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REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER FOR 
KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023  
 
Vedlegg:  

 Reglement for folkevalgte organer for kommunestyreperioden 2019 – 2023,  
 rådmannens forslag av 1.8.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Samlet saksfremstilling, politisk organisering for kommunestyreperioden 2019 – 2023, 
behandlet av kommunestyret 25. april 2019, sak 61/19. 

 Reglement for politiske utvalg for kommunestyreperioden 2015 – 2019, vedtatt av 
kommunestyret 27.8.2015 

 
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken skal kommunestyret vedta reglement for folkevalgte organer for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret behandlet 25.4.2019 sak om politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019 – 2023, sak 61/19. I den forbindelse ble det fattet følgende vedtak, sitat: 
 
Gausdal kommunestyre vedtar følgende politisk organisering for kommunestyreperioden 
2019-2023: 
1. Kommunestyrets medlemstall er 23 medlemmer. 
2. Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer. 
3. Kontrollutvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant 

kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant 
kommunestyrets varamedlemmer. 

4. Gausdal kommune skal ha et tjenesteutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 6 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer, og øvrige medlemmer eventuelt blant kommunestyrets varamedlemmer. 
Varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer og varamedlemmer. 
Mandatet til tjenesteutvalget utformes på en slik måte at det legges til rette for økt 
innbyggerinvolvering. 



  
 
 

  
 
 

 

5. Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer. 

6. Gausdal kommune skal ha et klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 og kommuneloven § 
5-7. Utvalget skal ha 5 representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant 
kommunestyrets faste medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant 
kommunestyrets varamedlemmer. 

7. Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to representanter 
med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av arbeidstakerorganisasjonene. 

8. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i Gausdal 
kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidsgiverorganisasjonene. 
9. Rådmannen bes utarbeide sak om dialogprosessen, som legges frem for politisk 

behandling i forkant av kommunestyrevalget 2019. Saken skal inkludere en vurdering av 
brukerråd for deltidsinnbyggere. 

 
Bestemmelser i ny kommunelov knyttet til folkevalgte organer trer i kraft fra ny 
kommunestyreperiode. Alle referanser i denne saken er således til ny kommunelov, om ikke 
annet uttrykkelig fremgår.  
 
I henhold til kommuneloven § 5-13, skal folkevalgte organer ha et reglement som fastsetter: 

a) Organets virkeområde og eventuell vedtaksmyndighet 
b) Tidsperioden som organet er opprettet for 
c) Eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet. 

Unntatt fra plikten er representantskap og andre styringsorganer for interkommunalt politisk 
råd, representantskap og andre styringsorganer for kommunalt oppgavefellesskap og styre for 
kommunalt foretak. 
 
I henhold til kommuneloven § 11-12, skal kommunestyret selv vedta et reglement med 
nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. 
 
I henhold til kommuneloven § 5-14, fastsetter kommunestyret selv et reglement for hvordan 
vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året 
etter at kommunestyret ble konstituert. Det sist fastsatte reglement og eventuelle andre vedtak 
om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt. 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Om politiske organers oppgaver og myndighet 
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og treffer vedtak på vegne av kommunen 
hvis ikke noe annet følger av lov, jfr. kommuneloven § 5-3. Kommunestyret kan delegere 
myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller rådmannen innenfor 
rammene av lovverket. 
 
I følge kommuneloven § 5-4, kan kommunestyret delegere myndighet til å treffe vedtak i saker 
som gjelder lovpålagte oppgaver til andre rettssubjekter, så langt lovgivningen åpner for det. 
For andre saker kommunestyret delegere myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter 
hvis saken ikke har prinsipiell betydning. 
 
Kommuneloven inneholder flere bestemmelser knyttet til hva kommunestyret selv må vedta, og 
som henger sammen med reglement for politiske organer, herunder: 

 Kommunestyret kan selv opprette utvalg for kommunale formål og for deler av den 
kommunale virksomheten, og det kommunestyret selv som fastsetter hva slags saker 
utvalget skal behandle, jfr. kommuneloven § 5-7. 

 Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg, jfr. § 5-7, 
siste ledd. 

 Kommunestyret selv kan vedta å gi ordfører utvidet myndighet etter § 6-1. Denne 
muligheten er nærmere omtalt nedenfor. 
 

Formannskapets lovpålagte oppgaver fremgår av kommuneloven §§ 5-6 og 14-3 
Formannskapet innstiller til kommunestyrets vedtak i økonomisaker til skattevedtak. Spesifikt 
skal formannskapet innstille til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning. Formannskapet kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvis ikke noe annet 
følger av lov. 
 
Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver fremgår av kommuneloven §§ 23-2 og 14-3. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte, at det 
føres kontroll med den økonomiske forvaltningen, at det utføres forvaltningsrevisjon av 
kommunen og av selskaper kommunen har eierinteresser i, at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper, samt at vedtak som kommunestyret 
treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter blir fulgt opp, jfr. § 23-2. 
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene før 
formannskapet innstiller til vedtak, jfr. § 14-3. 
 
Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og 
kommunen som arbeidsgiver, jfr. kommuneloven § 5-11.  
 
Rådsorganenes lovpålagte oppgaver fremgår av kommuneloven § 5-12. Bestemmelsen gjelder 
eldreråd, ungdomsråd (eller annen representasjonsordning for ungdom) og råd for personer 
med funksjonsnedsettelser. Rådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis 
eldre, ungdom og personer med funksjonsnedsettelser.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver fremgår av arbeidsmiljøloven § 7-1. Utvalget skal arbeide for 
et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, jfr. arbeidsmiljøloven § 7-2. 
 
Utvalg opprettet etter kommunelovens § 5-7, kan tildeles vedtaksmyndighet hvis ikke noe 
annet følger av lov. 
 
Ordførers myndighet 
Ordførers myndighet og oppgaver fremgår av kommuneloven § 6-1. Av denne bestemmelsen 
fremgår følgende: 

 Ordfører er møteleder i kommunestyret og formannskapet. 
 Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på kommunens vegne 

hvis ikke myndigheten er tildelt andre. 
 Ordfører har møte-, tale og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer, med 

unntak av kommuneråd med underliggende organer. I kontrollutvalget har ordfører kun 
møte- og talerett. Ordfører kan la et annet medlem av kommunestyret representere seg 
i organene som han eller hun ikke er medlem av. 

 Ordfører har stemmerett i organer der han eller hun selv er valgt medlem. 
 
Overnevnte bestemmelse i ny kommunelov åpner for at ordfører kan gi utvidet myndighet fra 
kommunestyreperioden 2019 - 2023. Ut over punktene som er nevnt over, fremgår det av § 6-
1, 4. ledd at kommunestyret selv kan gi ordfører myndighet til å: 

 treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. 
 treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8, 1. ledd. 
 opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning. 

 
Formannskapet kan selv gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet. 
Ordføreren skal rapportere til kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten er 
benyttet. 
 
Rådmannstittel erstattes med tittelen kommunedirektør 
Ny kommunelov benytter betegnelsen kommunedirektør på kommunens øverste administrative 
leder. Det er valgfritt for kommunene om den nye tittelen skal tas i bruk, eller om betegnelsen 
rådmann videreføres.  
 
 
VURDERING: 
I følge kommuneloven §§ 5-13 og 11-12 skal folkevalgte organer ha reglementer som viser 
organets virkeområde og eventuell vedtaksmyndighet, tidsperioden organet er opprettet for, 
eventuelle sentrale bestemmelser om organets virksomhet, samt regler for saksbehandlingen. 
 
