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Kommunestyret
23 medlemmer

Formannskapet
7 medlemmer 

Planutvalget
7 medlemmer

Tjenesteutvalget
7 medlemmer

Kontrollutvalget
5 medlemmer

Klageutvalget 
5 medlemmer

Ordfører

Partssammensatt utvalg
Formannskapet og 

2 arbeidstakerrepresentanter

Politisk 

organisering 

2019 - 2023 

Ungdomsråd
Råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse



Delegering

• All myndighet ligger i utgangspunktet til 

kommunestyret, som øverste organ (unntak: ledelse av 

administrasjonen tilligger kommunedirektøren)

• Kommunestyret kan delegere myndighet til politiske 

utvalg og til kommunedirektøren

• Kommunens reglement for delegering av myndighet 

regulerer dette

• Kommunedirektøren videredelegerer myndighet innenfor 

fastlagte rammer til enhetsledere 
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Kommunedirektørens 

myndighet og oppgaver

Kommuneloven § 13-1

• Øverste leder for den kommunale administrasjonen, 

med ansvar for personalet

• Plikter å sørge for at politiske saker er forsvarlig 

utredet 

• Har ansvaret for at vedtak i folkevalgte organer blir 

iverksatt

• Har møte- og talerett i alle kommunale eller 

fylkeskommunale folkevalgte organer, med unntak av 

kontrollutvalget, selv eller ved en av sine underordnede

Kommuneloven § 25-1: Sørge for systematisk internkontroll, 
herunder at lover og forskrifter følges
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Hjemmel for klageutvalget

• Klageutvalget er opprettet med hjemmel i 

kommuneloven § 5-7 og forvaltningsloven § 28

Forvaltningsloven § 28, 2. ledd:

«For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i 

medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen 

kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, 

formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte 

klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. 

Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av 

kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er 

klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et 

statlig forvaltningsorgan.»
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Fra reglementet

• Klageutvalget er kommunens klageorgan etter 

forvaltningsloven § 28, og endelig klageorgan i saker der 

annet klageorgan ikke fremgår av lov eller kommunens 

delegeringsreglement. 

• Klageutvalget er klageorgan for enkeltvedtak fattet med 

hjemmel i kommunelovens bestemmelser og 

kommunedirektørens delegerte vedtak der ikke annen 

klageinstans følger av særlov, med unntak av plan- og 

bygningsloven. Klageutvalget er ikke klageinstans for 

vedtak fattet av kommunestyret. For vedtak truffet med 

hjemmel i særlov følges særlovens klageordning og disse 

saker behandles ikke av klageutvalget. 
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Andre klageorgan

• Formannskapet

– Administrative vedtak etter alkoholloven og 

serveringsloven

• Planutvalget

– Administrative vedtak etter plan- og bygningsloven

• Fylkesmannen

- Etter særlover

Kontrollutvalget har egne oppgaver etter kommuneloven, 

og er ikke et klageorgan.
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Saksbehandling ved klage

• Saksbehandler utreder saken og fatter vedtak på vegne 

av kommunedirektøren.

• Ved enkeltvedtak der søker ikke fullt ut får medhold i sin 

søknad, skal det opplyses om klagerett og hvordan 

klagen behandles.

• Den som har fattet vedtaket gjør en ny vurdering på 

bakgrunn av klagens innhold.

• Om saksbehandler ikke endrer vedtaket, skal en annen 

fagperson behandle klagen.

• Om avslag opprettholdes går saken videre til neste 

klageinstans.
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Handlingsrommet

• Utvalget er bundet av lov, forskrift, politiske vedtak og 

andre rammefaktorer

• Politikk vedtas av kommunestyret

– Prinsipielle saker

– Reglementer og retningslinjer

– Andre føringer

– Økonomiske rammer

• Klageutvalget kan stadfeste vedtak som er påklaget, eller 

gi klager medhold innenfor rammen av lov, forskrift og 

politiske vedtak. 

9



Folkevalgte organer skal behandle 

sine saker og treffe sine vedtak i 

møter

• Offisiell møteplan – med unntak av klageutvalget

• Hovedregelen er åpne møter

• Innkalling, sakliste og kunngjøring

• Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, 

også om saker som ikke står på saklisten

• Møteplikt og stemmeplikt

• Møtebok/protokoll



Medlemmenes rettigheter og plikter

• Taushetsplikt

• Rett og plikt til å delta i møter 

• Rett til fri fra arbeid

• Oppfylle habilitetskrav

• Godtgjøring, samt dekning av utgifter og 

økonomisk tap ihht. gjeldende reglement



Gyldig forfall

• Sykdom: egen eller barn under 12 år

• Velferdsgrunner

• Presserende arbeid: Det er umulig eller 

svært utfordrende å være borte fra jobb.

• Forfall meldes til Servicetorget med kopi til 

utvalgsleder.

• Utvalgsleder vurderer om det er gyldig forfall



Habilitet

• Ikke kritikkverdig å være 
inhabil

• Kritikkverdig å ikke reise 
spørsmålet selv

• Beskytte parter

• Beskytte det enkelte 
medlem

• Ikke noe 
bekvemmelighetsflagg

• Opprettholde tilliten til 
kommunen

➜ Automatisk inhabil

➜ Part 

➜ Slektskap 

➜ Verge / fullmektig

➜ Leder, styremedlem, 

bedriftsforsamling

➜ Skjønnsmessig vurdering

➜ «fordel, tap, ulempe»

➜ «egnet til å svekke 

tilliten til 

upartiskhet»

➜ § 11-10 Inhabilitet for 

folkevalgte

➜ § 11-11 Fritak av personlige 

grunner

FORVALTNINGSLOVEN 
§6

KOMMUNELOVEN



Habilitet

• Den folkevalgte har en plikt til å vurdere egen habilitet 

og til å melde fra

• Habilitetsspørsmål rettes til utvalgsleder

• Administrasjonen vurderer habiliteten opp mot lovverket

• Om inhabil vil den folkevalgte ikke ta del i behandlingen 

av den aktuelle saken

• Det er viktig å melde fra så tidlig som mulig

– Vurdering

– Innkalling av vara



Saker unntatt offentlighet

• I mange klagesaker vi det være opplysninger 

unntatt offentlighet.

• Dette er regulert i forvaltningsloven, 

kommuneloven og offentliglova.

• Klageutvalget må vedta å lukke møtet dersom 

det kan fremkomme taushetsbelagte 

opplysninger.

• Dette gjøres etter en fastsatt prosedyre
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Utvalgsleders rolle

• Fastsetter agenda for møter i samarbeid 

med administrasjonen

• Godkjenner forfall

• Møteleder

– Styrer ordet

– Votering over forslag

– Sørger for at reglement for organet 

overholdes



Møtesekretærens rolle

• Kommunedirektør stiller med sekretariatsressurs

• Sekretariatet sender ut sakspapirer, innkaller 

vararepresentanter og skriver protokoll

• Sekretariatet bistår møteleder i spørsmål knyttet 

til habilitet, om møtet skal lukkes mv.
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