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REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE 

§ 1. Sammensetning 

Inderøy kommunestyre består av 31 representanter. 
 

§ 2. Forberedelse av saker for kommunestyret 

Rådmannen sørger for at de saker som legges fram for kommunestyret, er forberedt på 
forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende  
bestemmelser gir.  
 
Formannskapet innstiller, jfr. kommunelovens § 8 nr. 3, til kommunestyret vedrørende 
økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Formannskapet og hovedutvalgene gir innstilling i 
andre saker innenfor sine respektive ansvarsområder. 
 
 

§ 3.  Innkalling til møte.  Dokumentutlegging 

Kommunestyret holder møte når det selv bestemmer det, når ordføreren finner det påkrevd 
eller minst 1/3 del av medlemmene krever det.   
 
Ordføreren kaller kommunestyret sammen til møtet. 
 
Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave over de 
saker som skal behandles, og opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut. 
 
Innkallingen og saksutredning sendes hvert medlem av kommunestyret og til møtende 
varamedlemmer). Utsending skjer normalt ved utlegging på nettbrett. 
 
Innkallingen skal kunngjøres i Inderøyningen, på kommunens hjemmeside, i servicetorgene 
og i biblioteklokalene, som regel med en frist på 8 dager, når lov ikke påbyr annen 
kunngjøringsfrist slik som for eksempel kommunelovens § 45 når det gjelder behandling av 
budsjettet. 
                                                                                                    
Innkallingen uten saksliste kunngjøres i den eller de aviser som kommunestyret bestemmer. 
 
Samtidig med innkallingen legges alle sakens dokumenter ut til ettersyn på kommunens 
hjemmeside, i servicetorgene og i biblioteklokalene. Dette gjelder likevel ikke dokumenter 
som bør unntas fra offentlighet. 
 

§ 4.  Forfall.  Varamedlemmer 

Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av lovlig 
forfall, skal han/hun straks melde dette til servicetorget i Inderøy rådhus og si fra om 
forfallsgrunnen.  Servicetorget kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens 
§ 16.  Det samme gjøres når han/hun er kjent med at en må fratre som inhabil i sak som skal 
behandles på møtet.  Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, 
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melder han/hun 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 for han/hun. 
 
Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, skal han /hun delta i møtet til saken er 
ferdig behandla, sjøl om den som skulle ha møtt er kommet tilbake. 
 

§ 5.   Hvilke andre enn kommunestyrets medlemmer tar del i møtet? 

Rådmannen tar del i møtet med møte- og talerett, men uten forslags- og stemmerett. Andre 
kan ta del når særskilt lovbestemmelse gir dem rett til det og da med de rettigheter og 
plikter vedkommende lov gir dem. 
 
Andre kommunale tjenestemenn og særlige sakkyndige møter når ordfører, kommunestyret 
eller rådmannen kaller dem inn.  Disse kan gi opplysninger, men har ikke anledning til å ta 
del i forhandlingene. 
 
To representanter fra Ungdomsrådet gis møte og talerett. 
 

§ 6.  Møteleder.  Åpne eller stengte dører.  Taushetsplikt 

Ordføreren eller varaordføreren eller, om begge disse har forfall, en ordstyrer som velges 
etter reglene i kommunelovens § 32, leder møtet. 
 
Møtene holdes for åpne dører. En sak skal allikevel behandles for lukkede dører når 
kommunelovens § 31 krever det. Kommunestyret kan også vedta lukkede dører i andre 
enkeltsaker dersom kommunelovens § 31 hjemler det. Debatt om dette skal foregå for 
lukkede dører hvis møteleder krever det, eller kommunestyret vedtar det. 
 
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og 
de kommunale tjenestemenn som måtte være tilstede, så langt annet ikke blir vedtatt, å 
bevare taushet om forhandlingene. Taushetsplikten kan også gjelde de vedtak som blir 
fattet, inntil annet blir bestemt, eller inntil grunnen til at vedtaket ble taushetsbelagt er falt 
bort. Er andre til stede under forhandlingene om slik sak, krever møtelederen også 
taushetsløfte av dem. 
 

§ 7.  Møtets åpning 

Til den tid møtet er berammet, registrerer møtelederen oppmøte og de varamedlemmer 
som skal møte for fraværende medlemmer.  Er det lovmessig minste antall til stede, 
erklærer han/hun møtet satt.              
 
Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate 
salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen. 
 
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til 
møtelederen før de tar sete. 
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§ 8.  Rekkefølgen for behandling av sakene 

Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noe forfall, behandles først dette. 
Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der.  
Forespørsler behandles likevel etter de øvrige saker uten hensyn til mulig nummerorden på 
innkallingen.  Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge. 
 
Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke endelig heves før saken er avgjort ved 
avstemning, eller kommunestyret vedtar å utsette forhandlingene om den. 
 
Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet, kan ikke tas opp til 
realitetsavgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den 
avgjøres.   
 
I så fall sendes den til vedkommende hovedutvalg eller til den kommunale instans den hører 
under, eller den føres opp til behandling i senere kommunestyremøter.  (Om forespørsel og 
forslag i forbindelse med forespørsel vises til § 17 nedenfor). 
 

§ 9.  Inhabilitet 

Den som etter kommunelovens § 40 er inhabil i en sak, eller som etter samme paragrafs pkt. 
4 blir fritatt, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak. 
 

§ 10.  Møtelederens redegjørelse for saken.  Talernes rekkefølge 

Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen og gir ordet til 
saksordfører. Saksordfører redegjør for innstillingen i saken, gjør oppmerksom på mulig 
dissens innen den forsamling som har gitt innstillingen og informerer om de 
dokumenter/uttalelser som er kommet inn etter at innstillingen var lagt fram. Møtelederen 
redegjør, eller ber andre redegjøre, videre for saken så langt møtelederen finner det 
påkrevd. 
 
Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken.  Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om 
det.  Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølge mellom dem. 
 

§ 11.  Når medlemmene tar del i ordskiftet 

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Han skal holde seg nøye til 
den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at det blir 
gjort. 
 
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er 
heller ikke lov å lage ståk eller uro. 
 
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare representanten 
om nødvendig to ganger.  Retter representanten seg enda ikke etter reglementet, kan 
møtelederen ta fra representanten ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om 
vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. 
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§ 12.  Møtelederens stilling under ordskiftet 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde 
de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 
 
Vil møtelederen utenfor den utredning som er nevnt i § 9 første ledd, ta del i ordskiftet med 
mer enn ganske korte innlegg, skal han overlate ledelsen av forhandlingene til en annen, jfr. 
§ 5 første ledd. 
 

§ 13.  Avgrensning og avslutning av ordskiftet 

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kommunestyret med alminnelig 
flertall vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg.  
 
Ved behandling av forslag om å korte ned taletiden eller om å slutte ordskiftet, må bare en 
hver taler bare få høve til å ta ordet for og en eller imot forslaget hver bare en gang - og med 
høyst to minutters taletid. 
 

§ 14.  Forslag 

Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer, med mindre særlig 
lovbestemmelse, jf.koml.§39a, gir også (Saken tas opp til avstemning) andre rett til å sette 
fram forslag. 
 
Forslaget leveres inn skriftlig eller sendes elektronisk til møtelederen.  
 

§ 15.  Saken tas opp til avstemning 

Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemning.  Fra dette 
tidspunkt og fram til den er avgjort ved avstemning, må det ikke være mer ordskifte om den, 
eller settes fram noe nytt forslag i den. I dette tidsrommet kan det heller ikke tas opp noen 
annen sak til behandling. 
 
Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har 
rett til å stemme.  De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og plikter å stemme.  
Ved valg og ansettelse kan blank stemmeseddel brukes, jfr. kommunelovens § 40 nr. 2.  
 
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag 
om rekkefølgen av stemmegivningen.  Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se 
til at talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet. 
 

§ 16.  Prøveavstemning 

Før endelig avstemning i en sak, kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er 
bindende. 
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Er den innstilling eller det forslag 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 over hele innstillingen eller hele forslaget. 
 

§ 17.  Stemmemåten 

Avstemningen iverksettes på en av disse måter: 
 
a. Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen   

setter fram med spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 
 
b. Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, til å reise seg eller 

å rekke opp hånden.  Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, 
holdes kontraprøve ved at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker 
opp hånden.  

 
c.  Ved sedler uten underskrift.  To medlemmer som møtelederen oppnevner til  
     det, teller opp stemmene. 
 
     Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ansettelser. De skal brukes ved slike   
     avstemninger når noe medlem krever det. 
 
     Ved stemmelikhet, gjør møtelederens stemme utslag, med unntak av valg  (jfr.  
     kommunelovens  §35).   
      

§ 18.  Forespørsler, spørsmål og interpellasjoner  

Kopi av interpellasjon og spørsmål sendes straks de er mottatt til kommunestyrets 
gruppeledere.  
 
Følgende behandlingsregler gjelder: 
 
a) Forespørsel 
Kommunestyrets medlemmer kan rette forespørsler til ordfører i møtet, også om saker som 
ikke står på sakslista. Ordfører bestemmer om utfyllende svar kan gis i møtet, eller om det 
skal gis foreløpig svar og at uttømmende svar gis på førstkommende kommunestyremøte. 
Debatt er ikke tillatt, men spørsmålsstiller har anledning til å stille ett tilleggsspørsmål. 
 
b) Spørsmål 
Spørsmål skal leveres skriftlig til ordføreren senest 5 dager før møtet. Ordføreren treffer de 
nødvendige forføyninger slik at svar kan avgis i første møte. 
 
Spørsmålsstilleren og den som svarer kan ikke ha ordet mer enn 5 minutter. Ordskifte er ikke 
tillatt, men spørsmålsstilleren har rett til å stille ett tilleggsspørsmål. Tilleggsspørsmål og svar 
kan ikke overstige 2 minutter. 
 
c) Interpellasjoner 
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Senest 1 uke før møter i kommunestyret kan medlemmer og varamedlemmer som skal delta 
i 
vedkommende møte, levere skriftlig interpellasjoner til ordføreren som avgjør hvem som 
skal 
svare. 
Interpellanter kan gis inntil 7 minutters taletid til å redegjøre for interpellasjonen. 
Ordføreren 
eller den som svarer besvarer interpellasjonen innenfor en taletid på 5 minutter. 
Blir det debatt etterpå, må ingen taler - bortsett fra interpellanten og ordføreren eller den 
som 
svarer - ha ordet mer en 1 gang. Taletiden for hver er begrenset til 2 min. Behandlingen av 
interpellasjonen må ikke vare over en 1/2 time, med adgang til å forlenge ytterligere inntil 
en 
1/2 time etter forslag fra ordfører og vedtak i kommunestyret med alminnelig flertall. 
 
d) Avgjørelse 
Forslag i sammenheng med forespørsler, spørsmål eller interpellasjoner kan ikke avgjøres i 
møtet hvis ordfører eller 1/3 av de møtende motsetter seg det. 
For øvrig gjelder dette reglements §§ 9, 10 og 11 også for forespørsler, spørsmål og 
interpellasjoner. 
 

§ 19. Åpen spørretid for innbyggere i Inderøy  

 Alle personer bosatt i Inderøy kommune, unntatt kommunestyrets medlemmer, kan 
stille spørsmål. 

