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Saknr: 81/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
27.05.2014 

Arkivsaksnr: 
14/548 

Sak nr: 
81/14 

Saksbehandler: 
Harriet Strand 

Arkivkode: 
039  

Gradering: 
 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
81/14 Formannskapet 27.05.2014 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.05.14  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 06.05.14 godkjennes som fremlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 06.05.14 

 

 



Saknr: 82/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
27.05.2014 

Arkivsaksnr: 
14/590 

Sak nr: 
82/14 

Saksbehandler: 
Jon Birger Johnsen 

Arkivkode: 
141  

Gradering: 
 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
82/14 Formannskapet 27.05.2014 

 

 

HØRING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL HITRA  
 

 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune tar det oversendte planforslaget: «Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014 – 
2026» fra Hitra kommune, til orientering. 
 
Vedlegg: 
 

Høringsbrev fra Hitra kommune med vedtak i FSK og høringsforslag. 

 

Saksopplysninger:  
  

Hitra kommune har gjennom vedtak av kommunal planstrategi vedtatt full revisjon av kommuneplanen. Med 

dette menes revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Planoppstart ble vedtatt i Hitra formannskap 

den 15.01.13, samtidig som planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble lagt ut til offentlig 

ettersyn. Planprogrammet ble endelig fastsatt i Hitra kommunestyre 18.06.13.  

Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026 for Hitra kommune ble lagt ut til offentlig ettersyn i 

perioden 11.04.2014 – 26.05.2014. Planforslaget er oversendt til nabokommuner, fylkeskommunale og statlige 

myndigheter, sentrale interesseorganisasjoner og interne høringsinstanser til uttalelse. Som følge av fristen, har 

vi bedt om noen dagers utsettelse for at vi skal kunne få behandlet saken i kommunens planutvalg. 

 

Vurdering: 
 

Rådmannens oppfatning er at Hitra kommune har laget et innbydende og informativt forslag til kommuneplanens 

samfunnsdel. Dokumentet er lettfattelig, med klare overordnede mål for utviklingen av Hitra. Disse overordnede 

målene for utviklingen av Hitra i årene mot 2026 kan oppsummeres følgende: 

• Hitra skal bli mer attraktiv som bosted 

• Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter 

• Hitra skal bli mer attraktiv for besøk 

 

I tillegg settes det seks mål for Hitra kommune som organisasjon. Disse er som følger: 

1. Hitra kommune skal levere gode tjenester (skal være effektiv og styrbar både politisk og administrativt) 

2. Hitra kommune skal ha kontinuerlig fokus på åpenhet, innsyn og deltagelse i sentrale prosesser 

(demokrati) 

3. Hitra kommune skal ta vare på og videreutvikle de ansatte (kunnskapsforvaltning) 

4. Hitra kommune skal ligge i forkant og hele tiden være klar til å drive frem nye innovasjoner 

5. Hitra kommune skal utvikle seg til å bli nettverksorientert (internt og eksternt) 

6. Hitra kommune skal utvikle sin evne til å mobilisere samfunnets totale ressurser med tanke på utvikling 

og krisehåndtering. 

 

Regjeringens varslede kommunereform vil etter all sannsynlighet endre på dagens kommunebilde. Hvordan 

resultatet kan bli for vår region er ikke avklart, men fremtidige sammenslåinger av kommuner vil etter alt å 

dømme bli et tema i årene fremover. Slik vi har lest dokumentet, er dette temaet ikke berørt i planforslaget. Dette 

kan ha sin naturlige forklaring på bakgrunn av at denne varslede reformen nylig er blitt kommunisert ut av 

regjeringen. Utover dette har ikke rådmannen noen kommentarer til planforslaget. 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

 

 

 

 



Saknr: 84/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
27.05.2014 

Arkivsaksnr: 
14/589 

Sak nr: 
84/14 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
84/14 Formannskapet 27.05.2014 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

 

Orientering fra rådmann: 
 
                Orientering/drøfting - Utkast Planprogram 

                Orientering/drøfting - Utkast til Kulturplan (Kulturplanene ettersendes) 

  Orientering/drøfting midlertidig barnehage Nordskag 

                Drøfting Delegasjonsreglement (se vedlegg) 

                Drøfting Møtereglement (se vedlegg) 

                Orientering Samen om en bedre kommune 

                Orientering – organisasjonsendringer 

 

Vedlegg: 
 

Forslag til delegasjonsreglement 

Forslag til møtereglement 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv: 039   

Arkivsaksnr.: 14/548    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.05.14  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 06.05.14 godkjennes som fremlagt. 

 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 06.05.14 

 

 

 

 

 



















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 14/590    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

HØRING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL HITRA  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune tar det oversendte planforslaget: «Kommuneplanens samfunnsdel for 

perioden 2014 – 2026» fra Hitra kommune, til orientering. 

 

Vedlegg: 
1. Høringsbrev fra Hitra kommune med vedtak i FSK og høringsforslag. 

 

Saksopplysninger:   
Hitra kommune har gjennom vedtak av kommunal planstrategi vedtatt full revisjon av 

kommuneplanen. Med dette menes revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Planoppstart ble vedtatt i Hitra formannskap den 15.01.13, samtidig som planprogram for 

arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble lagt ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet 

ble endelig fastsatt i Hitra kommunestyre 18.06.13.  

Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026 for Hitra kommune ble lagt ut til 

offentlig ettersyn i perioden 11.04.2014 – 26.05.2014. Planforslaget er oversendt til 

nabokommuner, fylkeskommunale og statlige myndigheter, sentrale interesseorganisasjoner 

og interne høringsinstanser til uttalelse. Som følge av fristen, har vi bedt om noen dagers 

utsettelse for at vi skal kunne få behandlet saken i kommunens planutvalg. 

 

Vurdering: 
Rådmannens oppfatning er at Hitra kommune har laget et innbydende og informativt forslag 

til kommuneplanens samfunnsdel. Dokumentet er lettfattelig, med klare overordnede mål for 

utviklingen av Hitra. Disse overordnede målene for utviklingen av Hitra i årene mot 2026 

kan oppsummeres følgende: 

• Hitra skal bli mer attraktiv som bosted 

• Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter 

• Hitra skal bli mer attraktiv for besøk 

 

I tillegg settes det seks mål for Hitra kommune som organisasjon. Disse er som følger: 

1. Hitra kommune skal levere gode tjenester (skal være effektiv og styrbar både politisk 

og administrativt) 

2. Hitra kommune skal ha kontinuerlig fokus på åpenhet, innsyn og deltagelse i sentrale 

prosesser (demokrati) 



3. Hitra kommune skal ta vare på og videreutvikle de ansatte (kunnskapsforvaltning) 

4. Hitra kommune skal ligge i forkant og hele tiden være klar til å drive frem nye 

innovasjoner 

5. Hitra kommune skal utvikle seg til å bli nettverksorientert (internt og eksternt) 

6. Hitra kommune skal utvikle sin evne til å mobilisere samfunnets totale ressurser med 

tanke på utvikling og krisehåndtering. 