Deler av reglementenes innhold vil følge direkte av bestemmelser i kommuneloven, 
forvaltningsloven og offentleglova. Andre bestemmelser om saksbehandlingen i de ulike 
organer, vil det være opp til kommunestyret selv å bestemme.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Politisk organisering for inneværende valgperiode videreføres i neste periode. Med bakgrunn i 
dette, foreslås i all hovedsak å videreføre reglementene for de folkevalgte organene 
Rådmannen har imidlertid gjennomgått reglementene for å sikre at kommunelovens krav til 
disse er oppfylt, samt at innholdet er i tråd med den nye kommunelovens bestemmelser. Det er 
gjort enkelte tekstlige og redaksjonelle justeringer som følge av dette.  
 
Når det gjelder tjenestekomiteen, så har kommunestyret vedtatt å videreføre dette organet for 
neste kommunestyreperiode, da med betegnelsen tjenesteutvalg. Kommunestyret har vedtatt at 
utvalget skal legge til rette for innbyggermedvirkning og at dette skal fremgå av reglementet. I 
rådmannens forslag til reglement som er vedlagt saken er dette inntatt. Utvalgets rolle opp mot 
innbyggermedvirkning må også ses i sammenheng med egen sak om dialogprosessen i Gausdal 
kommune, der det fortsatt skal være tjenestekomiteens oppgave å gjennomføre årlige 
dialogmøter med brukere av tjenestene. 
 
Rådmannens ser det som naturlig og ønskelig å samle alle reglementer for alle folkevalgte 
organer for neste kommunestyreperiode i ett dokument, herunder reglement for rådsorganene.  
Det vil bli fremmet sak(er) om sammensetning og valg til de øvrige rådsorganene i løpet av 
høsten 2019, og reglementer for disse organene foreslås i den forbindelse innarbeidet i 
dokumentet. 
 
Inneværende periode har formannskapet myndighet til å fatte vedtak i saker som skulle vært 
avgjort av et annet organ når det ikke er tid til å innkalle dette (etter «haste-paragrafen» i 
kommuneloven). Også i ny kommunelov § 11-8 ligger muligheten til å innvilge slik myndighet 
for formannskapet. Rådmannen foreslår at gjeldende ordning videreføres, og dette fremgår av 
forslag til reglement for formannskapet som er vedlagt. 
 
Kommunestyret har i kraft av den nye kommunelovens bestemmelser anledning til å delegere 
utvidet myndighet til ordfører. Også ordfører kan – som formannskapet - få myndighet til å 
treffe vedtak i hastesaker. Videre kan ordfører få myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke 
er av prinsipiell betydning, samt til å opprette utvalg til forberedelse av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. Om kommunestyret kommer til at ordførers myndighet skal utvides, vil 
dette også bli innarbeidet i Gausdal kommunes reglement for delegering av myndighet når det 
skal revideres. Revidering av delegeringsreglementet skal skje innen 31. desember året etter at 
nytt kommunestyre er konstituert, jfr. kommuneloven § 5-14. Det sist fastsatte reglementet og 
eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er 
vedtatt. 
 
Folkevalgte plikter å delta i møter i organer der de er innvalgt, hvis de ikke har gyldig forfall. 
Rådmannen anser det som hensiktsmessig med en tydeliggjøring av hvilke typer forfall som 
normalt vil være å anse som «gyldig» i reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte og reglement 
for folkevalgte organer. Dette vil gjøre det enklere for de folkevalgte selv å vurdere om de har 
mulighet til å melde forfall i ulike situasjoner, og det vil gjøre det enklere for utvalgsleder å 
vurdere om det er grunnlag for å godkjenne forfallet til det aktuelle møtet.  



  
 
 

  
 
 

 

Kommuneloven legger opp til en streng praksis for håndtering av forfall til politiske møter. 
Dette gjelder både muligheten for faste medlemmer til å melde forfall og varamedlemmers 
mulighet til å ikke møte når forespurt.  
 