 
 Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom 

spørrer 
og den som svar på spørsmålet (2-3 min.). 

 
 Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter 

offentlig spørretid i møtesalen. 
 

 Spørretiden er over når kommunestyremøtet settes på det kunngjorte 
møtetidspunkt. 
  

 Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med 
gruppelederne, hvem som skal svare. 
 

 Spørsmål leveres skriftlig til ordføreren, 8 dager før møtedagen. 
 

 Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold. 
  

 Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen 
spørsmålet. 
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§ 20. Sendenemnder (deputasjoner) 

Utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg 
om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet. Da skal 
utsendingene fremføre sitt syn og eventuelt gi en skriftlig utgreiing til ordføreren. 
Angår dette noen sak på innkallingen, gir han melding til kommunestyret når denne sak blir 
behandlet. Ellers gir han den etter at de saker som er nevnt i innkallingen er ferdigbehandlet. 
Ordfører kan også gi sendenemnden anledning til å fremføre sitt syn i møtesalen. Det skal i 
såfall skje før saken tas opp til behandling, og kommunestyremøtet heves før fremføringen. 
Ordføreren skal orientere om dette ved møtets åpning, etter at saklisten er godkjent. 
 

§ 21.  Orden i salen og bygningen 

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Møtelederen skal se til at 
talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant.  Hvis tilhørerne ved meningsytring eller 
på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot 
god orden, kan møtelederen vise ut enten alle eller noen tilhørere. 
 

§ 22.  Bokføring av forhandlingene   

Kommunestyret fører møtebok for møtene sine.                               
I møteboka føres inn, for hvert møte møtested og tid, innkallingen (dato og måte) og 
fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Dersom noen inntrer eller fratrer 
under forhandlingene, bokføres dette slik at møteboka, sammenholdt med 
medlemsfortegnelsen, ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. 
 
Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen 
føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme gjelder for 
avgjørelse om at et medlem av organet er inhabilt. 
 
For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og for å synliggjøre at 
vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte.  Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, 
og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak bokføres de forslag som blir satt fram, 
med unntak av de forslag som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning (jfr. § 7 siste 
ledd og § 17 foran).  Møtelederen - eller kommunestyret i tilfelle protest blir reist mot 
hans/hennes bestemmelse - avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. 
Det protokollføres ved dissenser hvem/hvilket parti som stemmer mot. 
Etter møtet tas utskrift av møteboka.  Møteboka underskrives av møtelederen og minst to 
andre medlemmer. 
 
Møteboka legges ut på kommunens hjemmeside.  
 

§ 23. Lovlighetskontroll 
Lovlighetskontroll av avgjørelser som er tatt av kommunestyret reguleres av koml. §59. 

§ 24. Retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag  

Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger: 
Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter 
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kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget: 
1. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i 

forhold til realitetene i forslaget 
2. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere 

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag. 
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FELLES MØTEREGLEMENT FOR FOLKEVALGT ORGAN OPPRETTET AV 

KOMMUNESTYRET ETTER KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER ELLER 

EVENTUELLE SÆRLOVSBESTEMMELSER 
 

 
A) Møtereglementet følger reglene i Kommunelovens kapittel 6, § 29 til 35, ref. også 

tilhørende forskrifter. 
 

B) Det vises til særskilt møtereglement for Kommunestyret.  
 

C) Saker behandles og vedtas i møte. Leder kan beslutte saken tatt opp ved fjernmøte eller 
skriftlig saksbehandling dersom det er påkrevd å få avgjort saken før neste møte og 1) 
det ikke er tid til å kalle sammen til ekstraordinært møte eller 2) saken ikke er så viktig at 
dette må anses nødvendig. 

 
D) Det skal føres møtebok. Forslag til vedtak som det skal voteres over, skal fremmes 

skriftlig. Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer. 
Møteboka legges ut på kommunens hjemmeside. Møteboka følger saksdokumenter til 
de kommunale organer som tar endelig avgjørelse i saker. Dersom det besluttes at møtet 
skal holdes for lukkede dører, og/eller at et medlem av organet er inhabilt, skal hjemmel 
en for avgjørelsen framgå av møteboken. 

 
E) Møtene holdes for åpne dører.  Møter skal lukkes dersom unntaksbestemmelsene i 

kommunelovens § 31, eller andre bestemmelser etter lov eller forskrift, krever det.  
Debatt om dette skal foregå for lukkede dører hvis møteleder, eller organet selv, vedtar 
det. Avstemningen skal skje i åpent møte. Om taushetsplikt vises til forvaltningslovens § 
13 og særlovsbestemmelser. 

 
F) Møter gjennomføres i samsvar med vedtatt møteplan, eller når lederen eller 1/3 av 

medlemmene krever det. Leder av folkevalgt organ setter opp sakliste med oversikt over 
de saker som skal behandles. 

 
G) Innkalling med saksliste, saksutredning og forslag til vedtak legges ut elektronisk, eller 

sendes ut skriftlig hvis nødvendig, med normalt 8 dagers varsel. Innkallingen sendes 
hvert medlem av organet og til møtende varamedlemmer. Større separate vedlegg 
sendes pr epost. Møter som skal holdes for åpne dører, kunngjøres over kommunens 
hjemmeside. 

 
H) Organet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på 

den utsendte sakslisten. Det kan treffes vedtak i saker som ikke står oppført, dersom ikke 
møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette. Medlemmer kan 
rette forespørsler til leder også i saker som ikke står på sakslisten. 

 
I) Møtet ledes av organets leder eller nestleder, eller hvis disse har forfall av særskilt 

møteleder ved flertallsvalg. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som 
avgis, jfr. dog unntaksbestemmelser etter kommunelovens § 35.1. Ved stemmelikhet er 
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leders stemme avgjørende. Organet er vedtaksført dersom minst halvparten av 
medlemmene, inkludert møtende varamedlemmer, er til stede og avgir stemme i 
vedkommende sak. Se kommunelovens § 35 vedrørende unntaksbestemmelser, spesielt 
for valg. 

 
J) Utsendinger fra grupper som vil møte i organet og uttale seg om en sak, skal melde fra 

om dette til organets leder senest dagen før møtet. Organet avgjør selv om utsendinger 
skal gis anledning til å uttale seg i møtet.  

 
Særskilt om hovedutvalg og formannskap 
 
K) Hovedutvalgsleder kan oppnevne saksordfører for saker som skal behandles av 

kommunestyret. Når hovedutvalget er uenig om innstillingen som sendes 
kommunestyret, kan det også oppnevnes saksordfører for mindretallet. 
 

L) I saker som organet avgjør, kan et mindretall, ordføreren eller rådmannen innen møtets 
slutt forlange saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse.  
 

Særskilt om rådene 

 

M) Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom 
møteleder eller minst 2 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres. 

 

Generelle bestemmelser forøvrig 

N) Rådmannen, eller den rådmannen utpeker, har møte-, tale-  og forslagsrett i utvalg og 
råd. 
 

O) Ordfører, eller den ordfører utpeker, har møte-, tale-, og forslagsrett i utvalg og råd. 
 
P) Rådmannen er ansvarlig for at sekretariatsfunksjonen utføres tilfredsstillende. 
 
Q) Medlemmer av utvalg og råd tilståes godtgjørelse og utgiftskompensasjon i henhold til 

særskilt reglement. 
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REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OPPRETTET AV 

KOMMUNESTYRET I HENHOLD TIL KOMMUNELOV OG SÆRLOV -VALG, 

OPPRETTELSE OG ANSVARSOMRÅDER 

 

Generelt 

 
Dette reglementet beskriver valg, sammensetning og ansvarsområdet til folkevalgte organer 
opprettet av kommunestyret i henhold til kommunelov og særlov. 
 
Se vedlegg for nærmere spesifikasjon av ansvar etter funksjon. En oversikt over aktuelt 
lovverk er vedlagt.. (er oversikten over lovverk nødvendig. Her vil det jo stadig skje 
endringer. Vanskelig å holde oppdatert. Vedlegget med henvisning til KOSTRA- funksjonene 
burde vel være nok 
 
Folkevalgte organers myndighet innenfor definert ansvarsområde er beskrevet i 
hovedreglement delegering, jfr. også økonomireglementet. 
 
Reglement for møter og saksbehandling fremgår av felles møtereglement. 
 

 

Formannskapet 

 
§ 1 Valg og sammensetning 
 
Formannskapet består av 9 folkevalgte medlemmer med varamedlemmer. Valg og 
suppleringsvalg gjøres som bestemt for formannskapet, jfr. kommunelovens §§ 8, 15 og 16.  
Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder, jfr. kommunelovens §9. 
 
Valgene gjelder for den kommunale valgperiode. Uttreden, opprykk og nyvalg gjøres som 
bestemt i kommunelovens §§ 15 og 16. 
 
Formannskapet er personidentisk med 
 

- Styret for næringsfondet, jfr. fondets vedtekter 
- Valgstyret 
- Arbeidsgivers representanter i administrasjonsutvalget 

 
 
§ 2. Ansvarsområde 
 
Formannskapet har den myndighet som kommuneloven og særlov fastsetter direkte. 
 
For øvrig har formannskapet på kommunestyrets vegne det folkevalgte ledelsesansvar for 
følgende hovedområder. 
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- økonomi og finans, herunder investeringsprogrammet        
- overordnet samfunnsplanlegging 
- personal og organisasjonsutvikling           
- sivilt beredskap 
- valg 
  
 

 

 

Hovedutvalg Natur 

 
§ 1. Valg og sammensetning 
 
Hovedutvalg plan, landbruk og miljø opprettes som fast utvalg med hjemmel i 
kommunelovens § 10 nr. 1. 
 
Hovedutvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer. Hovedutvalget velges av 
kommunestyret. Medlemmene bør velges blant kommunestyrets medlemmer og 
varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Valgene gjelder for den 
kommunale valgperiode. Uttreden, opprykk og nyvalg gjøres som bestemt i kommunelovens 
§§ 15 og 16. 
 
 
§ 2. Ansvarsområde 
 
Hovedutvalget har på kommunestyrets vegne det folkevalgte ledelsesansvar for 
hovedområdene: 
 

- Arealplanlegging, herunder reguleringsplanlegging 
- Byggesaksbehandling, oppmåling mv 
- Natur og miljøforvaltning, herunder landbruksforvaltning  
- Samferdsel og trafikksikkerhet 
- Teknisk drift 

 
 

Hovedutvalg Folk 

 
§ 1. Valg og sammensetning 
 
Hovedutvalg Oppvekst og Velferd opprettes som fast utvalg med hjemmel i kommunelovens 
§ 10 nr. 1. 
 
Hovedutvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer. Hovedutvalget velges av 
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kommunestyret. Medlemmene bør velges blant kommunestyrets medlemmer og 
varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Valgene gjelder for den 
kommunale valgperiode. Uttreden, opprykk og nyvalg gjøres som bestemt i kommunelovens 
§§ 15 og 16. 
 
§ 2. Ansvarsområde 
 
Hovedutvalget har på kommunestyrets vegne det folkevalgte ledelsesansvar for følgende 
hovedområder:  

- Oppvekstområdet  
- Helse og sosialområdet 
- Kulturområdet 

 
Hovedutvalget er kontrollutvalg for skjenke- og salgsbevillinger for alkohol, jfr. Alkohollovens 
bestemmelser 
 

Administrasjonsutvalget 

 
§ 1 Valg og sammensetning 
 
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg, jfr. Kommunelovens § 25 nr. 1-4.  
 