 

Regjeringens varslede kommunereform vil etter all sannsynlighet endre på dagens 

kommunebilde. Hvordan resultatet kan bli for vår region er ikke avklart, men fremtidige 

sammenslåinger av kommuner vil etter alt å dømme bli et tema i årene fremover. Slik vi har 

lest dokumentet, er dette temaet ikke berørt i planforslaget. Dette kan ha sin naturlige 

forklaring på bakgrunn av at denne varslede reformen nylig er blitt kommunisert ut av 

regjeringen. Utover dette har ikke rådmannen noen kommentarer til planforslaget. 

 

 

 

 



















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/588    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/589    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Orientering fra rådmann: 
 
                Orientering/drøfting - Utkast Planprogram 

                Orientering/drøfting - Utkast til Kulturplan (Kulturplanene ettersendes) 

    Orientering/drøfting midlertidig barnehage Nordskag 

                Drøfting Delegasjonsreglement (se vedlegg) 

                Drøfting Møtereglement (se vedlegg) 

                Orientering Samen om en bedre kommune 

                Orientering – organisasjonsendringer 

 

 

Vedlegg: 
 

Forslag til delegasjonsreglement 

Forslag til møtereglement 
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1  Innledning 
 
Dokumentet har fire hoveddeler: 
 

 Grunnprinsipper for organisering og delegering i kommuneloven (del 2) 
 Reglement for kommunestyret og faste utvalg (del 3) 
 Reglement for politiske utvalg og delegering av myndighet til disse (del 4) 
 Delegering fra kommunestyret til rådmannen (del 5) 

 
Reglementet erstatter tidligere vedtatte delegeringsreglement med mindre annet er presisert nedenfor. 
 

2 Grunnprinsipper for organisering og delegering 
 
2.1 Forankring 
 
Dokumentet er forankret i kommunelovens bestemmelser om delegering. Loven slår fast at 
kommunestyret er kommunens øverste organ, og at kommunestyret treffer vedtak så langt ikke annet 
følger av lov eller delegeringsvedtak (Kl. § 6). Det er ikke praktisk mulig for kommunestyret selv å ta 
alle beslutninger som er nødvendig i kommuneorganisasjonen. Det er derfor gjennom 
delegeringsreglement andre organer og roller får legitimitet til å ta beslutninger på vegne av 
kommunestyret.  
 
 
2.2 Ordførers oppgaver og myndighet etter kommuneloven 
 
Ordførers oppgaver går fram av kommuneloven § 9-3. I tillegg til å lede møtene i kommunestyret og 
formannskapet, er ordfører kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i 
tilfeller der denne myndighet ikke er tildelt andre. 
 
 
2.3 Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet 
 
Delegeringsreglementet er utformet i tråd med de konkrete bestemmelsene om delegering i 
kommuneloven for de ulike politiske organ og roller som er aktuelle i en kommune. Særlig skal 
framheves reglene for delegering til formannskapet (§8-3), ordfører (§9-5), faste utvalg (§ 10) og 
interkommunalt samarbeid (kap 5), samt delegering fra politisk nivå til rådmannen som den øverste 
leder for den samlede kommunale administrasjon (§ 23).  
 
 
2.4 Aktuelle definisjoner 
 

 Med myndighet menes retten til å fatte endelig avgjørelse i en sak, herunder å gjøre vedtak 
 Med vedtak menes i denne sammenheng en avgjørelse truffet av offentlig myndighet, og som 

generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter for kommunens innbyggere 
 Å delegere innebærer å tildele andre en myndighet en selv har 
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2.5 Saker av prinsipiell betydning – definisjon 
 
Det er ikke praktisk mulig å ha et så detaljert delegeringsreglement at alle typer beslutninger for drift og 
forvaltning er dekket i dokumentet. Dette dokumentet forutsetter derfor at de som skal utøve 
myndighet må utøve skjønn ut fra hva som er saker av prinsipiell betydning. 
 
Saker av «ikke prinsipiell betydning» kan blant annet delegeres til ordfører, og formuleringen er helt 
sentral når det gjelder delegering til rådmannen (Kommuneloven § 23-4). Rådmannen er også det 
eneste punktet i administrasjonen kommunestyret kan delegere myndighet til. Rådmannen har ifølge 
kommuneloven myndighet til å delegere myndighet videre nedover i linjeorganisasjonen.  
 
 
2.6 Å avgjøre myndighetskompetanse 
 

 Generelt er det slik at dersom det er tvil om et organ eller en rolle har myndighet til å ta en 
beslutning/gjøre et vedtak, er det en plikt for organet eller den som innehar rollen å få avklart 
spørsmålet. 

 Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller det er tvil om hvordan en slik 
sak skal behandles, er det i første instans rådmann og ordfører som har ansvaret for å avklare 
dette. Avgjørelsen ligger hos ordfører, evt. etter drøfting med formannskapet. Spørsmålet kan 
også legges fram for kommunestyret. 

 Administrasjonen har en generell plikt til å vudere alle saker ut fra sitt konkrete innhold, og ta 
saken opp til drøfting i henhold til ovenstående dersom det er tvil om hvorvidt saken er av 
prinsipiell betydning. Dette gjelder også i saker som administrasjonene har fått myndighet til å 
avgjøre. 

 Dersom en saksbehandler i en konkret sak finner at saken/vedtaket kan være av prinsipiell 
betydning, skal spørsmålet forelegges nærmeste overordnede/rådmannen for videre avklaring. 

 
 
2.7 Myndighet knyttet til bestemte roller i organisasjonen 
 

 Kommunestyret skal behandle saker som har et klart overordnet styringsformål, og saker som 
etter bestemmelser i Kommuneloven og en rekke særlover ikke kan delegeres, angitt med 
“kommunestyret selv”.  

 Kommunestyret selv kan etter Kommuneloven § 10 opprette komiteer og utvalg (se avsnitt 2.1.22 
og 2.1.23). 

 Ordførers oppgaver framgår av Kommuneloven §§9-3 og 9.5, samt delegert myndighet fra 
kommunestyret (se avsnitt 2.2.1 og 2.2.2) 

 Formannskapets myndighetsområde er hjemlet Kommuneloven §8-3 og med delegerte fullmakter 
fra kommunestyret slik det framgår av “Reglement for formannskapet” (avsnitt 2.2). 

 Hovedutvalgenes myndighetsområder er hjemlet Kommuneloven §10-2 og med delegerte 
fullmakter fra kommunestyret slik det framgår av “Reglement for hovedutvalg for forvaltning” og 
“Reglement for hovedutvalg for drift” (hhv. avsnitt 2.4 og 2.5). 

 Rådmannens myndighetsområde er forankret i  Kommuneloven §23, 1-4 og med delegerte 
fullmakter fra kommunestyret slik det framgår i dokumentets hovedavsnitt 3. 

