
Reglement for kommuneutvalget 
 

1. Hjemmel for opprettelse, tidsperiode og representasjon 
 
Kommuneutvalget er opprettet i medhold av kommuneloven § 5-7. 
 
Utvalgets funksjonstid settes til perioden der det ikke kan gjennomføres ordinære 
kommunestyremøter som følge av Covid-19.  
 
Utvalget består av X medlemmer med varamedlemmer og disse velges av kommunestyret.  
Medlemmer skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Varamedlemmer skal velges 
blant kommunestyrets faste medlemmer så langt det er mulig og ellers blant kommunestyrets 
varamedlemmer.  
 
Det skal sikres forholdsmessig representasjon ut fra partienes representasjon i kommunestyret, 
i tillegg til å oppfylle bestemmelser om kjønnsmessig balanse. 
 
Ordfører er utvalgets leder og varaordfører er utvalgets nestleder. 
 

2. Virkeområde og vedtaksmyndighet 
 
Kommuneutvalget skal ha følgende myndighet: 
 
Myndighet til å behandle alle typer saker, så fremt det ikke direkte følger av lov at 
myndigheten tilligger kommunestyret selv. 
 
Utvalget har ikke myndighet til å behandle saker som etter kommuneloven, gjeldende 
delegeringsreglement og reglement for folkevalgte organer tilligger formannskapet, 
kontrollutvalget, planutvalget eller klageutvalget. 
 
I tvilstilfeller avgjør ordfører hvilke saker som skal behandles av kommuneutvalget. 
 

3. Saksbehandlingsregler for organet 
 
3-1 Saksforberedelse og møteinnkalling 
Kommunedirektøren skal sørge for at saker som legges fram er forsvarlig utredet i tråd med 
bestemmelsene i kommuneloven 13-1. 
 
Sakslisten med saksdokumenter sendes utvalgets medlemmer og varamedlemmer, 
kommunedirektøren og andre som etter loven skal underrettes, normalt en uke før møtet skal 
finne sted.  
 
Dokumentene sendes elektronisk.  
 
Møter i kommuneutvalget gjennomføres som fjernmøter så langt det er påkrevet. 
 



3-2 Sekretariatsfunksjon og andre møtedeltakere 
Kommunedirektøren sørger for sekretariatsfunksjon for kommuneutvalget. 
Kommunedirektøren har møte- og talerett i organet, jfr. kommuneloven § 13-1. 
Andre kommunale tjenestemenn eller sakkyndige kan gis ordet for å gi faglige råd og 
faktaopplysninger i saker som er oppe til behandling. 
 
Andre kan delta når det foreligger særskilt lovbestemmelse, med de rettigheter vedkommende 
lov gir dem.  
 
3-3 Andre bestemmelser 
Saksbehandlingsbestemmelser gitt i reglementet for kommunestyret punktene 3-2 til 3-5, 3-8 
til 3-12, 3-15 til 3-20, samt 3-22 til 3-23 gjelder tilsvarende for kommuneutvalget så lenge 
annet ikke spesifikt er bestemt. 
 
 