Utvalget har 13 medlemmer bestående av formannskapets medlemmer, jfr. valg og 
sammensetning av formannskapet, se også reglement for Formannskapet. De ansatte har 
fire representanter som velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen. 
 
Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder. 
 
 
§ 2. Ansvarsområde 

 
Utvalgets ansvarsområde fremgår av kommunelovens § 25 nr. 1-4.  Administrasjonsutvalget 
har ansvar for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte. 
 

 

Klageutvalget 

 
§ 1. Valg og sammensetning 
 
Klageutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens §10, jfr. også forvaltningslovens § 
28. Klageutvalget består av fem formannskapsmedlemmer. Valg av medlemmene skjer i 
begynnelsen av kommunestyreperioden, rett etter at formannskapet er valgt i det 
konstituerende kommunestyremøte.  
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§ 2. Ansvarsområde 
 
Klageutvalget er klageinstans for enkeltvedtak som treffes av kommunale organer, jfr. 
forvaltningslovens § 2, såfremt særskilte regler for klagesaksbehandling ikke framgår av 
særlov. 
 
 
§ 3. Særskilte saksbehandlingskrav. 
 
Klager adresseres til, og behandles, av det organ som har fattet vedtaket. 
 
Dersom førsteinstansen ikke etterkommer klagen, skal klagesaken uten ugrunnet opphold 
fremmes for Klageutvalget til behandling. 
 
For klager på vedtak fattet av rådmannen går saken direkte til Klageutvalget dersom ikke 
rådmannen selv gjør om vedtaket.  
 
For klage på vedtak fattet av hovedutvalget behandles klagen av hovedutvalget som første 
instans. Dersom klagen ikke etterkommes, fremmes saken for Klageutvalget til behandling i 
første møte. 
 
Klageutvalget skal vurdere alle sider av saken, herunder den skjønnsutøvelse som er foretatt 
av underinstansen. 
  
I den grad det anses nødvendig for å få belyst saken, innkalles parten(e) for å redegjøre for 
sitt syn på saken. 
 
Tilsvarende står Klageutvalget fritt i å gjøre bruk av ekstern kompetanse for å etterprøve 
vedtaksinstansens saksbehandling og skjønnsutøvelse.  
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Vedlegg 1: spesifikasjon av ansvarsområder i henhold til KOSTRA 

 

KOST
RA 

Benevnelse Ansvar Merknad 

1000 Ordfører Kommunestyret  

1001 Kommunestyret   

1100 Kontroll og revisjon PO   

1200 Administrasjon - SE Formannskap  

1201 Personal og kompetanse   

1202 Servicetorg   

1203 IT-tjeneste   

1700
- 

Premieavvik   

1800
- 

Diverse råd og nemder   

1802 Tap på fordringer   

1803 Egenkapitaltilskudd   

1804 Tilleggsbevilgninger lønn   

1805 Tilleggsbrev til formannskapets disp   

1806 Diverse fellesutgifter   

2010 Førskole HU Folk  

2020 Grunnskole   

2021 Den kulturelle skolesekken   

2022 Styrket tilbud barnehage   

2130 Voksenopplæring fremmedspråklige   

2150 Skolefritidstilbud   

2230 Skoleskyss   

2310 Aktivitetstilbud barn og unge   

2320 Forebygging, helsestasjon og skolehelsetj.   

2330 Annet forebyggende helsearbeid   

2340 Aktivisering eldre og funksjonsh.   

2410 Legetjenesten   

2411 Rehabilitering   

2420 Råd og veiledning og sosial forebyg.   

2421 Salg og skjenkebevilling Kommunestyret 
HU Folk 

K-styre beslutter tildeling 
(etter innstilling fra F-skap). 
H-utvalg følger opp 
rapporter etter 
skjenkekontroll 

2422 Koordinering bosetting/integr. Flyktn. HU Folk  

2430 Tilbud til personer med rusproblemer   

2440 Barneverntjeneste   

2510 Barneverntjeneste i familien   

2520 Barneverntiltak utenfor familien   

2530 Bistand, pleie og omsorg i institusjon for 
eldre og funksjonshemmede 

  

2531 Kjøkken   

2532 Vaskeri   

2540 Bistand, pleie og omsorg til 
hjemmeboende 
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2541 Hjemmehjelp   

2543 Bistand funksjonshemmede   

2544 Psykiatriteam   

2550 Medfinanisering somatiske tjenester   

2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester   

2730 Kommunale sysselsettingstiltak   

2750 Introduksjonsordningen   

2760 Kvalifiseringsprogrammet   

2810 Økonomisk sosialhjelp   

2830 Formidlingslån   

2850 Tjenester utenfor kommunalt 
ansvarsområde 

Formannskap  

2900 Interkommunalt samarbeid   

3010 Plansaksbehandling Formannskap 
HU Natur 

 

Se Reglementer 
forøvrig 

3020 Byggesaksbehandling og eierseksjonering HU Natur  

3030 Kart og oppmåling   

3150 Boligbygging og fys.bomiljøtiltak Formannskap  

3200 Kommunal næringsvirksomhet   

3201 Hjemfallsinntekter   

3250 Tilrettelegging og bistand til næringslivet   

3251 Næringsfondet   

3290 Landbruksforvaltning og landbruksbasert 
næringsliv 

Forvaltning–HU Natur 
Næringsutvikling – Formannskapet 

 

3300 Samferdselsbedrifter og transporttiltak HU Natur  

3330 Kommunale veger, nyanlegg drift og 
vedlikehold 
-kommunale veger nyanlegg 
-kommunale veger drift 
-kommunale veger vedlikehold 

HU Natur  

3340 Kommunale veger, miljø og 
trafikksikkerhetstiltak 

  

3350 Rekreasjon i tettsted HU Natur  

3390 Beredskap mot branner og andre ulykker HU Natur  

3400 Produksjon vann   

3450  Distribusjon vann   

3500 Avløpsrensing   

3530 Avløpsnett/ innsamling av avløpsvann   

3550 Innsamling av husholdningsavfall   

3600 Naturforvaltning og friluftsliv HU Natur  

3601 Kommunalt viltfond   

3602 Kommunalt fiskefond   

3650 Kulturminnevern   

3700 Bibliotek HU Folk  

3750 Museer   

3770 Kunstformidling   

3800 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg   

3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg   

3830 Musikk og kulturskoler   
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3850 Andre kulturaktiviteter   

3860 Kommunale kulturbygg   

3900 Den norske kirke   

3920 Andre religiøse formål   

3930 Kirkegårder, gravlunder og krematorier   

8000 Skatt på formue og inntekt Formannskap  

8001 Eiendomsskatt   

8400 Statlige rammetilskudd   

8401 Investeringskompensasjon   

8500 Generelt statstilskudd vedr flyktninger mv   

8600 Motpost avskrivinger   

8700 Renter og avdrag   

8800 Interne finansieringstransaksjoner   

8990 Årets regnskapsmessige mer-
/mindreforbruk 

  

    

 



23 

 

Vedlegg 2:  oversikt over aktuelle lover hvor kommunen er tillagt ansvar.  

 
Det må presiseres at oversikten ikke er uttømmende, og at det kan forekomme avvik som 
følge av sentrale endringer. Dermed vil dette vedlegget ikke være en del av reglementet. 
 

Lovene har forbud mot delegering (F), delegering av avgjørelse (A), delegering av 
pliktbestemmelse (P) og delegering av rettighetsbestemmelse (R)  

 
Domstolloven  
Eigedomskattelova  
Eldrerådslova  
Fjellova  
Forpaktingslova 
Forvaltningsloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Havne- og farvannsloven 
Industrikonsesjonsloven (erverv av vannfall) 
Inndelingslova 
Interkommunale selskaper 
Kommuneloven 
Motorferdsel i utmark og vassdrag  
Opplæringslova  
Plan- og bygningsloven  
 
 
Alkoholloven (APR), kfr også ansvar for Hovedutvalg oppvekst og velferd 
Domstolloven (AP) 
Eiendomsskatteloven (P) 
Finansavtaleloven (P) 
Film og videogramloven (A) 
Flagging på kommunenes offentlige bygninger (P) 
Folkebiblioteksloven (AP) 
Folkeregisterloven (A) 
Forsyning og beredskapstiltaksloven (P) 
Forsøk i offentlig forvaltning (A) 
Gravferdsloven (AP) 
Helligdager og helligdagsfred (A) 
Inndelingslova (APR) 
Industrikonsesjonsloven (erverv av vannfall) (A) 
Jordlova (AP) 
Jordskifteloven (P) 
Konsesjonsloven (AP) 
Kirkeloven (A) 
Konfliktrådsloven (A) 
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder (AP) 
Kompensasjon for merverdiavgift (AP) 
Kosmetikklova (P) 
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Kulturlova (P) 
Ligningsloven (A) 
Matloven (P) 
Mellombels tilleggslov til eiendomsskattelova (A) 
Merverdiavgiftsloven (PR) 
Målbrukslova (AP) 
Odelsloven 
Offentleglova (AP) 
Offentlige anskaffelser (P) 
Panteloven ( R ) 
Partiloven (P) 
Pensjonskasseloven (P) 
Personopplysningsloven 
Politiloven (A) 
Regnskapsloven (P) 
Rekvisisjonsloven (AP) 
Råd for menneske med nedsatt funksjonshemmede (AP) 
Serveringsloven (AP) 
Sivilbeskyttelsesloven (P) 
Skatteloven (AP) 
Skjønnsprosessloven (A) 
Skogbruksloven 
Stiftelsesloven (P) 
Straffeloven (A) 
Straffeprosessloven (A) 
Statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner (A) 
Tvisteloven (AR) 
 
Beiteloven (APR) 
Brann- og eksplosjonsvernlova  
Burettslaglova (R)  
Bygdeallmenningsloven  
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (P) 
Dyrehelsepersonell-loven (P) 
Eierseksjonsloven (APR) 
Fjellova (AP) 
Forpaktingslova (AP) 
Forurensningsloven (AP) 
Friluftsloven (APR) 
Fritids- og småbåtloven (A) 
Geodataloven (P) 
Gjerdeloven (A) 
Havne- og farvannsloven (APR) 
Hundeloven (A) 
Kulturminneloven (AP) 
Lakseloven (AP) 
Markaloven (AP) 
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Matrikkelloven (APR) 
Motorferdsel i utmark og vassdrag (A) 
Naturmangfoldloven (APR) 
Naturskadeloven (AP) 
Oreigningslova (A) 
Plan- og bygningsloven (AP) 
Reindriftsloven (PR) 
Stadnamnloven (AP) 
Vass- og kloakkavgiftslova (A) 
Veglova (APR) 
Vegtrafikkloven (A) 
Viltloven (AP) 
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REGLEMENT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET 
 
 

§ 1. Hjemmel  

 

Arbeidsmiljøutvalget er et kombinert lovbestemt arbeidsmiljøutvalg og et samarbeidsutvalg 
med representasjon fra arbeidsgiver og arbeidstakere. Verne- og helsepersonalet møter i 
utvalget.  
 