 Etter særlov er myndighet gitt med slik hjemmel: 
○ Brannsjefen: Myndighet etter Brannvernloven og etter Brannfarlighetsloven delegeres så 

langt det er lovlig adgang. 
○ Kommunelegen gis myndighet til å utføre de oppgaver som fremgår av §7-2 i Lov om vern 

av smittsomme sykdommer.  
○ Verneombud etter Arbeidsmiljøloven (AML § 6.3) 

 



 
 

 

Side 5 av 14 

 

 

 

 
2.8 Gyldig delegering 
 
For at myndighet til å gjøre en bestemt type vedtak eller beslutning skal være gyldig må følgende vilkår 
være oppfylt: 
 

 Det må være anledning etter Kommuneloven til å delegere myndigheten 
 Det må være gjort et formelt riktig delegeringsvedtak 
 Delegeringsvedtaket må være gjort av et organ som har myndighet til å gjøre det 
 Delegeringen må gjøres til et organ som etter loven har anledning til å ta mot delegeringen 
 Det delegerende organet må være overordnet det organet som mottar delegeringen 

 
Folkevalgte organ kan ikke delegere myndighet til noen andre i administrasjonen enn rådmannen. 
 
 
2.9 Det delegerende organet beholder ansvar og kontroll 
 
Organ som delegerer myndighet til underliggende organ beholder ansvar og kontroll for beslutninger 
som er videredelegert, og kan når som helst tilbakekalle en delegert myndighet. Det delegerende 
organ har også rett til å instruere eller overprøve det underliggende organet. Dette gjelder også 
delegering fa rådmannen og videre ned i linjen. I følge forvaltningsloven er det delegerende organet 
klageinstans dersom noen klager på et kommunalt vedtak (Forvaltningsloven § 28).  
 
 
2.10 Rutiner for oppdatering av delegeringsreglementet 
 
Det skal utvikles rutiner som gjør at delegeringsreglementet er oppdatert til enhver tid. 
 
Reglementet skal i sin helhet evalueres av kommunestyret i løpet av det siste året i kommunestyre-
perioden. Ved behandlingen tar kommunestyret stilling til hvordan reglementet har fungert, og 
overleverer disse erfaringene til neste kommunestyre. Det nye kommunestyret gir på selvstendig 
grunnlag oppdrag og mandat til en prosess for å vurdere delegering på politisk nivå til rådmannen.  
 
I tillegg til at hvert nytt kommunestyre gjør vedtak om reglementet, skal det rutinemessig ta opp i seg 
endringer i lovverk, organisering og endrede roller. I rådmannens organisasjon er en medarbeider 
dedikert til dette arbeidet.  
 
I tillegg er det definert som et lederansvar innenfor de ulike tjenesteområdene å fange opp endringer i 
lover og forskrifter som må tas inn i reglementet, og ta initiativ til at det blir gjort gyldig delegerings- 
vedtak. 
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3  Reglement for kommunestyret og faste utvalg 
 
3.1 Kommunestyret 
 
3.1.1 Generelt om delegering fra kommunestyret 
 
Reglement for kommunestyret er forankret i Kommuneloven.  
Kommunestyret treffer selv avgjørelse i alle saker som ikke er delegert i henhold til dette reglementet. 
Saker som har et klart overordnet styringsformål avgjøres av kommunestyret. 
 
Kommunestyret kan ikke delegere myndighet i saker der kommunestyret selv er gitt ansvar i henhold til 
lov.  
 
3.1.2 Eksempel på saker med overordnet styringsformål 
 

 Kommunens politiske organisering, og reglement for politiske organer 
 Kommunens møte- og delegeringsreglement 
 Hovedtrekkene i kommunens administrative organisering 
 Vedtekter, forskrifter og overordnede retningslinjer 
 Kommuneplan med avledede delplaner etter Plan- og bygningsloven 
 Sektorplaner etter aktuelle særlover 
 Økonomi- og handlingsplan 

 
 
3.2 Ordfører 
 
3.2.1  Ordførers oppgaver 
 
Ordførers oppgaver går fram av Kommuneloven § 9-3. I tillegg til å lede møtene i kommunestyret og 
formannskapet, er ordfører kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i 
tilfeller denne myndighet ikke er tildelt andre. 
 
Ordfører har ansvar for å fordele saker mellom de ulike utvalgene, slik at saker kommer til behandling i 
de rette organ etter Kommuneloven og vedtatt ordning i Frøya kommune.  
 
 
3.2.2  Delegering av myndighet til ordfører 
 
I medhold av Kommuneloven § 9 delegerer kommunestyret følgende myndighet til ordfører: 
 

 Disponere bevilgninger som er stilt til ordførers disposisjon 
 Innvilge gaver og oppmerksomheter for jubileer og åremålsdager innenfor en ramme på kr 5.000 i 

hvert enkelt tilfelle 
 Gjennomføre forhandlinger og salg av kommunale eiendeler i nærings-/forretningsdrivende foretak 

innenfor de retningslinjer som kommunestyret fastsetter 
 Avgjøre pante- og prioritetsvikelser i de tilfeller/saker kommunen er pantekreditor 
 Representere kommunen ved generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er oppnevnt spesielle 

representanter som har fått møte- og representasjonsrett. Ordføreren kan bemyndige andre til å 
delta/representere kommunen 

 Være leder i beredskapsrådet 
 Treffe avgjørelse i alle personalsaker som gjelder rådmannen, med unntak for ansettelse, 

oppsigelse/avskjed som ligger under kommunestyret 
 Anvisningsmyndig når rådmannsfunksjonen er inhabil 
 Inneha funksjon som saksbehandler for klagenemnda, og gi innstilling til nemnda (jfr. reglement for 

behandling av klage etter Fvl §28, andre ledd) 
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Ut over den myndighet som er lagt til ordfører etter Kommuneloven og punktene ovenfor, har ordfører 
en fast sommerfullmakt til å gjøre vedtak i saker av ikke-prinsipiell karakter, når disse ellers ikke kan 
vente til første ordinære møte etter ferien i formannskap eller kommunestyre. Det skal foreligge en 
rapport om bruk av sommerfullmakt til det første ordinære møte i kommunestyret etter sommerferien.  
 
 
3.2.3  Godtgjørelse for ordførervervet 
 
Kommunestyret fastsetter godtgjørelse for ordførervervet som prosent av lønn for Stortings-
representant. Dette gjøres i sak om økonomiplan/handlingsplan og budsjett for kommende år. Det 
vises for øvrig til annet dokument om folkevalgtes arbeidsvilkår. 
 

3.3  Reglement for formannskapet 
 
3.3.1  Hjemmel 
 
Formannskapet er opprettet med hjemmel i Kommuneloven § 8. 
 
 
3.3.2  Medlemmer 
 
Formannskapet har 7 medlemmer, og velges blant kommunestyrets medlemmer. Fra hvert parti 
velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, pluss 2. 
 
Ordfører er møteleder i formannskapet (Kommuneloven § 9). 
 
 
3.3.3  Regler for saksbehandling i formannskapet 
 
Formannskapet følger samme saksbehandlingsregler som kommunestyret (se kommunens 
møtereglement) 
 
 
3.3.4  Formannskapets arbeidsområder 
 
Formannskapet har følgende arbeidsområder:  
 

 Økonomiutvalg (Kommuneloven § 8-3) 
 Hasteutvalg (Kommunelovens § 13) 
 Kommuneplanutvalg med ansvar for overordnet planlegging, herunder overordnet miljøarbeid 
 Delegerte saker fra kommunestyret 

 
og i tillegg: 

 
 Kommunens klageorgan i henhold til Forvaltningsloven § 28 
 Hovedutvalg for kultur og næring 

 
Ved saksbehandling som klageorgan eller hovedutvalg, føres egen møtebok for det aktuelle 
saksområdet. 
 
