, 
samt lønn til kommuneadvokat.  

4.5 Byggekomite 

Med følgende myndighet:  

a) Myndighet til å styre byggeprosessen, for større kommunale byggeprosjekter (nybygg og 
ombygg/utvidelser med kostnad over 10 mill. kr) etter at kommunestyret har vedtatt 
prosjektets økonomiske rammer.  

b) Myndighet til å fatte nødvendige beslutninger frem til ferdigstillelse, herunder myndighet og 
ansvar for å velge entrepriseform dersom ikke annet er bestemt.  

c) I byggefasen skal komitèen føre tilsyn med at arbeidene blir utført etter godkjente planer og 
innenfor de midler som er stilt til rådighet. Dersom det i byggefasen foreligger klare 
indikasjoner på at de endelige byggekostnadene kan overskride budsjetterte midler eller at 
det er ønskelig å fravike vedtatt budsjett, skal det legges frem en sak for formannskapet som 
beskriver årsaken til mulig kostnadsøkning samt eventuelle endringer som må foretas for å 
holde opprinnelig kostnadsramme.  
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5 Delegering til administrasjonsutvalget  

5.1 Ansvarsområde  

Administrasjonsutvalget er kommunens (lovpålagte) utvalg for behandling av saker som gjelder 
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjons-utvalgets 
ansvarsområde er oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon.  

Administrasjonsutvalget ivaretar medarbeidernes medbestemmelsesrett etter hovedavtalens del B § 
4 og kommuneloven § 25. Administrasjonsutvalget får delegert myndighet etter kommuneloven §§ 
10 nr. 2 og 25. 

Administrasjonsutvalget skal holde seg oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver 
innenfor utvalgets ansvarsområde. Utvalget skal få seg forelagt relevante analyser og styringsdata 
som gir innsikt i kommunen som arbeidsgiver.  

Utvalget kan legge frem for kommunestyret forslag til mål og strategi for arbeidsgiverområdet, 
herunder utvikling av kommunens arbeidsgiverfunksjon.  

5.2 Utvalget delegeres følgende myndighet 

a) I saker hvor formannskapet eller hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet eller 
innstillingsrett til kommunestyret skal administrasjonsutvalget avgi uttalelse innenfor sitt 
ansvarsområde, herunder:  

• Tilsetting av rådmann  
• Overordnet arbeidsgiverstrategi  
• Etiske retningslinjer 

b) Utvalget skal vedta politikk og strategier for arbeidslivsområdet, herunder inkluderende 
arbeidsliv, likebehandling og likestillingsarbeid, arbeid mot diskriminering. 

c) Utvalget skal vedta strategier for arbeidslivsområdet. 

d) Utvalget skal avgjøre tvistespørsmål om tolkning og praktisering av reglementer som er 
fastsatt av utvalget 

e) Utvalget skal behandle og vedta saker som blir tillagt utvalget av formannskap eller 
kommunestyre. 

f) Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde.  

g) Utvalget kan vedta at administrasjonen skal foreta mindre utredninger innenfor utvalgets 
område.  
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5.3 Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverdel  

Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverdel består av de politisk valgte representantene i 
administrasjonsutvalget. Disse godkjenner mandat og rammer for de lokale lønnsoppgjørene.  

Rådmannen orienterer utvalget i enkeltsaker når utvalget ønsker det.  

Administrasjonsutvalget skal nedsette en komitè på 3 representanter som skal forhandle 
rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.  

6 Delegering til rådmannen  

6.1 Ansvarsområde 

Kommuneloven § 23 fastslår at rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale 
administrasjon, og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet, og at vedtak blir iverksatt.  

Videre skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

6.2 Myndighet som delegeres til rådmannen 

a) Myndighet i samsvar med kommuneloven § 23 nr. 4 til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og 
saker av ikke prinsipiell karakter som ikke er delegert til ordfører, utvalg eller andre. 

b) Innenfor denne ramme omfatter delegeringen alle avgjørelser vedrørende organisering, drift 
og utvikling av kommunen.  

c) Fullmakt til å ta alle beslutninger om administrativ organisering, med unntak av administrativ 
hovedstruktur som vedtas av kommunestyret.  

d) Lede den daglige virksomheten, jf. lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, m.v. 
(arbeidsmiljøloven) og kommuneloven § 23 nr. 1. Rådmannsfunksjonen skal være 
representert i Arbeidsmiljøutvalget. Det vises til reglement for Arbeidsmiljøutvalget. 

e) Ansette medarbeidere, samt opprette, inndra og omgjøre stillinger.  

f) Fatte beslutning om oppsigelse, suspensjon og avskjedigelse i henhold til arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. Denne myndigheten kan ikke videredelegeres.  

g) Fastsette lønn innenfor tariffavtalens bestemmelser, samt gjennomføre lønnsforhandlinger 
etter Hovedtariffavtalens kapitler 3, 4 og 5.  