Arbeidsmiljøutvalget opprettes i medhold av Arbeidsmiljølovens § 7-1. 
 
 

§ 2 Arbeidsmiljøutvalgets ansvar og oppgaver, jfr. arbeidsmiljølovens § 7-2 

 
Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
virksomheten.  
 
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i 
spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 
 
Arbeidsmiljøutvalgets beslutningsmyndighet fremgår av delegasjonsreglementet, hvis ikke 
annet er gitt i lov og forskrift.  
 

§ 3. Valg og sammensetning 

 

Inderøy kommunes arbeidsmiljøutvalg består av 6 representanter med varamedlemmer - 3 
representanter fra arbeidsgiversiden og 2 representanter utpekt av arbeidstaker-
organisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter bestemmelser fastsatt i 
Hovedavtalen. I tillegg møter hovedverneombudet som fast medlem.  
 
Rådmannen utpeker arbeidsgivers representanter. 
 
Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter 
for 2 år om gangen.  
 
 

§ 4.  Møter 

Møter planlegges og gjennomføres i samsvar med reglene i felles møtereglement for Inderøy 
kommune. 
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REGLEMENT FOR ELDRES RÅD 
 

§ 1. Lovgrunnlag, formål og ansvar 

Eldrerådet er et rådgivende organ for eldre som skal ha til behandling alle saker som gjelder 

levekår for eldre i kommunen. Rådet skal selv ta opp saker som gjelder eldre i kommunen. 

Eldres Råd er lovhjemlet i lov av 08.06.91. 

Rådet skal uttale seg før kommunestyret gir utfyllende regler om dets virksomhet.  

Eldrerådet uttaler seg om eget budsjett før det vedtas av kommunestyret. 

Eldrerådet utarbeider årsrapport som skal legges fram for kommunestyret til behandling. 

 

§ 2. Valg og sammensetning 

Eldrerådet skal bestå av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer.  
 
Kommunestyret velger medlemmer med varamedlemmer med tilfredsstillende 
kjønnsbalanse blant forslag til kandidater fremmet av pensjonistforeningene.  Hver 
pensjonistforening har rett til å komme med forslag på 2 personer, en av hvert kjønn, i 
prioritert rekkefølge. Et flertall av eldrerådets medlemmer skal være alderspensjonister i 
kommunen.  
 
Kommunestyrets egne medlemmer kan ikke velges til medlemmer av rådet. Kommunestyret 
kan utpeke observatører til rådets møter. 
 
Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene i rådet. 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

 

§ 3. Eldrerådets møter 

Møter forberedes og gjennomføres etter retningslinjene i felles møtereglement for Inderøy 

kommunes utvalg og råd. 
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REGLEMENT FOR RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 
 

 

§ 1 Lovgrunnlag og  virkeområde 

 
Rådet opprettes og reglementet fastsettes med grunnlag i kommunelovens  §10 , jfr. Lov om 
råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. 
 
Lovens formål er å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, brei og 
tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. diskriminerings og tilgjengelighetsloven). 
 
Diskriminerings og tilgjengelighetslovens formål er å fremme likestilling uavhengig av 
funksjonsevne; likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging.  
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at 
nye skapes.  
 
 

§ 2. Valg og sammensetning 

 
Rådet består av 6 medlemmer med varamedlemmer i nummerorden.  
 
Rådet velges ved flertallsvalg av kommunestyret for kommunevalgperioden. Kommunestyret 
utpeker leder og nestleder. 
 
De funksjonshemmedes organisasjoner fremmer forslag til kandidater. 
 
Medlemmer av kommunestyret kan ikke være medlemmer av rådet. Kommunestyret kan 
oppnevne inntil 2 observatører til rådet. 
 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden.  
 
 

§ 3. Arbeidsområde og oppgaver 

 
Rådet er et rådgivende organ for kommunen. 
 
Rådet skal ha til behandling alle saker som kan vedrøre levekårene for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og kan selv ta opp saker som vedrører mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i kommunen. 
 



29 

 

Møteboken fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organer som tar 
endelig avgjørelse. 

§ 4. Rådets møter 

 
Rådets møter planlegges og gjennomføres i henhold til felles møtereglement for 
hovedutvalg og råd. 
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REGLEMENT FOR INDERØY UNGDOMSRÅD 
 

§1. Formål 

Inderøy ungdomsråd skal være et partipolitisk uavhengig talerør, og en felles arena for saker 
som er aktuelle for barn og unge i kommunen. 
 Ungdomsrådet skal ha rett til å: 

 Uttale seg i saker som angår barn og unge 

 Foreslå saker til politisk behandling 

 Sette i verk tiltak innenfor en gitt økonomisk ramme 
Ungdomsrådet har som mål å arrangere en årlig ungdomskonferanse der ungdom på 
Inderøy kommer med forslag på hva ungdomsrådet skal bruke tid og ressurser på.  
 

§ 2. Sammensetning 

Inderøy ungdomsråd består av medlemmer med følgende sammensetning: 

 4 representanter fra ungdomsskolen 

 4 representanter i aldersgruppen for videregående skole. Det tilstrebes at det velges 2 
representanter utenfor Inderøy vg. skole 

 1 politiker fra kommunestyret med tale og forslagsrett  

 En fast sekretær oppnevnt av rådmann 
 
Det velges varamedlemmer i rekkefølge. 
 

§ 3. Ledelse 

Ungdomsrådet konstituerer seg selv. Rådet skal ha leder og nestleder som velges blant 
ungdomsrepresentantene. Disse velges for et år om gangen. 
 

§ 4. Valg 

Medlemmene av ungdomsrådet velges for to år av gangen. Etter to år kan et medlem stille 
til gjenvalg om ønskelig. Da skal dette medlemmet stille på lik linje med alle andre 
kandidater. Ved eventuelle fritak fra vervet i løpet av valgperioden velges et nytt medlem 
som sitter ut den påbegynte valgperioden.  
 
Valgt politiker har funksjonstid som tilsvarer valgperioden. 
 
Alle ungdommer i alderen 12- 20 år som er bosatt i, eller går på skole i Inderøy er valgbare i 
rådet. Det skal tilstrebes lik kjønnssammensetning. 
 
Elevrådene ved Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående skole er ansvarlig for å 
gjennomføre valg. Medlemmer av rådet besøker elevrådene i forkant og informerer om 
valgprosedyren og om ungdomsrådets arbeid.  
 
Valg gjennomføres hvert år i november. Det nye rådet blir operativt fra 1. januar. For å 
ivareta kontinuitet i rådet stiller tre av rådets medlemmer, som er ferdig med sin 
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toårsperiode, til valg hvert år. De nyvalgte medlemmene deltar på møtene til det gamle 
ungdomsrådet frem til 1. januar, da det nye rådet tar over.  
 

§ 5. Organisering 

 Inderøy ungdomsråd har møter minst 8 ganger pr. år eller når leder eller minst 1/3 av 
medlemmene krever det.  

 Leder kaller inn til møtene med 5 dagers varsel. Til møtet foreligger sakliste, og det 
skrives referat fra møtene. 

 Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederen stemme avgjørende. 
Rådet er vedtaksfør når minst 4 stemmeberettigede medlemmer er til stede.  

 Hvis et medlem flytter fra kommunen eller ikke møter, innkalles varamedlem i henhold 
til varamannsliste. 

 Leder får tilsendt alle møteinnkallinger til politiske utvalg. Ungdomsrådet skal involveres 
og få mulighet til å uttale seg om saker som berører barn og unge.  

 Ungdomsrådet utarbeider årsplan med budsjett og årsmelding som begge oversendes 
kommunestyret.  

 Rådet har taushetsplikt i h.h.t. forvaltningsloven. 
 

§ 6. Økonomi 

Det avsettes årlig midler til drift av ungdomsrådets arbeid. Rådets medlemmer får dekket 
utgifter i forbindelse med representasjon, reise, utgifter til møter og lignende mot å sende 
regning med kvitteringer til administrasjonen.  
 
Utgifter i forbindelse med den årlige ungdomskonferansen og reiser utenfor nærområdet må 
godkjennes av den som har rådmannens funksjon i rådet. Denne personen attesterer også 
regninger. Ungdomsrådet kan søke kommunen om å iverksette tiltak. 
 

§ 7. Reglementet 

Reglementet er fastsatt av Inderøy kommunestyre i forbindelse med behandling av 
kommunens samlede reglementer. 
 
Reglementet justeres av kommunestyret etter forslag fra ungdomsrådet. 
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HOVEDREGLEMENT DELEGERING 

 
 

1. Hjemmel og omfang 

 
Det er kommunestyret som er kommunens overordnede organ og innehar kommunens 
beslutningsmyndighet i henhold til kommunelov og særlover. 
 
Se «Reglement folkevalgte organer opprettet av kommunestyret i henhold til kommunelov 
og særlov» som beskriver opprettelse og ansvarsområde for folkevalgte organer opprettet 
av kommunestyret.  
 
Se også «Rådmannsinstruksen» som beskriver rådmannens administrative ansvar. 
 
Dette reglementet beskriver delegering av kommunestyrets myndighet til underliggende 
politiske organer og rådmannen i henhold til kommunelov og særlov,jfr. kommunelovens § 
8.3 og §10.2 og § 23.4. 
 
Det vises også til økonomireglementet med finansreglementet og innkjøpsreglementet som 
supplerer og detaljerer hovedreglementet på aktuelle områdene. 
 

 
 

2. Formål 

 
Formålet med å delegere myndighet er å legge til rette for et velfungerende og effektivt 
beslutningssystem som ivaretar følgende sentrale hensyn: 
 

- Rettssikkerheten  
- Politisk styring 
- Tjenestekvalitet og brukerfokus 
- Arbeidsmiljø 

 
Organer som er gitt myndighet etter bestemmelsene i dette reglement, har ansvar for å 
følge opp disse hensyn innenfor sine respektive ansvarsområder. 

 

3. Generelle forutsetninger for delegering. 

 
Følgende generelle krav gjelder for all  utøvelse av delegert og eventuell videredelegert 
myndighet: 
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1. All  delegert myndighet utøves i henhold til lov og forskrift, jfr. spesielt 
forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser, herunder krav om 
meroffentlighet.   

 
2. Delegert myndighet utøves innenfor rammer, herunder økonomiske,  og 

retningslinjer gitt av overordnet organ.  
 

3. Delegert myndighet kan ikke brukes slik at vedtaket får konsekvenser av betydning 
utover organets eget arbeids- og ansvarsområde. I et slikt tilfelle skal organet ta 
saken opp med delegerende myndighet. 

 
4. Den som har fått delegert myndighet kan overlate til overordnet organ å ta 

avgjørelse når spesielle forhold tilsier det og skal konsultere overordnet organ 
dersom det er tvil om rekkevidden av delegeringen. 

 
5. Delegerende myndighet kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av et utvalg eller av 

rådmannen. Delegerende myndighet kan videre bestemme at iverksetting av 
vedtaket skal utsettes inntil endelig vedtak er fattet. Det vises dog til 
forvaltningslovens bestemmelser om betingelser for omgjøring av vedtak. 