 
3.3.5 Delegering av myndighet til formannskapet 
 

 Med hjemmel i kommunelovens §8-3, andre og tredje setning delegerer kommunestyret myndighet 
til formannskapet i saker der vedkommende lov gir adgang til delegering, og der myndigheten ikke 
er beholdt av kommunestyret selv, og/eller avgjørelsesmyndigheten ikke er delegert til annet 
politisk organ eller rådmannen 
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 Innstille til kommunestyret om vedtak i sak om økonomiplan/handlingsplan, årsbudsjett og 

skattevedtak (Kommuneloven § 8-3), samt i andre økonomisaker gjennom året som fremmes for 
kommunestyret 

 Innstille i alle saker av prinsipiell betydning innenfor kommunens økonomiforvaltning 
 Innstille i alle overordnede og sektorovergripende planer som skal avgjøres i kommunestyret 
 Gjøre vedtak i hastesaker når det ikke er mulig å sammenkalle kommunestyret (Kommuneloven § 

13) 
 Oppnevne særskilte arbeidsgrupper(adhocutvalg) for en avgrenset tidsperiode med formål som 

ligger innenfor formannskapets arbeidsområde, og fastsette mandat for disse 
 Fastsette rammer og prinsipper for rådmannens myndighet i saker vedrørende lønns- og 

tarifforhandlinger 
 

 
 

3.4  Reglement for hovedutvalg for forvaltning 
 
3.4.1  Medlemmer  
 
Hovedutvalget har 7 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Fra 
hvert politisk parti velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer pluss 2. Disse velges 
også blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. 
 
 
3.4.2  Hovedutvalgets arbeidsområder 
 
Hovedutvalget har hovedansvar for kommunens lovforvaltning. Lovforvaltning som er knyttet til drift 
skal likevel ikke omfattes av utvalgets ansvarsområde. Utvalget har myndighet i alle saker der 
kommunen gir tillatelser/avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg.  
 
Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde: 
 

 Hovedutvalget er det kommunens faste utvalg for plansaker etter Plan- og bygningsloven, med 
unntak for overordnet planlegging (jfr. Reglement for formannskapet pkt. 3.3.4)  

 Miljø/forurensning 
 Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov  
 Alkohollovgivning 
 Brannlovgivning 
 Naturlovgivning 
 Matrikkeloven 

 
 
3.4.3  Delegering fra kommunestyret til hovedutvalg for forvaltning 
 
I medhold av Kommuneloven § 10 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle 
saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter 
bestemmelser i Kommunelov og særlover.  
 
I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret. Unntatt er saker som 
har økonomiske konsekvenser, og da innstiller hovedutvalget til formannskapet. 
 
Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til rådmannens 
innstilling, følger saken til behandlingen i kommunestyret. 
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3.5  Reglement for hovedutvalg for drift 
 
3.5.1  Medlemmer  
 
Hovedutvalget har 7 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Fra 
hvert politisk parti velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer pluss 2. Disse velges 
også blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. 
 
 
3.5.2  Hovedutvalgets arbeidsområder 
 
Hovedutvalget har hovedansvar for alle driftsoppgaver i kommunen. Utvalget skal i prinsippet ikke ha 
ansvar for forvaltningsoppgaver som er lagt til kommunen gjennom lov- og regelverk. Utvalget skal 
likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene er knyttet til den kommunale driften.  
 
 
Dette vil gjelde driftsspørsmål innen:  
 

 Skole, barnehage, institusjoner, hjemmehjelp, nav (støttetiltak) 
 Alle kommunale bygg, veg, vann, avløp, renovasjon, feiing og brannberedskap 
 Trafikksikkerhet 

 
Hovedutvalget er trafikksikkerhetsutvalg. I slike saker skal utvalget suppleres med representanter fra 
lensmann, lokal transportør, barnas representant i plansaker og en representant fra brukerråd.  
 
Hovedutvalget er kommunens trafikkråd evt. supplert med tilleggsrepresentanter etter kommunestyrets 
bestemmelse. 
 
 
3.5.3  Delegering av myndighet til hovedutvalget for drift 
 
I medhold av Kommuneloven § 10 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle 
saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter 
bestemmelser i Kommunelov og særlover.  
 
I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret. Unntatt er saker som 
har økonomiske konsekvenser, og da innstiller hovedutvalget til formannskapet. 
 
Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til rådmannens 
innstilling, følger saken til behandlingen i kommunestyret. 
 
 

3.6  Reglement for administrasjonsutvalget 
 
3.6.1  Medlemmer  
 
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt organ etter Kommuneloven § 25, og består av 
formannskapets 7 medlemmer og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.  
 
Formannskapets varamedlemmer er også varamedlemmer til administrasjonsutvalget. 
For de ansattes representanter velges 2 varamedlemmer. 
 
 
3.6.2  Arbeidsområde 
 
Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk. 
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Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.  
 
 
3.6.3  Delegering av myndighet til administrasjonsutvalget 
 
Administrasjonsutvalget har ikke delegert beslutningsmyndighet, men kan la seg i høre i 
personalpolitiske spørsmål. 
 

4  Delegering av myndighet til rådmannen 
 

4.1  Rådmannens ansvar og myndighet 
 
Delegering fra kommunestyret til rådmannen er forankret i Kommuneloven § 23, 1-4.  
I tråd med dette er rådmannens rolle definert slik: 
 

 Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak 
som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter 

 Rådmannen skal se til at de saker som blir lagt fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og 
at vedtak blir satt i verk. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen blir drevet i samsvar med 
lover, forskrifter og overordnede instrukser og at den har gode rutiner og gjennomfører kontroll 

 Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine medarbeidere i alle kommunale 
folkevalgte organ, med unntak for Kontrollutvalget 

 
Videre gjelder følgende for Frøya kommune: 
 

 Rådmannen har innstillingsrett og innstillingsplikt i saker som fremmes for førstegangs behandling 
i et politisk organ. I den videre saksbehandling i formannskap eller kommunestyre, skal 
rådmannens innstilling gå klart fram av saken 

 Rådmannen påser at saker som skal behandles i et politisk organ er forberedt på en forsvarlig 
måte. Prinsippene for fullført saksbehandling skal ligge til grunn 

 

4.2  Hovedlinjer i kommunestyrets delegering til rådmannen 
 
Delegering fra kommunestyret til rådmannen er forankret i Kommuneloven § 23.  
 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning, 
dersom kommunestyret ikke har bestemt noe annet. 
I krisesituasjoner gis rådmannen utvidede fullmakter med bestemmelser i kommunens overordnede 
plan for samfunnssikkerhet. 
 
Kommunestyrets delegering av myndighet til rådmannen går på to hovedområder: 
 

 Myndighet til å drifte og utvikle kommuneorganisasjonen innenfor de rammer som kommunestyret 
trekker opp 

 Myndighet til å ta beslutninger/gjøre vedtak etter lov som forvaltningsorgan 
 

Dette ligger til grunn for gjennomgangen nedenfor. 
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Rådmannen har myndighet til å delegere videre delegert myndighet i linjen i kommuneorganisasjonen. 
Slik delegering i linjen skal være spesifisert i et eget administrativt delegeringsreglement.  
 