Gyldig forfall skal kunne innfris med et visst rimelig skjønn, men kriteriene er strenge. En for 
vid definisjon eller praktisering vil kunne medføre en uthuling av møteplikten. Foruten å være 
lovstridig, ville det medføre konsekvenser for organets saksbehandling og 
beslutningsdyktighet. Samtidig er det viktig å tilrettelegge for at kommunens innbyggere skal 
ha anledning til og ønske å påta seg vervet som folkevalgt. Det er derfor viktig å finne en riktig 
balanse. 
 
Normalt vil gyldig forfall falle inn under følgende kategorier: 

 Sykdom: Den folkevalgte kan ikke stille i møtet på grunn av egen sykdom. 
 Velferdsgrunner: Den folkevalgte kan ikke stille i møtet på grunn av eksempelvis egne 

barns sykdom (når det ikke er andre som kan passe barnet), begravelser for nærstående 
personer, sykehusopphold, behandling, større familiebegivenheter som bryllup, e.l. 

 Presserende arbeid: Den folkevalgte har etter loven krav på fri fra arbeidet, men det 
kan være tilfeller der det vil være umulig eller svært utfordrende å være borte fra jobb. 
Dette unntaket vil gjelde folkevalgte vil ikke kan delta i et møte uten å forsømme 
viktige forretninger og plikter som ikke kan utsettes. Det vil kunne utvises individuelt 
skjønn i slike tilfeller, ut fra den folkevalgtes stilling og oppgaver. 

 
Eksempler på ugyldig forfall er ordinært arbeid som ikke faller inn under punktet om 
presserende arbeid over, fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter. 
Feriereiser er som utgangspunkt ikke gyldig forfallsgrunn, og folkevalgte bør oppfordres til å 
legge reiser utenom møter i folkevalgte organer. Forretningsreiser vil kunne falle inn under 
punktet over. 
 
Bruk av tittelen kommunedirektør 
Enkelte kommuner, eksempelvis Horten og Nordre Land, har tatt i bruk den nye tittelen. 
Kommunedirektør er en kjønnsnøytral tittel som kan være mer beskrivende for stillingens 
innhold enn rådmann. Rådmannen foreslår derfor at betegnelsen kommunedirektør tas i bruk 
fra 1.10.2019.  En slik endring innebærer ingen konsekvenser for rådmannens stillingsforhold 
eller organisasjonen for øvrig. 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar reglement for folkevalgte organer i Gausdal kommune for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, jfr. vedlegg til saken. 
 



  
 
 

  
 
 

 

2. Reglement for rådsorganene vedtas i forbindelse med sak om rådenes sammensetning 
og valg av medlemmer høsten 2019, og disse innarbeides så i reglement for folkevalgte 
organer i Gausdal kommune. 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende utvidelse av ordførers myndighet for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, gjeldende fra konstituerende møte etter 
kommunestyrevalget 2019…… 

 
4. Stillingstittelen kommunedirektør erstatter rådmann for kommunens øverste 

administrative leder fra 1.10.2019. 
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i reglementet som følge av 
lovendringer, kommunestyrevedtak som påvirker innholdet eller lignende. 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 55/19 den 20.08.2019. 
 
Behandling: 
Praktisk avklaring: Partssammensatt utvalg legges inn med faste møtedatoer i møteplanen.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar reglement for folkevalgte organer i Gausdal kommune for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, jfr. vedlegg til saken. 
 

2. Reglement for rådsorganene vedtas i forbindelse med sak om rådenes sammensetning 
og valg av medlemmer høsten 2019, og disse innarbeides så i reglement for folkevalgte 
organer i Gausdal kommune. 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende utvidelse av ordførers myndighet for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, gjeldende fra konstituerende møte etter 
kommunestyrevalget 2019…… 

 
4. Stillingstittelen kommunedirektør erstatter rådmann for kommunens øverste 

administrative leder fra 1.10.2019. 
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i reglementet som følge av 
lovendringer, kommunestyrevedtak som påvirker innholdet eller lignende.