 
6. Delegert myndighet etter dette reglementet omfatter også myndighet som 

underinstans etter forvaltningslovens § 33. 
 

7. Vedtak skal, så langt som mulig, dokumenteres og journalføres.  
 
8. Kommunestyret har det endelige ansvar for kommunens forvaltning og kan forlange 

enhver sak lagt frem for orientering eller avgjørelse, jfr. kommuneloven § 76. 
 

 

4. Delegering til formannskap og hovedutvalg  

 

Generelt om delegering til formannskap og hovedutvalg 

 
Formannskap og hovedutvalg skal innenfor sine ansvarsområder følge opp at forvaltning og 

tjenesteyting utøves til beste for brukere og befolkning samtidig som arbeidsmiljøet ivaretas 

på en god måte. 

Delegering etter Kommunelovens  § 8  

I medhold av kommunelovens § 8, 3.ledd delegerer kommunestyret til formannskapet og 
hovedutvalgene myndighet til å fatte avgjørelser i alle saker innenfor tildelte 
ansvarsområder unntatt den myndighet som etter lov ikke kan delegeres, og unntatt den 
myndighet som kommunestyret har lagt til annet politisk organ eller til rådmannen.  

Formannskapet og hovedutvalg avgir innstilling til kommunestyret i saker innenfor gitte  
ansvarsområder hvor beslutningsmyndighet ikke er delegert. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html
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Formannskap og hovedutvalg kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i 
enkeltsaker – eller i saker underlagt politisk vedtatt reglement eller retningslinjer - innenfor 
sine ansvarsområde. 
 

Delegering etter særlov  

 

Formannskapet  og hovedutvalg  delegeres myndighet til å fatte vedtak etter særlov 

innenfor sine ansvarsområder unntatt den myndighet som etter loven ikke kan delegeres 

eller hvor myndigheten er delegert til annet politisk organ eller rådmannen. 

 

Formannskap og hovedutvalg kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i 

enkeltsaker – eller i saker underlagt politisk vedtatt reglement eller retningslinjer - innenfor 

sitt ansvarsområde. 

 

Særskilt delegering til formannskapet etter kommunelovens  § 13 mv 

I medhold av kommunelovens § 13  delegeres formannskapet myndighet til å fatte vedtak i 

saker som skulle vært avgjort av kommunestyret eller annet organ, når det er nødvendig at 

vedtak fattes så raskt at det ikke er tid til å innkalle riktig organ. Melding om vedtak truffet i 

medhold av denne paragrafen forelegges vedkommende organ i neste møte. 

Formannskapet avgjør eller innstiller i saker som krever samordnet behandling for flere 
sektorer, og som det ikke er naturlig - eller ved lov eller reglement - tilligger kommunestyret 
å beslutte.  

 

5. Delegering til andre organ opprettet i medhold av kommunelov eller 

særlov. 

 

Klageutvalget 

 

Klageutvalget er personidentisk med formannskapet 

Klageutvalget er klageinstans for enkeltvedtak fattet av rådmannen eller politisk utvalg hvor 
det ikke er lovbestemt at klagen skal behandles av instans utenfor kommunen. For 
enkeltvedtak fattet av formannskapet er  kommunestyret klageinstans. 
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Klage på administrative enkeltvedtak går normalt direkte til klageutvalg eller lovbestemt 
klageinstans uten behandling i ansvarlig politisk utvalg.  I saker av prinsipiell betydning går 
klagen til ansvarlig politisk utvalg til behandling før klagen eventuelt oversendes 
klageutvalget. 
 

Administrasjonsutvalget 

 
Administrasjonsutvalget er kommunens partsammensatte utvalg.  Ansvarsområdet reguleres 
av kommunelovens § 25 og hovedavtalen.  
 
Administrasjonsutvalget avgir uttalelse i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte. 
 

  

Ordfører 

 
Ordfører er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle 
tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre.  
 
Beslutning om søksmål, med unntak av søksmål etter Lov om barnevern, fattes av ordfører.  
 
Ordfører begjærer offentlig påtale etter lov om almindelig borgerlig straffelov §79, 5. ledd. 
 
Ordfører gis i krisesituasjoner fullmakt til å utøve den kommunale myndighet som 
situasjonen krever, jfr. kommunens beredskapsplaner. 
 
I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) til : 
 
Varaordfører 
Rådmannen 
Stedfortredende rådmann.  
 
Ordfører er generalforsamling i kommunale aksjeselskap samt representerer kommunen, 
eller oppnevner representant , i selskaper der kommunen har eierinteresser. 

 
Ordfører beslutter søknad om høyere utmerkelser. 
 

Valgstyret 

 
Formannskapet er valgstyre etter Valgloven . 
 
Formannskapet delegeres kommunestyrets myndighet etter valglovens §4-2 om oppnevning 
av stemmestyret og §9-3 om organisering av tid og sted for stemmegiving til formannskapet 
som valgstyre. 
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Utvalg for lokale stadnamn. 

Kommunestyrets myndighet etter Lov om stadnamn delegeres til Utvalg for lokale stadnavn. 
 
 

Skatteutvalg 

Formannskapet er kommunens skatteutvalg og forvalter skatteutvalgets myndighet,  jfr.  Lov 

om betaling  og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 15. 

 

Hovedverneombudet  

Hovedverneombudet godkjenner i samråd med lederen i AMU enkle byggeprosjekt i 
medhold av arbeidsmiljøloven.  
 

Vertskommunesamarbeid 

Et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 b er ikke et eget rettssubjekt, men 

organisatorisk en del av vertskommunens virksomhet. For slikt samarbeid gjelder 

kommunens delegeringsreglement. 

Legater og fond 

Regler for legater og fond er beskrevet i de enkelte vedtektene. 

 

Delegering til kommunale foretak og selskaper. Interkommunalt samarbeid 

For aksjeselskaper og interkommunale selskaper fremgår ansvar og myndighet av vedtekter 

eller selskapsavtalen. (dvs. ikke i kommunens delegeringsreglement). 

For interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 med eget styre til løsning av 

felles oppgaver, fremgår styrets myndighet av egne vedtekter vedtatt av kommunestyret i 

samarbeidskommunene.  

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS delegeres kommunestyrets myndighet så langt denne kan 
delegeres etter brann- og eksplosjonsloven av 14.06.02 nr. 20 med forskrifter. 
 

  

6. Delegering av kommunestyrets myndighet til rådmannen 

 

Rådmannens ansvar etter kommuneloven  

 
Rådmannens(administrasjonssjefens) ansvar er regulert i kommunelovens § 23 og § 24. 
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Rammen for kommunestyrets adgang til å delegere til rådmannen er regulert i § 24.4. 
 
«Kommunalt og fylkeskommunalt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet» 
 
 

Delegering etter kommunelovens § 23 nr. 4, § 24 mv 

 

Rådmannen delegeres generelt myndighet til å treffe vedtak i kurante saker så langt loven 

tillater og kommunestyret ikke har bestemt noe annet, jfr. delegering til formannskap og 

hovedutvalg.  

 

Kurante saker defineres som mindre vesentlige saker uten prinsipiell betydning. 

 

Ved tvil om saken er kurant og uten prinsipiell betydning skal rådmannen fremme saken til 

behandling og beslutning for det ansvarlige politisk organ, jfr. også delegeringsreglementets 

generelle bestemmelser pkt 3. 

 

I saker hvor det foreligger fullstendige lovbestemte og/eller politisk vedtatte reglement eller 

retningslinjer for behandling og skjønnsutøvelse har rådmannen beslutningsmyndigheten 

dersom annet ikke fremgår av lov, reglement eller retningslinjer. 

 

Rådmannen delegeres spesifikt myndighet etter § 24.1 slik:  
 

- Beslutter den administrative organisasjonsstrukturen i kommunen under 

rådmannsnivå. For så vidt gjelder organiseringen på rådmannsnivå skal 

formannskapet konsulteres.  

 
- Oppretter og nedlegger stillinger og treffer avgjørelser i personalsaker med unntak av 

rådmannsstillingen. Ved ansettelser i stillinger som assisterende rådmann eller 
kommunalsjef skal formannskapet konsulteres. 

 
- Fastsetter lønn og andre betingelser i stillinger hvor rådmannen ansetter og 

gjennomfører forhandlinger med hjemmel i sentrale hovedavtaler og 
hovedtariffavtaler m/særavtaler, med unntak av rådmannens lønn.  

 
- Godkjenner sentrale protokoller med unntak av protokoller vedrørende 

hovedtariffoppgjør. 
 

- Inngår avtaler om låneopptak og lånevilkår med hjemmel i  kommunestyrets 
budsjettvedtak. 
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- Godkjenner og underskriver avtaler av kurant og ikke-prinsipiell karakter med 
varighet inntil utløpet av gjeldende økonomiplanperiode 
  

- Innvilger startlån, og andre eventuelle formidlingslån, og tildeler utbedringstilskudd 
og andre tilskudd etter gjeldende regelverk, jfr. spesielt Husbankens 
finansieringsordninger. 
 

- Frafaller pant for lån i mindre parseller og viker prioritet for pant på inntil kr 
2.000.000,- i hvert tilfelle.  
 

- Ved tvangsauksjon fremme bud innenfor skyldig beløp med renter og omkostninger i 
forbindelse med innfordring av kommunale avgifter, gebyrer, husleier og lignende.  

 
- Godkjenner godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale 

ombudsmenn, så langt slik myndighet ikke er lagt til andre, i samsvar med gjeldende 
regelverk.   
 

- Fordeler støtte til politiske partier etter statlige regler og kommunestyrets 
bestemmelse.  

 
- Godkjenner, som kreditor, frivillig/tvungen gjeldsordning for privatpersoner etter 

gjeldsordningsloven. Dette gjelder behandling av saker etter at 
gjeldsordningsperioden er utløpt.  
 

- Fordeler tilskuddsmidler til private lag og foreninger innenfor rammen av lov og 
regelverk og kommunestyrets eller underliggende organers beslutning. 
 

 

Delegering etter særlover 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak i kurante saker uten prinsipiell betydning 

– så langt loven tillater og kommunestyret ikke har bestemt noe annet.  

 

I saker hvor det foreligger lovbestemte retningslinjer og/eller politisk vedtatte reglement 

eller retningslinjer for behandling og skjønnsutøvelse har rådmannen 

beslutningsmyndigheten dersom annet ikke fremgår eksplisitt av lov, reglement eller 

retningslinjer.  

 

Alle enkeltvedtak etter særlov defineres i utgangspunktet som kurante. 