4.3  Oversikt over delegering av myndighet til rådmannen 
 
4.3.1  Administrasjon og personalforvaltning 
 
Rådmannen har innenfor dette området myndighet til: 
 
a. Treffe beslutninger innenfor drift av kommunen når dette ligger innenfor rammer som 

kommunestyret har vedtatt, herunder delegert anvisningsmyndighet i henhold til vedtatt 
økonomireglement. 

b. Opptre som arbeidsgiver på vegne av kommunestyret overfor de ansatte innenfor lov-, avtale- og 
planverk vedtatt av kommunestyret 

c. Ansette i alle stillinger unntatt i rådmannsstillingen 
d. Tilpasse organisasjonen i tråd med overordnede målsettinger gitt av kommunestyret, forsvarlig 

tjenesteyting og god ressursbruk 
e. Opprette, legge ned og endre stillinger innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret har 

vedtatt 
f. Melde og kreve påtale for straffbare forhold rettet mot kommunen med hjemmel i Straffeloven § 79  

 
 
4.3.2  Økonomistyring 
 
Rådmannens myndighet innen økonomistyring og finansforvaltning er fastsatt i egne 
økonomireglement og finansreglement for Frøya kommune. 
 
Disse reglementene gir oversikt over de rammer og avgrensninger som gjelder for kommunens 
økonomistyring og finansforvaltning. Tilsvarende fullmakter, instrukser og/eller rutiner skal være 
hjemlet i reglementene. 
 
Rådmannen har innenfor dette området myndighet til: 
 
a. Utarbeide økonomiplan, disponere kommunens ressurser, økonomistyring og rapportering på 

økonomifeltet slik det er definer i gjeldende økonomireglement 
b. Gjennomføre finansforvaltning i henhold til fullmakter spesifisert i gjeldende finansreglement 
c. Økonomi- og finansforvaltningen skal skje med hjemmel i gjeldende lover og forskrifter for 

kommunene, blant annet gjennom følgende lover og forskrifter: 
 

 LOV-1992-09-25-107 Kommuneloven – Lov om kommuner og fylkeskommuner, § 46 nr 8  
 2000.12.15 nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), § 48 nr 6  
 2000.12.15 nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), § 49 nr 2  
 2000.12.15 nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, § 51 nr 3  
 2001.02.02 nr 0144: (KRD) Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, 52nr 2  
 2009.06.09 nr 0635: (KRD) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning  

 
 
4.3.3  Helse-, omsorgs- og sosiale tjenester i velferdsforvaltningen 
 
Rådmannen har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til drift av 
tjenester som er regulert av gjeldende lovverk. 
 
Fullmakten gjelder ikke vedtak som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 
 
Delegeringen gjelder følgende lovverk: 
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 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) 
 Lov om barnevernstjenester (barnevernloven) 
 Lov om sosiale tjenester i arbeids-velferdsforvaltningen 
 Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) 
 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 
 Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 
 Lov om omsetting av alkoholdig drikk (alkoholloven) 
 Lov om tobakkskader (tobakkskadeloven) 
 Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 

 
 

4.3.4  Opplæring, oppvekst og kultur 
 
Rådmannen har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til drift av 
tjenester som er regulert av gjeldende lovverk. 
 
Fullmakten gjelder ikke vedtak som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 
 
Delegeringen gjelder følgende lovverk: 
 

 Lov om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringsloven) 
 Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 
 Lov om barnehager (barnehageloven) 
 Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) 
 Lov om offentlige makters ansvar for kulturvirksomhet (kulturloven) 
 Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
 Lov om pengespill (pengespilloven) 
 Lov om målbruk i offentlig tjeneste (målbruksloven) 
 Lov om stadnavn 
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 
 

4.3.5  Tekniske tjenester og arealforvaltning 
 
Rådmannen har innen for dette området myndighet til: 
 
a. Rådmannen har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til drift av 

tjenester som er regulert av gjeldende lovverk. 
 

Fullmakten gjelder ikke vedtak som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 
 
Delegeringen gjelder følgende lovverk: 
 
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningsloven) 
• Lov om jord (jordloven) 
• Lov om skogbruk (skogbruksloven) 
• Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) 
• Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 
• Lov om forpaktning (forpaktningsloven) 
• Lov om odelsretten og åseteretten (odelsloven)Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) 
• Lov om friluftslivet (friluftsloven) 
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• lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven) 
• Lov om veier (veiloven) 
• Lov om veitrafikk (veitrafikkloven) 
• Lov mot vern av brann, eksplosjon og ulykker mv. (brann- og eksplosjonvernloven) 
• Lom om vern mot forurensninger og mot avfall (forurensningsloven) 
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) 
• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 
b. Ta beslutninger om drift av kommunens eiendommer, bygg og anlegg innenfor de retningslinjer, 

planer og rammer som er fastsatt av kommunestyret 
 

c. Inngå avtaler og kontrakter for kommunens bygg og anlegg innenfor de retningslinjer som er 
fastsatt i lov og forskrift, og etter vedtatte planer, retningslinjer og rammer fastsatt av 
kommunestyret 

 
d. Gjennomføre utbyggingsprosjekter for kommunen etter vedtatte planer, retningslinjer og rammer 

 
 

5  Retningslinjer og reglement for interkommunalt samarbeid 
 
5.1 Interkommunalt samarbeid 
 
Kommuneloven §27 hjemler opprettelse av kommunesamarbeid for å løse felles oppgaver. 
Samarbeidet kan ledes av et interkommunalt styre med delegerte fullmakter fra kommunestyrene til å 
treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Styrets fullmakter skal 
vedtaksfestes.. 
 
5.2 Vertskommune 
 
5.2.1  Vertskommunesamarbeid 
 
En kommune kan overlate til en vertskommune å utføre lovpålagte oppgaver med mindre den aktuelle 
loven hindrer dette. En slik fullmakt kan også omfatte utøvelse av offentlig myndighet knyttet til 
rettigheter og plikter til private personer (Forvaltningsloven § 2). 
 
5.2.2 Administrativt vertskommunesamarbeid 
 
En kommune kan avtale med en annen kommune at denne skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser 
etter delegert myndighet i saker av ikke-prinsipiell betydning. En slik delegering av myndighet skjer ved 
at kommunestyret selv instruerer egen rådmann om dette. Folkevalgte organer i vertskommunen har 
ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet når det gjelder slik delegering. Kommuneloven §28-1b 
gir nærmere retningslinjer. 
 
5.2.3 Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd 
 
Kommuner som deltar i vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette en felles folkevalgt nemnd i 
vertskommunen. Deltakerkommunene kan delegere til nemnda å fatte vedtak også i saker av 
prinsipiell betydning, men dette skal skje ved at kommunestyrene delegerer slik kompetanse til 
nemnda. Nemnda kan delegere til vertskommunens administrasjon å fatte vedtak i saker av ikke-
prinsipiell art. Kommuneloven §28-1c gir nærmere retningslinjer. 
 
 
5.3 Reglement for folkevalgte nemnder ved interkommunalt samarbeid 
 
5.3.1 Organisering 
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Nemnda skal organiseres med utgangspunkt i nemndas oppgaveportefølje og ha folkevalgt 
representasjon fra deltakerkommunene. 
 