h) Foreta anmeldelser til politiet på vegne av kommunen. 

i) Ilegge overtredelsesgebyr etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  
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j) Innvilge søknader om salgs - og skjenkebevillinger  

k) Selge, kjøpe og makeskifte mindre eiendommer der verdien ikke overstiger  
kr. 4 000 000,-. 

l) Innstillingsmyndighet til alle folkevalgte utvalg. Som hovedregel innstiller formannskapet til 
kommunestyret. 

m) Anvisningsmyndighet. 

n) Fullmakt i barnevernssaker samt i saker om bruk av tvang etter helselovgivningen til å 
avgjøre hvorvidt avgjørelser i fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten skal påankes. 

o) Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Lov om folkehelsearbeid 
(folkehelseloven) § 9 første ledd er lagt til kommunestyret.  

p) Bringe vedtak i utvalg inn for formannskapet eller vedkommende utvalg, dersom vedtaket 
etter rådmannens vurdering er i strid med lov, plan, budsjett eller overordnede prinsipper 
vedtatt av kommunestyret. 

q) Fullmakt til å vedta mindre endringer i reguleringsplan, og vedta utfyllinger innenfor 
hovedtrekkene i reguleringsplanen, jfr Plan- og bygningsloven § 12-14.  

r) Rådmannen delegeres myndighet til å tildele og si opp avtalehjemler for leger og 
fysioterapeuter.   

s) Fullmakt til å behandle klager over egne vedtak, før evt oversendelse til klagenemnd.  
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7 Klagebehandling 
Klagebehandling skal håndteres i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven og 
kommuneloven, samt delegeringsreglementet. 

Hovedreglene for klagebehandling følger av forvaltningsloven § 28. Det klare utgangspunkt er at en 
klage skal fremlegges for det organet som først behandlet saken.  

Det er kun enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 første avsnitt bokstav b, jf. 
bokstav a; altså vedtak som er truffet under utøvelse av offentlig myndighet, og som gjelder 
rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Klagen skal 
fremlegges for det organ som har fattet enkeltvedtaket (underinstansen). Dersom underinstansen tar 
klagen til følge, avsluttes saken med nytt vedtak som kan påklages etter alminnelige regler. Dersom 
klagen ikke tas til følge i underinstansen, skal den tilrettelegges og fremlegges for klageinstansen.  

Klageinstansen i Sandefjord kommune er kommunens klagenemnd som er opprettet av 
kommunestyret i medhold av forvaltningsloven § 28 annet avsnitt første setning. Formannskapet er 
kommunens klagenemnd.  

Hovedregelen er at kommunale vedtak skal påklages innad i kommunens organisasjon. Dersom 
vedtaket er fattet på høyeste nivå i kommunen (kommunestyret), vil klagen gå til statlig instans; 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som igjen har delegert sin myndighet til 
fylkesmannen. 

I enkelte særlover er det egne regler om hvem som skal være klageinstans. Da er det særlovens 
regler som gjelder fremfor hovedregelen i forvaltningsloven. 

7.1 Klage over enkeltvedtak som er fattet av administrasjonen 

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av administrasjonen, skal klagen fremlegges for 
vedkommende kommunalsjef/stabsleder, som vurderer om saken skal legges frem for rådmann. 

Klageinstans er kommunens klagenemnd. 

7.2 Klage over enkeltvedtak som er fattet av hovedutvalg  

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av et hoved utvalg eller av formannskapet, skal klagen 
fremlegges for det aktuelle politiske utvalget. 

Klageinstans er kommunens klagenemnd.  
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7.3 Klage over enkeltvedtak som er fattet av formannskap  

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av formannskapet, skal klagen fremlegges for 
formannskapet.  

Klageinstans er fylkesmannen. 

7.4 Klage over enkeltvedtak som er fattet av kommunestyret 

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av kommunestyret, skal klagen fremlegges for 
kommunestyret.  

Klageinstans er fylkesmannen. 

7.5 Klagerett når klageinstansen avviser 

Klageinstansens vedtak i en klagesak kan kun unntaksvis påklages videre.  

Et vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, bortsett fra i følgende tilfeller: 

a) når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen dersom vilkårene for å behandle 
klagen ikke foreligger, 

b) når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for 
realitetsbehandling er til stede,  

c) når Kongen vil være klageinstans, eller 

d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd; en nemnd som ikke kan instrueres og 
det ikke finnes noe organ som kan omgjøre vedtak fra nemnda etter forvaltningsloven § 
35. 

8 Andre reglement 1 
1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) 
2. Reglement for klagenemnd  
3. Reglement for folkevalgtes innsynsrett i saksdokumenter (kl § 40 nr 5) 
4. Reglement for godtgjøring til folkevalgte  

 

 

                                                            
1 Lenker til vedleggene legges inn når reglementene er vedtatt og publisert på nett 
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