 

Ved tvil om saken er kurant og uten prinsipiell betydning skal rådmannen fremme saken til 

behandling og beslutning for det ansvarlige politisk organ, jfr. også delegeringsreglementets 

generelle bestemmelser pkt. 3. 
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Videredelegering 

Rådmannen kan videredelegere sin myndighet til enhetsleder eller tjenesteledere, eller 

andre i administrasjonen, så langt loven tillater og kommunestyret ikke har bestemt noe 

annet.  Denne bestemmelsen gjelder også for myndighet videredelegert fra formannskap og 

hovedutvalg.  
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ØKONOMIREGLEMENT MED BUDSJETT, INNKJØPS OG 

FINANSREGLEMENT 

 

1. Lovgrunnlag 

 

Økonomireglementet vedtas av kommunestyret og gir de viktigste retningslinjer for – og 

krav til 

– økonomistyringen 

 

Økonomireglementet utfyller kommunelovens bestemmelser med forskrifter (lov av 1992-

09-25 nr. 107) referert slik: 

§ 44 Økonomiplan 

§ 45 Årsbudsjett 

§ 46 Årsbudsjettets innhold 

§ 47 Årsbudsjettets bindende virkning 

§ 48 Årsregnskapet og årsberetningen 

§ 49 Rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 

§ 50 Låneopptak (ref. finansreglementet) 

§ 51 Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser 

§ 52 Finansforvaltning (ref. finansreglementet) 

 

Lov om offentlige anskaffelser av 1999-07-16-69 

 

Tilhørende forskrifter: 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjetter – jfr. kommuneloven § 46 nr. 8 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning - jfr 

kommuneloven § 48 nr 6 

Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner – jfr. kommuneloven § 49 nr. 2 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier – jfr. kommuneloven § 51 nr. 3 

Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning - jfr. kommunelovens § 52 nr. 

2 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser av 16. Juli 1999 med tilhørende forskrifter 

Lov- og forskriftsbestemmelser refereres kun hvor dette er naturlig. 

 

Reglementet trer i kraft fra den dato det vedtas av kommunestyret. Økonomireglementet 

skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode. 

2. Formål med økonomireglementet 

 

Økonomireglement er tilpasset følgende organisasjonsmodell – se også det 
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generelle delegeringsreglementet: 

 

Polisk organisering  

 

Kommunestyre  

Formannskap, 

Hovedutvalg Folk  

Hovedutvalg Natur 

Kontrollutvalget 

Nemnder og råd 

 

Administrativ organisering etter to-nivåmodellen 

Rådmann 

Enheter (med underliggende tjenesteområder) 

 

Målsettingen med reglementet er å bidra til en politisk styrt, effektiv og forsvarlig 

økonomiforvaltning og økonomistyring i kommunen. 

 

Økonomireglementet fastsetter prinsipper, rammeverk og retningslinjer for økonomistyring 

og 

økonomiforvaltning i kommunen – innenfor de rammer som er satt i lov og forskrift og  

regulerer myndigheten til de politiske organer underlagt kommunestyret og rådmannens 

myndighet. 

 

Delegert myndighet til rådmannen kan videredelegeres til underordnede organer så langt 

annet 

ikke er sagt i reglement, lov eller forskrift. 

 

Rådmannen beslutter detaljerte rutiner (rutinebeskrivelser/håndbok) på områder hvor dette 

er nødvendig og naturlig. 

 

3. Planlegging og budsjettering 

 3.1 Den økonomiske styringsmodellen. Hovedprinsipper 

Inderøy kommunes økonomistyringssystem bygger på følgende hovedretningslinjer: 

 

 Politisk forankring av planer og beslutninger. 

 Rammestyring med utstrakt bruk av delegering og tydelige krav til resultatoppnåelse 

 Prinsippene for Balansert målstyring med spesiell fokus på: 
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o Kommunens samfunnsrolle 
o Fornøyde brukere 
o Kompetente og fornøyde medarbeidere 
o Effektive tjenester og bærekraftig finansiell stilling  

 

3.2 Kommunens sentrale styringsdokumenter og styringsverktøy 

Inderøy kommunes har følgende overordnede styrende plandokumenter: 

 

1. Kommuneplanen med perspektiv 12 år og som rulleres i hver kommunestyreperiode. 
 

2. Kommunedelplaner, temaplaner mv 
 

3. Økonomiplan med perspektiv minimum 4 år og som rulleres årlig. 
 

4. Årsbudsjettet – første år i økonomiplan. Bindende bevilgning. 
  

Det utarbeides et forenklet Økonomisk strateginotat til kommunestyret i juni eller senest til 

første møte etter sommerferien. Notatet vektlegger eventuelle endringer i forutsetninger for 

gjeldende økonomiplan med konsekvenser for arbeidet med revisjon av budsjett og 

økonomiplan. 

 

Normalt gjennomføres en hovedrevisjon av budsjett i kommunestyret i juni. 

 

Det stilles krav til virksomhetsplaner på enhetsnivået, eventuelt også på underliggende 

tjenestenivåer etter rådmannens nærmere bestemmelse. 

 

Til styrende dokumenter defineres i denne sammenheng også følgende 

rapporteringsdokumenter: 

 

 Tertialrapporter til kommunestyret 
 

 Årsregnskap med beretning, jfr. lovkrav 
 

 Årsrapport 

 

3.3 Generelle krav til styrende økonomidokumenter 

 
Styrende økonomidokumenter skal utformes på en pedagogisk og strukturert måte og sikre 

det best mulige grunnlag for besluttende organer. Plandokumenter og 

rapporteringsdokumenter skal så langt som mulig gjenspeile hverandre. 
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Gjennomgående stilles følgende krav til format og innhold i styrende dokumenter: 

 

 fokus på målsettinger, resultater og vesentlige endringer i aktivitet og ressursbruk 
 

 analyse, fremstilling og dokumentasjon skal i størst mulig grad gjøre det mulig å se 
sammenhengen mellom overordnet kommuneplan, kommunedelplaner, temaplaner 
og økonomiplan m/årsbudsjett 
 

 utviklingen i ressursbruk skal belyses etter dimensjonene nivå, 
produktivitet/effektivitet og dekningsgrad og gjøre det mulig å sammenligne 
utviklingen over tid og med andre sammenlignbare kommuner (KOSTRA). 
 
 

3.4 Økonomiplan og årsbudsjett  

 
Formål og innhold 

 

Gjennom økonomiplanen skal kommunen synliggjøre hvordan mål og strategier i vedtatt 

kommuneplan med kommunedelplaner og temaplaner skal gjennomføres.  

 

Økonomiplanforslaget spesifiseres med nettoutgifter fordelt på de viktigste tjenester – 

funksjoner -  i henhold til Kostra-spesifikasjon. 

 

Økonomiplanen skal ha et perspektiv på 4 år for drift - inklusive budsjettåret – og fastsetter 

endelige rammer for årsbudsjettet og planleggingsrammer for kommende år. 

 

Investeringsbudsjettene skal ha et perspektiv på minimum 4 år. Det utarbeides oversikter 

som synliggjør sannsynlige investeringsbehov og rammer over en lengre tidsperiode. 

 

 

Politisk og administrativ behandling av budsjett og økonomiplan 

 

Kommunestyret behandler økonomiplan og årsbudsjett under ett i kommunestyret i 

desember. 

 

Formannskapet avgir innstilling til kommunestyret på grunnlag av rådmannens forslag og 

uttalelser fra hovedutvalgene, Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Eldres råd og 

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne  og Ungdomsrådet. 

 



44 

 

Rådmannen utarbeider et forslag til årsbudsjett og økonomiplan som forelegges 

formannskap, utvalg og råd til uttalelse. 

 

Inderøy Kulturhus A/S, Kirkelig Fellesråd og Flyndra A/S informeres særskilt før rådmannens 

endelige forslag fremlegges for formannskapet. 

 

Det gjennomføres nødvendige orienteringer og drøftinger med organisasjonene i henhold til 

avtaleverkets bestemmelser før rådmannens forslag legges fram. 

 

Rådmannen orienterer formannskapet om vesentlige forhold knyttet til budsjettarbeidet i 

siste møte før rådmannens forslag legges fram til politisk behandling.  

 

3.5 Årsbudsjettet – drift. Fullmakter 

 
Rådmannens budsjettforslag spesifiseres med nettoutgifter fordelt på de viktigste tjenester 

– funksjoner - i henhold til Kostra-spesifikasjon. (funksjoner) 

 

Kommunestyret beslutter endelig – i forbindelse med budsjettbehandlingen - 

spesifikasjonsnivået for bindende budsjettvedtak eller rammer og fullmaktene til 

underliggende organer og rådmannen.  

 

Generelt gis formannskap og hovedutvalg,  jfr.også hovedreglement delegering, fullmakt til å 

endre budsjettrammene på funksjonsnivå  innenfor rammen av vedtatt budsjett for sine 

respektive ansvarsområder, så langt ikke endringene kommer i vesentlig konflikt med 

budsjettets mål- og resultatkrav eller andre vedtak. 

 

Rådmannen disponerer budsjettet innenfor de rammer og forutsetninger som er vedtatt av 

kommunestyret og med de endringer som måtte være vedtatt av formannskap og 

hovedutvalg innenfor fullmakt.  

 

Rådmannen gis generell fullmakt til å beslutte kurante budsjettendringer. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å endre kommunestyrets vedtatte bundne budsjettrammer 

mellom hovedområder, innenfor hovedområder og mellom budsjettår slik: 

 

1. Fordele avsatte reserver til dekning av lønnsoppgjør 

2. Fordele eventuelle øremerkede tilskudd som entydig er knyttet til definerte formål 

 

Disponering av økning i særskilte – eventuelt øremerkede - inntekter som ikke er knyttet 
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entydig til økning i utgiftene, skal forelegges hovedutvalg eller formannskap til behandling. 

Det kan ikke vedtas budsjettendringer i inneværende års budsjett etter 31.12. 
 
 

3.6 Årsbudsjettet – investeringer. Fullmakter 

 

Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett og finansieringen av dette. 

 

Formannskapet gis fullmakt til å endre investeringsbudsjettet – og finansieringen av dette - 

underveis i budsjettåret under forutsetning av at dette ikke medfører endringer i den totale 

investeringsrammen og tilhørende kapitalkostnadsforpliktelser eller er i strid med 

kommunestyrets definerte intensjoner, mål og resultatkrav. 

 

Rådmannen disponerer investeringsbudsjettet innenfor de rammer og forutsetninger som er 

vedtatt av kommunestyret og med de endringer som måtte være vedtatt av formannskap 

innenfor delegerte fullmakter. 

 

4. Budsjettoppfølgning. Rapportering og internkontroll. Hovedrevisjon budsjett 

 
Rådmannen utarbeider rapporter på regnskaps- og aktivitetsutviklingen til kommunestyret, 

herunder resultatutviklingen generelt (balansert målstyring) pr 30.04. og 30.08. Det 

rapporteres 

på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering og likviditet. 

 

Tertialrapporter  behandles i hovedutvalg og formannskap før fremleggelse i kommunestyret 

og så tidlig som mulig etter rapporteringstidspunktet. 

 

De periodiske rapportene fokuserer på områder hvor utviklingen i regnskap, aktivitet og 

resultat avviker vesentlig fra vedtatt årsbudsjett. 

 

Dersom regnskapsutviklingen indikerer vesentlige negative avvik på et hovedområde, skal 

rådmannen – så langt som mulig i samme sak eller så raskt som mulig – fremme forslag til 

hvordan avviket skal korrigeres. Korrigering kan skje gjennom budsjettrevisjon og/eller tiltak, 

jfr. Pkt. 3. 

 

Rådmannen fastsetter opplegget for den interne administrative rapporteringen i 

organisasjonen. 

 

Dersom den interne rapporteringen indikerer vesentlige avvik i forhold til den regnskaps- og 

aktivitetsutvikling som er redegjort for i den faste tertialrapporteringen, eller andre forhold 
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indikerer en vesentlig avvikende utvikling, skal formannskapet orienteres umiddelbart. 