5.3.2 Arbeidsområde 
 
Nemnda arbeidsområde, organisering og fullmakter skal reguleres av samarbeidsavtale vedtatt i hvert 
av kommunestyrene. Ved delegerte fullmakter til nemnda, skal det framgå hvilke endringer dette 
medfører for kommunens delegeringsreglement. 
 
 
5.3.4 Delegering av myndighet 
 
Nemnda får sin myndighet delegert fra kommunestyret, og kan videredelegere denne til 
vertskommunenes administrasjon om å fatte vedtak i saker av ikke-prinsipiell betydning. 
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1  Innledning 
 
Dokumentet har fire hoveddeler: 

 

 Møtereglement for kommunestyret og faste utvalg (del 2) 

 Administrasjonens saksbehandling (del 3) 

 Behandling av anke/klager (del 4) 

 Folkevalgtes arbeidsvilkår (del 5)  

 

Reglementet erstatter tidligere vedtatte møtereglement med mindre annet er presisert nedenfor. 

 

2  Møtereglement for kommunestyret og faste utvalg 
 
2.1 Forankring 
 
Møtereglementet er forankret i Kommunelovens Kap 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte 

organer. Kommunestyret og faste politiske utvalg følger derfor i prinsippet de samme 

saksbehandlingsreglene. 

 
 
2.2  Saksforberedelse og innstilling 
 
For hvert møte utarbeides sakskart. For kommunestyret og formannskapet er det ordfører som setter 
opp kartet i samarbeid med rådmannen. For andre faste utvalg er det utvalgsleder som setter opp 
sakskartet i samarbeid med rådmannen eller den som håndterer dette på vegne av rådmannen.  
 
Hver sak på kartet skal inneholde rådmannens utredning og forslag til innstilling. Det er rådmannen 
som innstiller til vedtak i det første politiske organet som behandler en sak. I saker som legges fram for 
kommunestyret til behandling skal det foreligge innstilling fra ett av de faste utvalgene. Hvilket organ 
som innstiller til kommunestyret går fram av dette reglementet. For valg kan en sak fremmes uten 
innstilling.  
 
Ordfører sørger for innkalling til møtet og for at saksdokumentene blir lagt ut til offentlig ettersyn 
(Kommuneloven § 32-3). Som hovedregel skal sakskartet legges ut 7 dager før møtet. Dersom 
spesielle forhold gjør dette umulig, skal kartet legges ut så tidlig som mulig. Kartet sendes til alle som 
etter loven skal ha informasjon om møtet (blant annet det politiske organets medlemmer, 1.og 2. 
varamedlem, rådmannen og kommunerevisjonen), og andre som av ulike grunner bør ha denne 
informasjonen.  
 
Formannskapets forslag til budsjett og handlingsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 
dager.  
 
 
2.3  Rett til å søke opplysninger i administrasjonen 
 
Medlemmer av kommunestyret kan søke opplysninger i administrasjonen om saker som er til 
behandling i et politisk organ. Slike henvendelser skjer kun til rådmannen eller kommunalsjef med 
ansvar for det aktuelle saksfeltet.  
 
 
 
2.4  Forfall, varamedlemmer, plassering 
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Dersom et medlem eller innkalt varamedlem ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal 
representanten uten opphold melde dette til sekretariatet. Politisk sekretariat varsler straks 
varamedlem i den rekkefølge som er fastlagt ved valget. 
 
Dersom noen, på grunn av lovlig forfall, må forlate møtet under forhandlingene, melder representanten 
dette straks til møteleder. Om mulig trer varamedlem inn i stedet for han/henne. Dersom et medlem 
(eller varamedlem som står lenger fram i nummerorden) kommer tilbake før en sak er ferdigbehandlet, 
fullfører varamedlemmet den pågående saken.  
For å kunne delta i votering skal medlemmet ha vært til stede under drøfting av saken. 
 
Så langt det er mulig blir det tatt hensyn til at de politiske gruppene blir plassert mest mulig samlet. 
 
 
2.5  Deltakelse av andre enn kommunestyrets medlemmer 
 
Rådmannen, eller den han bemyndiger, deltar i møtet med tale- og forslagsrett. Andre kan delta når 
dette framgår av en lovbestemmelse, og da med de rettigheter og plikter som loven gir dem. I tillegg 
deltar sakkyndige når ordfører eller kommunestyret innkaller dem.  
 
Møtet skal ha sekretær som fører protokollen fra forhandlingene.  
 
 
2.6  Møteleder – stenging av møter - taushetsplikt 
 
Møter i kommunestyre og formannskap ledes av ordfører eller varaordfører. Dersom begge har forfall, 
velger organet med simpelt flertall en setteordfører blant medlemmene. 
 
Møter i andre folkevalgte organer ledes av folkevalgt representant etter kommunestyrets 
bestemmelse. 
 
Kommunen skal i henhold til Kommuneloven §31 praktisere meroffentlighet. Dette innebærer at enhver 
har rett til å overvære møter i folkevalgte organ med mindre at organet selv har vedtatt å lukke møtet 
med hjemmel i lovpålagt taushetsplikt. Det kan skje når hensyn til personvern, eller andre tungtveiende 
private eller offentlige interesser tilsier det. Personalsaker skal alltid behandles for stengte dører.  
 
Møteoffentlighet reguleres således av Kommuneloven § 31. 
Dokumentoffentlighet reguleres av Offentlighetsloven. 
 
Offentlighetsloven sier bl.a. dette om retten til å unnta dokumenter fra offentligheten: 
 
§5a hva gjelder innsyn i opplysninger som er undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov 
§ 5 hva gjelder interne dokumenter til saksforberedelsen 
§§6,6a hva gjelder unntak på grunn av dokumentets innhold - som gir forvaltningen adgang (men ikke 
plikt) til å nekte innsyn i visse dokumenter (eller deler av dokumenter) og opplysninger. 
 
Forhandlingene foregår for stengte dører når møteleder krever det, eller når kommunestyret vedtar det 
 
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og 
kommunale medarbeidere som er til stede, så langt ikke annet blir vedtatt, å bevare taushet om 
forhandlingene og de vedtak som blir gjort. Møteleder skal opplyse om taushetsplikten. 
Taushetsplikten varer inntil organet vedtar noe annet, eller inntil de grunner som har ført til at 
forhandlingene har funnet sted bak lukkede dører, er falt bort. Er andre til stede under behandlingen av 
en sak, krever møteleder taushetsløfte fra dem, og dette blir protokollert.  
 
2.7  Åpning av møtet 
 
Til den tid møtet er berammet, leser møteleder opp medlemmene og de varamedlemmer som skal 
møte. Er det lovmessige antall til stede (minst halvparten), erklærer møtelederen møtet for satt og 
forhandlingene kan begynne.  
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Fra dette tidspunkt og til møtets slutt, kan ingen av medlemmene forlate møtet for kortere eller lengre 
tid, uten å melde fra til ordfører (møteleder). Medlemmene og varamedlemmer som møter etter 
oppropet, melder seg til møtelederen før de tar sete.  
 
 
2.8  Rekkefølge for behandling av saker – endring av sakliste 
 

 Sakene behandles i den rekkefølge de er satt opp på sakskartet 

 Spørsmål behandles før de oppførte sakene i innkallingen 

 Kommunestyret kan vedta en annen rekkefølge 

 Er en sak tatt opp til behandling, kan møet ikke heves før saken er avgjort ved avstemming, 
eller kommunestyret vedtar å utsette forhandlingene om den 

 Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet, kan ikke tas opp til 
realitetsbehandling dersom møteleder eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den 
behandles. I tilfelle sendes den til relevant fast utvalg eller formannskapet for behandling 

 
 
2.9  Inhabilitet 
 

 Den som etter kommuneloven (§ 40) er inhabil i en sak, eller som etter siste ledd i samme 
paragraf blir fritatt, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak 

 Er spørsmålet om inhabilitet reist, følges bestemmelsen i Forvaltningsloven § 8-2 

 Når kommunestyremedlem er på det rene med at vedkommende er inhabil, skal medlemmet, 
så snart det har mottatt innkalling, melde fra til Servicetorget. Varamedlem blir da innkalt 

 
 
2.10  Redegjørelse for sak som er tatt til behandling 
 

 Møteleder leser opp tittelen på saken, leser opp innstillingen og gjør oppmerksom på 
mulige dissenser. Møteleder redegjør for saken i den utstrekning han /hun finer det 
nødvendig. Møteleder orienterer også om dokumenter som måtte være kommet til etter at 
innstillingen ble avgitt. Møteleder kan også be rådmannen redegjøre for saken som 
innledning til ordskiftet. 

 Deretter tas saken opp til debatt. 
 
 
2.11  Deltakelse i ordskiftet 
 
De som deltar i ordskiftet om en sak skal rette sine ord til møteleder, ikke til forsamlingen. Taleren skal 
holde seg nøye til den saken, eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Møteleder skal se til at 
dette blir gjort. 
 
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen eller andre. Heller ikke er det tillatt å lage uro eller gi 
uttrykk for misnøye eller bifall. Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser skal møteleder 
advare vedkommende, om nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg fremdeles ikke etter 
advarselen, kan møteleder ta fra vedkommende ordet, eller ved avstemming la forsamlingen avgjøre 
om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. I så fall kan varamedlem tre inn.  
 
 
2.12  Møteleders stilling under ordskiftet 
 
Møteleder må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde reglene for 
ordskiftet som er vedtatt i dette reglementet, eller for å rette opp misforståelser. 
 
Vil møteleder delta i ordskiftet uten over innledningen som nevnt i 2.1.9 ovenfor, skal møteleder 
overlate ledelsen av forhandlingene til varaordfører, eller den som fungerer for varaordfører i det 
aktuelle møtet.  



 
 

 

Side 6 av 10 

 

 

 

 
 
2.13  Avgrensning og avslutning av ordskiftet - replikkordskifte 
 
Under ordskiftet kan kommunestyret med 2/3 flertall vedta at taletiden skal avgrenses til et antall 
minutter for hvert innlegg. Med alminnelig flertall kan det gjøre unntak for rådmannen, gruppelederen 
for hvert politisk parti i forsamlingen, og for dem som for anledningen er valgt til saksordfører for 
grupper innen forsamlingen.  
 
Finner kommunestyret at en sak er drøftet ferdig, kan det med 2/3 flertall vedta å avslutte ordskiftet om 
saken. 
 
I den generelle debatten gis det anledning til replikker med taletid begrenset til 1 minutt. Den som har 
hatt innlegget som er årsaken til replikkordskiftet kan svare på replikkene særskilt eller samlet.  
 
 
2.14  Forslag 
 
Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer, og skal leveres skriftlig til 
møtelederen. Forslag kan dog framsettes muntlig dersom møteleder legger opp til det når det gjelder 
valg, ansettelser, utsettelse av en sak, og oversendelse av en sak til formannskapet. Skriftlige forslag 
undertegnes av forslagsstilleren. Møteleder refererer forslaget. 
 
 
2.15  Sak tas opp til avstemning 
 
Når ordskiftet er ferdig, tas saken opp til avstemning. Fra da og til den er avgjort ved avstemning, skal 
det ikke være ordskifte, og det kan heller ikke fremsettes nye forslag. 
 
 
2.16  Prøveavstemning 
 
Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemning. En slik avstemning er ikke 
bindende. Dersom forslaget er delt i flere ledd bør det stemmes over hvert enkelt ledd og deretter over 
helge forslaget.  
 
 
2.17  Stemmemåten 
 
Avstemning foregår på en av følgende måter: 
 

 Ved stilltiende godkjenning, når ingen av medlemmene – skjønt de er oppfordret til det – 
uttaler seg mot forslaget. 

 Ved at det gis stemmetegn for eller mot et forslag. 
 Ved sedler uten underskrift. Møteleder oppnevner tellekorps.  

 
Ved valg og ansettelser brukes stemmesedler dersom minst ett medlem krever det.  
 
Vedtak treffes med alminnelig flertall dersom ikke annet følger av Kommuneloven. I andre saker enn 
valg er det møtelederens stemme som avgjør ved stemmelikhet. Framgangsmåte ved valg og 
ansettelser følger av Kommuneloven. 
 
Kommuneloven har også spesielle avstemningsregler for behandling av økonomiplan eller årsbudsjett, 
ved at det ved den endelige avstemningen stemmes over økonomiplan eller årsbudsjett som helhet 
(Kommuneloven § 38). Er det framsatt alternative forslag og ingen av disse får flertall ved første 
avstemning, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslagene som fikk flest stemmer. 
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2.18  Endring av sakslisten - spørsmål 
 
Kommunestyrets medlemmer kan kreve å få en ny sak opp til behandling i forkant eller under et møte 
dersom ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg det (Kommuneloven § 34-
1).  
 
 
2.19  Interpellasjoner  
 
Interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål. En interpellasjon fremmes skriftlig 
av et kommunestyremedlem overfor ordføreren. Frist for å fremme interpellasjon til ordføreren er 8 
arbeidsdager før møtet i kommunestyret. Interpellasjon distribueres sammen med saklisten.  
 
Ordføreren svarer i kommunestyremøtet og kommunestyrets medlemmer kan be om ordet i 
forbindelse med en interpellasjon. Debatt til en enkelt interpellasjon kan være inntil 30 minutter og hver 
representant får ordet én gang, interpellanten og ordføreren to ganger, taletid 2 minutter.  
 
Den som stiller en interpellasjon og den som svarer kan fremme forslag som tas opp til avstemning. 
Interpellasjon og svar skal vedlegges protokoll for kommunestyremøtet.  
 
 
2.20  Grunngitte spørsmål  
 
Grunngitte spørsmål er forespørsler som gjelder konkrete forhold eller saker. De fremmes skriftlig av 
et kommunestyremedlem til ordføreren senest 5 virkedager før kommunestyremøtedagen. Spørsmålet 
legges ut til kommunestyrets medlemmer i møtet.  
Ordføreren refererer spørsmålet i sin helhet og gir sitt svar i kommunestyremøtet. Spørreren kan be 
om ordet for tilleggsspørsmål og/eller oppklaringer.  
 
Det er ikke anledning til debatt og det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål. 