 

 

5. Årsregnskap m/beretning og årsrapport 

5.1 Regnskapsavleggelse 

 
Rådmannen skal ferdigstille årsregnskapet senest 15.02 i henhold til god kommunal 

regnskapsskikk. Regnskapet skal underskrives av rådmannen og regnskapsenhetens leder.  

 

Regnskapet er fra samme tidspunkt offentlig og formannskap og hovedutvalg orienteres om 

hovedresultatene i første møte. 

5.2 Strykningsbestemmelser driftsregnskapet 

Dersom driftsregnskapet avsluttes med et regnskapsmessig merforbruk skal underskuddet 

reduseres iht. forskrift om årsregnskap.  

 

Ved delvis strykninger gis rådmannen fullmakt til å prioritere hvilke avsetninger i 

driftsregnskapet som helt eller delvis skal strykes og hvilke utgifter i investeringsregnskapet 

som skal prioriteres finansiert ved overføringer fra drift. 

5.3 Strykningsbestemmelser investeringsregnskapet 

Dersom investeringsregnskapet avsluttes med udekket beløp skal strykninger gjennomføres 

iht. forskrift om årsregnskap.  

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvilke budsjetterte avsetninger som skal prioriteres og 

hvilke ubundne kapitalfond som skal benyttes. 

Er investeringsregnskapet fremdeles i ubalanse skal merutgiften føres opp til dekning på 

investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges fram. 

Finansiering av årets investering inntektsføres etter behov. Dersom årets investeringer er 

mindre enn budsjett og det ikke er behov for budsjettert finansiering, skal reduksjon av 

finansiering gjøres etter følgende prioritering: 

1. Redusere bruk av lånemidler 

2. Redusere bruk av ubundet investeringsfond 

3. Redusere bruk av overføringsinntekter 

5.4 Årsrapport 

Rådmannen utarbeider kommunens årsrapport inkludert lovbestemt beretning og 

ferdigstiller denne senest 01.04.  
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Årsregnskapet med lovbestemt beretning, revisjonsberetning og årsrapport fremmes til 

politisk behandling så tidlig som mulig etter ferdigstilling og senest innen 30.06. 

Kontrollutvalget skal også behandle regnskapet og utarbeide uttalelse til kommunestyret. 

Kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet slik at dette er kjent ved deres behandling av 

regnskapet 

6. Anvisning 

 

Utgiftsbilagene skal anvises av rådmannen eller den han har gitt anvisningsfullmakt, før 

bilagene honoreres eller posteres i regnskapet. Det forutsettes at utgiftsbilag skal attesteres 

av en annen person enn anviseren. 

 

Ordfører anviser rådmannens regninger. Rådmannen anviser ordførerens regninger. 

 

Rådmannen fastsetter nærmere bestemmelser og rutiner for attestasjon og kontroll.  

 

7. Investeringer 

7.1 Generelt 

Investeringsprogrammet behandles og rulleres årlig i økonomiplanen. 

 

Alle investeringsprosjekter av betydning skal være vurdert i økonomiplansammenheng før 

gjennomføring. 

 

Investeringsanslagene skal bygge på oppdaterte og realistiske prisforutsetninger, dog ikke 

utformes eller spesifiseres slik at kommunens muligheter for å oppnå beste vilkår ved 

anskaffelser  svekkes. 

7.2 Fullmakter 

Formannskapet beslutter iverksetting av nye investeringsprosjekter - innenfor rammen av 

vedtatt 

årsbudsjett - i den grad rådmannen gjennom årsbudsjettet ikke er gitt direkte fullmakt til 

iverksetting. 

 

For prosjekter med en kostnadsramme på mer enn 2 mill. kroner stilles krav om 

forprosjektutredning. (se nedenfor) 

 

Før politisk behandling skal det foreligge uttalelse fra kommuneoverlege, 

Arbeidsmiljøutvalget og 

arbeidstakerorganisasjonene. For øvrig innhentes uttalelser fra Eldres råd og Rådet for 

personer med nedsatt funksjonsevne hvor dette er naturlig. 
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Iverksetting av investeringsprosjekter forutsetter finansieringstilsagn. 

 

Rådmannen beslutter styringsstrukturen for prosjektene. 

7.3 Krav til forprosjekt og hovedprosjektutredning 

Investeringsprosjekter til en kostnad på over 2 mill. kroner skal baseres på en 

forprosjektutredning. 

 

Forprosjektet skal beskrive investeringens formål og innhold, økonomisk omfang og 

driftskonsekvenser. Investeringsplanen – kostnadsoverslaget - skal være spesifisert slik at 

byggeregnskapet kan føres i henhold til dette. 

 

I hovedprosjektutredningen gis prosjektet sin endelige utforming. Her blir alle funksjonelle, 

kvantitative og kvalitative egenskaper entydig formulert som grunnlag for uttegning og 

beskrivelse av prosjektet. 

 

Politisk beslutning om iverksetting gjøres normalt på grunnlag av forprosjektutredningen. 

7.4 Andre krav 

Arbeidene kan ikke igangsettes før prosjektet er fullfinansiert og alle kontrakter er 

underskrevet. 

Det skal foreligge forsikringsbevis, garantidokumenter, skatteattester og HMS 

egenerklæringer 

fra samtlige entreprenører ved kontraktsinngåelse. 

7.5 Oppfølging av investeringer 

Rådmannen avgir rapport på fremdriften i investeringsprogrammet i de ordinære 

tertialrapportene. 

 

Rapporten skal tydeliggjøre eventuelle avvik på fremdrift og økonomi i forhold til vedtatte 

planer. 

 

7.6 Avslutning av investeringsprosjekter (bygg og anlegg) 

Prosjekt-/byggeregnskap – sluttrapporter - skal avsluttes snarest mulig etter at bygg/anlegg 

er ferdigstilt og normalt innen 6 måneder etter at arbeidet er ferdigstilt. 

 

Byggeregnskap for prosjekter over 2 mill. kroner fremlegges til behandling for 

kommunestyret på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Saker fremmes normalt som 

en del av tertialrapporteringen. 
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8. Finansreglement. (jf. kommunelovens § 52 mv) oppdatert 21.05.15 

 

8.1 Formål  

Reglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning ved å definere 
det risikonivå som er akseptabelt for forvalting av finansielle aktiva (likvide midler) og 
passiva (gjeld).  
 
Reglementet er utarbeidet på bakgrunn av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om 
kommuners og fylkeskommuner § 52, jfr. forskrift om kommuners og fylkeskommuners 
finansforvaltning av 9. juni 2009. 
 
Reglement gjelder for kommunens samlede virksomhet som omfatter kommunale foretak og 
virksomhet etter kommunelovens §§ 11 og 27. 
 
 

8.2 Overordnet finansiell strategi 

Finansforvaltningen skal til enhver tid sikre at kommunen er betalingsdyktig og har – 
innenfor gitte begrensninger – beste mulige betingelser på plasseringer og lån. 
 
Kommunen skal ha en lav risikoprofil. 
 
Kommunen skal ikke ha langsiktige finansielle aktiva. 
 
Kun finansielle instrumenter og/eller produkter som eksplisitt er nevnt i dette reglementet 
kan benyttes i kommunens finansforvaltning. 
  
Kommunen skal ikke la seg finansiere av – eller plasser midler hos – finansielle aktører der 
forretningside og etisk standard kan være i konflikt med kommunens etiske standard. 
 
Kommunens kunnskap om finansforvaltning skal til enhver tid være tilstrekkelig for at 
kommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd med sitt finansreglement herunder kjøp av 
tjenester. Rådmannen har fullmakt til kjøp av finansforvaltningstjenester. 
 
 

8.3 Retningslinjer og begrensninger – forvaltning av likvide midler 

Forvaltningen av likvide midler skal baseres på en rullerende prognose av kommunens 
likvide midler de neste 12 måneder.  
 
Kommunen skal til enhver tid holde en likviditet som er like stor som forventet 
likviditetsbehov de neste 60 dager. Likvide midler som dekker likviditetsbehovet, skal alltid 
plasseres innenfor konsernkonto eller som løpende oppsigelige bankinnskudd.   
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Aktive plasseringer av likviditet kan gjennomføres så lenge dette likviditetsbehovet er 
dekket.  
Plasseringer kan skje som tidsinnskudd i bank eller plasseringer med begrenset risiko slik: 
 

- Tidsinnskudd i bank med inntil 1 års løpetid i norske banker. Beløpsgrense 75 % av 
likvide midler som overstiger 60 dagers likviditetsbehov.   

- Sertifikater og obligasjoner utstedt av Den norske stat eller garantert av Den norske 
stat, herunder statsforetak.  Ingen beløpsgrense. 

- Sertifikater og obligasjoner utstedt av norske kommuner og fylkeskommuner, eller 
tilsvarende garanterte. Beløpsgrense 5 mill. kroner. 

- Sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker, finansinstitusjoner og 
kredittforetak der utsteder er vurdert til en akseptabel rating. (BBB) Beløpsgrense 5 
mill. kroner. 

- Andeler i pengemarkeds-/obligasjonsfond, med kredittvekt inntil 20 %, forvaltet av 
velrennomerte forvaltningsselskaper etablert i Norge. Beløpsgrense 5 mill. kroner 

 
Plasseringer kan kun skje i norske kroner. 
 

8.4 Retningslinjer og begrensninger – forvaltning av låneporteføljen 

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret.  
 
Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptak og forvalte kommunale innlån 
herunder refinansiering. Forvaltningen av låneporteføljen skal avveie målsettinger om 
forutsigbarhet og lavest mulig finanskostnad.  Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig 
lån, men dog slik at refinansieringsrisikoen begrenses.  
 
Følgende forutsetninger gjelder: 

- lån kan tas opp i offentlige elle private finansinstitusjoner, samt i sertifikat og 
obligasjonsmarkedet. 

- ett enkeltlån skal ikke overstige 40 % av samlet lånevolum.  
- lån med forfall 1 år fram i tid skal ikke overstige 40 % av låneportefølgen. 
- lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag 

 
Finansiering kan skje ved leasing 
 
Låneopptak skal kun skje i norske kroner. 
 
Det skal normalt innhentes tilbud fra 2 aktuelle långivere. Dette gjelder ikke for opptak av 
lån i Husbank. 
 
 

8.5 Retningslinjer og begrensninger – sikring av låneporteføljen 

Lån kan rentesikres gjennom ordinære fastrenteavtaler i långivende bank eller ved andre 
ordinære rentesikringsinstrumenter i markedet: 
 

- Fremtidige renteavtaler (FRA) 
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- Rentebytteavtaler  
- Renteopsjoner 

 
Instrumentene skal kun brukes i sikringsøyemed og omfanget kan ikke overstige 30 % av den 
samlede låneporteføljen. 
 
Fastrentelån og annen rentesikring skal til enhver tid utgjøre minimum 20 % av den samlede 
låneporteføljen, men aldri overstige 60 %. 
 
 
 

8.6 Fullmakter 

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forvaltningen av finansreglementet innenfor 
politiske vedtatte rammer og forutsetninger, jfr. budsjett- og økonomiplan vedtak og andre 
relevante vedtak. 
 