 
2.21  Orden i salen og bygningen 
 
Møteleder skal sørg for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen der møtet blir holdt. 
Talere skal ikke avbrytes eller på noen måte forstyrres. Mobiltelefon skal være satt på lydløs funksjon 
under møtet. 
 
Dersom tilhørere forstyrrer forhandlingene med meningsytringer, eller opptrer på annen måte som er i 
strid med god orden, kan møteleder la tilhørerplassene tømmes, eller vise ut vedkommende som 
forstyrrer møtet. 
 
 
2.22  Protokoll fra forhandlingene 
 
Det føres protokoll fra møtene i kommunestyret.  
 
I protokollen føres inn for hvert møte møtested og tid, møtende medlemmer og varamedlemmer. Trer 
noen fra eller til under forhandlingene skal det nedtegnes i protokollen, slik at det framgår hvem som 
har deltatt i behandlingen av hver enkelt sak.  
 
For øvrig protokolleres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene blir gjort 
etter en korrekt framgangsmåte. Sakene protokolleres i rekkefølge for kalenderåret, og på en slik måte 
at det framgår hva saken gjelder. Under hver sak protokolleres de forslag som har blitt satt fram. Et 
mindretall har rett til å få inn en protokolltilførsel dersom det selv finner det nødvendig. 
 
Protokollen arkiveres i tråd med gjeldende arkivregler i kommunen og skal være tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside. 
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Protokollen underskrives av møteleder og to andre medlemmer. 
 
 
2.23  Opprettelse av faste utvalg 
 
Kommunestyret oppretter utvalg i medhold av Kommuneloven § 10. Utvalgene skal ha 7 medlemmer, 
og det skal velges samme antall varamedlemmer pluss 3. 
 
Utvalgenes medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer og 
varamedlemmer.  
 
Kommunestyret velger leder og nestleder.  
 
 
2.24  Opprettelse av adhockomiteer  
 
Kommunestyret kan velge en eller flere adhockomiteer for bestemte formål og oppgaver. Antall 
medlemmer, arbeidsområde, mandat og virketid fastlegges av kommunestyret, som også velger leder 
og nestleder. Arbeidet i slike komiteer følger reglement for kommunestyret lå langt det passer. 
 
 
2.25 Ansattes møterett i folkevalgte organer 
 
Representanter for de ansatte i kommunen har etter Kommunalovens § 26 som hovedregel møte- og 
talerett i nemnder og utvalg, når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte.  
 

 

Representanter for de ansatte har likevel ikke møterett i formannskap, i kontrollutvalg eller i organ som 
behandler klagesaker etter forvaltningsloven § 28 andre ledd.  

 

3  Administrasjonens saksbehandling 
 
 

3.1 Saksbehandling, ansvar og myndighet 
 
Rådmannen skal i henhold til Kommunelovens §23-2 påse at de saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen skal for øvrig sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 
gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Delegeringsreglementet vil regulere myndighet og rutiner knyttet til saksbehandlingsprosedyrene. 
 

 

3.2 Innstilling til vedtak 

 

Rådmannen innstiller til vedtak i alle saker med unntak av budsjett og økonomiplan som gjøres av 

formannskapet.  

 

 

3.3 Oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak 

 

Dersom det ved gjennomgang av møteprotokollen oppdages vedtak som ikke kan gjennomføres, eller 
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som av ulike årsaker vurderes å være ugyldig, skal den instans som har vedtaksmyndighet varsles 

snarest og oppfordres til å gjøre nytt vedtak, før saken iverksettes. 

 

 

3.4 Saksbehandlingskrav 
 
Forslag til vedtak/innstilling skal både inneholde alle opplysninger som er nødvendig for å behandle 

saken og i ettertid gjennomføre vedtaket. Vedtakets form og språk skal være slik at innholdet i 

saken/vedtaket er lett tilgjengelig for mottakeren. 

 

Saker som fremmes til politisk behandling skal i tillegg til innstilling både ha en informasjonsdel 

(saksopplysninger) og en vurderingsdel. 

 

De viktigste punktene i informasjonsdelen (saksopplysningene) vil være: 

 

 Hva saken gjelder slik søker/part framstiller dette. 

 Hvem er søker/part (-er) 

 Hvilke andre parter eller interesser som er berørt. 

 Hva er lovhjemmel eller retningslinjer som berører saken. 

 Hvilken instans som skal avgjøre saken. 

 Hvilke dokumenter som følger saken 

 

De viktigste punktene i vurderingsdelen vil være: 

 

 Hvilke interesser som skal avveies, særlig avveiing av offentlige og private interesser. 

 Hvilke løsninger som kan være aktuelle. 

 Konsekvensene av de ulike løsningene, herunder organisatoriske, økonomiske og planmessige 

konsekvenser. 

 Fordeler og ulemper ved ulike løsninger. 

 

4  Retningslinjer for klage på kommunale vedtak 
 
4.1 Om å klage på et kommunalt vedtak 

Hovedlinjene i prosedyre for klagebehandling er gjengitt nedenfor. Retningslinjer for klage vil bli 

innarbeidet i planverk for de ulike tjenesteområdene. 

 

Retningslinjer for å klage på et kommunalt enkeltvedtak er hjemlet i Forvaltningsloven. 

 

4.2 Enkeltvedtak 

 

Et enkeltvedtak er en avgjørelse fattet av kommunen som gjelder en eller flere bestemte personer. 

Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Tillatelse eller avslag på søknad er typiske 

enkeltvedtaksaker. Enkeltvedtak fattet av et kommunalt organ kan påklages.  

  

4.3 Veiledning m.m. 
 

Den som klager på et enkeltvedtak har etter forvaltningsloven i hovedsak rett til å se dokumentene i 
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saken, og rett til å få veiledning om saksbehandling og andre regler av betydning. Det er 

forvaltningsorganet som har fattet avgjørelsen (underinstansen) som i første omgang skal se til at 

denne retten blir gjort kjent og etterlevd. 

  

4.4 Hvordan klage 
 

Klagen sendes innen 3 uker (klagefristen) til det forvaltningsorganet i kommunen som har fattet 

vedtaket (underinstansen). Det kan f.eks. være teknisk, en bestemt skole etc. Klagen må være 

begrunnet, undertegnet og angi hva det klages over. I tillegg skal klagen inneholde endringer som 

ønskes.  

  

4.5 Klagebehandlingen 
 

Underinstansen kan etter klage omgjøre vedtaket til gunst for klageren. Dersom klageren ikke får 

medhold, sender underinstansen klagen videre til kommunens klageinnstans, eller til Fylkesmannen i 

enkelte saker knyttet til særlov. 

 

Dersom det er kommunestyret som har fattet vedtak som er påklaget, er departementet klageinnstans. 

 

I Frøya kommune er formannskapet klageinnstans (klagenemnd)/forberedende klageorgan dersom 

delegeringsreglementet ikke sier noe annet. I de sakene Formannskapet er forberedende klageorgan 

vil klagen sendes videre til overordnet organ (vanligvis Fylkesmannen), som fatter den endelige 

avgjørelsen. 

 

Klageinnstansens avgjørelse kan som hovedregel ikke påklages, og saken er således avsluttet. 

 

 

5  Folkevalgtes arbeidsvilkår 
 
(Innarbeides senere) 
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