Rådmannen har myndighet til å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. 
 
 

8.7 Rapportering  

De ordinære tertialrapportene skal inneholde en egen redegjørelse for håndteringen av 
kommunens finansportefølje, med vekt på vesentlige endringer.  
 
I tillegg skal det etter årets utgang rapporteres på utviklingen gjennom året og status pr. 
31.12. 
 
Det skal rapporteres for aktiva og passiva på følgende: 

- Sammensetning av plasseringer og lån, og verdi av disse 
- Rentebetingelser og markedsrente 
- Løpetid for lån  
- Ev. endringer i risikoeksponering 
- Ev. vesentlige markedsendringer  
- Ev. avvik mellom faktisk forvaltning og krav i reglement. 

8.8 Rutiner for oppfølgning av finansreglementet 

Rådmannen skal sørge for at det etableres administrative rutiner som sørger for at 
finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll og at utøvelsen skjer i tråd med 
finansreglementet, gjeldende lover og forskrift om kommuners og fylkeskommuners 
finansforvaltning.  
 
Kommunestyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer 
rutinene og påse at rutinene er etablert og etterleves. Finansreglementet skal vedtas minst 
en gang i hver kommunestyreperiode. 
 
Eventuelle avvik fra reglement skal lukkes straks. 
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9. Innkjøp   

9.1 Generelt 

Innkjøp gjøres med utgangspunkt i lov av 16.juli 1999 om offentlige anskaffelser og i henhold 

til 

forskrift av 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser med senere endringer. 

 

Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, anskaffelser av varer og tjenester, 

herunder konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. 

 

Veileder for ”Etiske krav i offentlige anskaffelser” (Barne- og likestillingsdepartementet) er 

førende for Inderøy kommunes håndtering av innkjøp. 

 

Rådmannen fastsetter detaljerte rutiner for gjennomføring av anskaffelsesprosesser. 

9.2 Formål/målsettinger 

Økonomireglementet med tilhørende rutiner fastsatt av rådmannen, skal sikre at intensjoner 

og 

regler fastsatt gjennom lov, forskrift og vedtatt innkjøpspolitikk, blir fulgt i anskaffelsessaker. 

 

Dette innebærer blant annet at: 

 det i alle anskaffelsessaker legges til rette for reell konkurranse og likebehandling av 
leverandører 

 at kommunens opptreden i anskaffelsessaker inngir tillit hos ansatte, leverandører og 
innbyggere 

 at internkontrollen er effektiv og kan identifisere og korrigere eventuelle feil i tide 

 at miljøaspektet ivaretas i forbindelse med innkjøp 

 at enhver anskaffelse kan dokumenteres 

9.3 Innkjøpsmetoder 

Ethvert innkjøp skal, så langt som mulig, baseres på konkurranse. 

 

Virksomheten må, i den grad annet ikke er eksplisitt sagt i rammeavtaler, forholde seg lojalt 

til 

disse. 

 

Innkjøp fra omreisende selgere, dørselgere, telefonselgere e.l som kommunen ikke har 

avtale med, er ikke tillatt. Dersom selgeren har produkter som det kan være av interesse å se 

nærmere på, skal denne henvises til sentral innkjøpsrådgiver. 

9.4 Innkjøpsprosessen 

Nærmere om krav til konkurranse 

For anskaffelser over kr. 100.000,- er kravene regulert i lov og forskrift. 
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For anskaffelser til en verdi under kr. 100.000,- gjelder følgende regler for Inderøy 

kommune, ref. 

også del I i forskrift om offentlige anskaffelser vedrørende lik konkurranse og god 

forretningsskikk: 

1. Minst tre leverandører skal normalt forespørres om tilbud. Rådmannen kan fravike 

fra denne regelen dersom dette synes åpenbart hensiktsmessig og økonomisk 

formålstjenlig. 

2. For anskaffelser over kr. 50.000,- skal det normalt føres protokoll etter samme 

regler som for anskaffelser over kr. 100.000,-. 

 

Nærmere om krav til leverandører 

Leverandører til Inderøy kommune må kunne forevise nødvendig dokumentasjon på at 

driften oppfyller bestemmelser i lov og forskrift. 

 

I den grad nødvendig dokumentasjon ikke kan forelegges, vil leverandøren – innenfor de 

begrensninger som eventuelt lov og forskrift setter – måtte påregne ikke å få levere varer og 

tjenester til Inderøy kommune. 

 

9.5 Avhending/salg av inventar  

Inventar med verdi tilbys andre enheter i kommunen.  

Salg av inventar som ikke er aktuell for egen bruk, gjennomføres hvor dette åpenbart er 

formålstjenlig. 

Inventar av mulig verdi, men hvor salg i praksis medfører håndterings/administrative 

kostnader som overgår salgsverdien, tilbys frivillige lag og organisasjoner 

 

10. Forholdet mellom reglementene 

I den grad det måtte være konflikt mellom fortolkningen av reglementene gjelder følgende 

rangering: 

 

1. Kommunens generelle delegeringsreglement 

2. Reglement for formannskap og hovedutvalg 

3. Rådmannsinstruksen 

4. Økonomireglement 

 

11. Annet 

Rådmannen er ansvarlig for etablering, implementering og vedlikehold av dette reglementet. 
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Rådmannen har ansvaret for både at alle medarbeidere som deltar i anskaffelser gjøres kjent 
med, og følger reglementet, og at det er rutiner innenfor kommuneområdene som ivaretar 
reglementet. 
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REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT 

 

1. Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i 

saksdokumenter 

1.1 

Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett til 

innsyn i alle kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene 

nedenfor. 

1.2 

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i saksdokumenter 

som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets 

virkeområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre 

virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige for vedkommende organs behandling 

av en konkret sak. 

2. Vedtak om innsyn 

2.1 

Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker 

som behandles i vedkommende organ. 

2.2 

Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter 

når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jf. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i 

alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag. 

2.3 

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ kan vedta innsyn for sin bruk i andre 

organ saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 

3. Tidspunkt for rett til innsyn 

3.1 

Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med 

saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet 

eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for 

administrasjonen. 
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3.2 

For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn fortsatt fra det tidspunkt 

saken er ferdigbehandlet. 

4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 

4.1 

I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. 

Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i 

taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandling av en 

konkret sak i vedkommende organ, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og 4. 

4.2 

Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt 

taushetsplikt etter lov.  

Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å 

bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt.  

Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring når de får innsyn i 

taushetsbelagte opplysninger. 

5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn - forholdet til administrasjonen 

5.1 

Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til 

administrasjonen skal skje tjenestevei. Dette innebærer at alle henvendelser om innsyn skal 

rettes til rådmannen.  

5.2 

Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling, bør besvares positivt 

med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan o.l. 
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INSTRUKS FOR RÅDMANNEN 

 
§ 1. Rådmannen ansettes av kommunestyret etter offentlig utlysing og med de rettigheter og 
plikter som er fastsatt i kommuneloven og andre bestemmelser. 
Rådmannen fratrer ved den aldersgrense som pensjonsordningen fastsetter, 
om ikke annet er avtalt, eller etter oppsigelse med 3 måneders frist. 
 
§ 2. Rådmannen er øverste leder av den kommunale administrasjonen, og har det 
overordnede administrative ansvar for hele den kommunale virksomhet og full 
instruksjonsmyndighet over alle kommunens ansatte, så sant ikke lov eller forskrift sier noe 
annet. Rådmannen er det formelle kontaktledd mellom kommunens folkevalgte organer og 
administrasjonen. 
 
Dette innebærer at pålagte oppgaver løses innenfor de gitte ressursrammer ved 
hjelp av delegasjon, nødvendig planlegging, økonomistyring, effektivisering og 
samordning. 
 
Som leder av den kommunale administrasjonen er rådmannen overordnet 
kommunens ansatte og fører tilsyn med at de utfører sitt arbeid i samsvar med 
kommunens interesser, gjeldende lover, forskrifter og vedtak. 
 
Etter samråd med ordføreren skal rådmannen ta initiativ i saker av kommunal 
interesse, og søke kontakt med andre offentlige myndigheter, organisasjoner, bedrifter og 
personer i saker der dette måtte være aktuelt. 
 
§ 3. Rådmannen sørger for utredning og legger i utgangspunktet fram forslag til 
vedtak i alle saker som skal legges fram for råd, komiteer, hovedutvalg, 
formannskap og kommunestyre, hvis ikke lov eller forskrift sier noe annet. 
 
Rådmannen sørger videre for at de vedtak som blir fattet, blir ekspedert og 
gjennomført. 
 
§ 4. Rådmannen holder ordføreren orientert om viktige saker som administrasjonen 
arbeider med, om den økonomiske situasjonen og om andre forhold av 
interesse. 
 
§ 5. Rådmannen påser at lokaler og utstyr blir disponert på en hensiktsmessig måte, 
at det etableres betryggende ordninger for håndtering av post, journalføring, arkivering og 
oppbevaring. 
 
§ 6. Rådmannen deltar i, jfr. kommunelovens § 23, nr. 3, kommunestyrets, 
formannskapets og hovedutvalgenes møter med møte-, tale- og forslagsrett, og har for 
øvrig møte- og talerett i alle organer, unntatt kontrollutvalget, opprettet i medhold av 
kommuneloven.  
Rådmannen kan eventuelt la seg representere ved en av sine underordnede, jfr. 
kommunelovens § 23, nr. 3. 
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§ 7. Rådmannen kan ikke uten samtykke fra Formannskapet ha annen lønnet stilling eller fast 
bierverv. 
 
Rådmannen kan heller ikke uten samtykke fra Formannskapet være medlem av 
styrende organer i virksomhet som kommunen har et nært samarbeid med, er økonomisk 
engasjert i eller på annen måte har spesiell tilknytning til. 
 
§ 8. Rådmannen plikter å rette seg etter de endringer i instruksen som kommunestyret 
fastsetter. 
 
§ 9. Rådmannen har rett og plikt til å delta i årlig utviklingssamtale med sin arbeidsgiver. Et 
utvalg på tre, oppnevnt av og blant kommunestyrets medlemmer, gjennomfører samtalene. 
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ADMINISTRATIV DELEGERING FRA RÅDMANN TIL ENHETSLEDER, JFR. 

HOVEDREGLEMENT DELEGERING PUNKT 5.4 OG 

ØKONOMIREGLEMENT 
 

1. Enhetsledere gis rådmannens fullmakter innenfor sitt ansvarsområde, jfr. 

Hovedreglement delegering og økonomireglementet.  

 

2. Fullmaktene gis med de generelle forbehold og retningslinjer for utøvelse av delegert 

fullmakt som fremgår av Hovedreglement delegering.  

 

3. Unntatt fra den delegeringen er: 

 

a. Opprettelse og nedleggelse av faste stillinger. 

 

b. Ansettelse og fastsettelse av lønn i faste stillinger eller vikariater over 6 mndr. 

 

c. Beslutninger etter økonomireglementets § 3.5, avsnitt 6 og 7. 

 

d. Beslutninger etter økonomireglementets § 3.6. 

 

4. Fullmakter kan ikke videredelegeres til tjenesteleder eller annen medarbeider uten 

rådmannens godkjenning. 

 

 

 

 


