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Innledning 
 
Den folkevalgtes roller 
Rollene som folkevalgt er solid forankret gjennom kommuneloven og hele den demokratiske 
tradisjonen i Norge. Derfor er kommunestyret den arenaen der alle andre som har roller i 
kommuneorganisasjonen må forankre sin myndighet. Det er viktig at den folkevalgte er 
bevisst sine roller ved utøvelse av vervet, og det er et viktig utgangspunkt for alle som 
arbeider i kommunens administrasjon.  
 
Det å ha roller som folkevalgt bør ha betydning for den folkevalgtes selvbevissthet som 
politiker. Den vil også kunne påvirke hvordan rollene blir utformet i praksis. Skal 
organisasjonen fungere, må de folkevalgte ha langsiktige mål, tåle tøffe tider og avlaste 
organisasjonen når ting røyner på.  
 
Det å være bevisst sine roller trenger ikke bare å være tuftet på lovverk, rettsprinsipper eller 
idealer. Det kan også bygge på det interessante i at kommunestyret er et veldig effektivt 
beslutningsorgan i lokalsamfunnet, og at den lokalpolitiske aktiviteten har en unik evne til å 
utlikne spenninger mellom lokale interessegrupper. Det ser ikke alltid slik ut. Myten om den 
folkevalgte går kanskje i andre retninger. Det er først når vi ser etter alternativ, at den 
folkevalgtes betydning kommer klart og tydelig fram. 
 
Forholdet til administrasjonen 
En viktig faktor oppe i det hele er tillit.  Det er den viktigste faktoren for å få til et godt samspill 
i kommunens beslutningsprosesser. Likevel er det viktig at kommunestyret tar grep hvis 
rådmannen og administrasjonen ikke klarer å levere det som kreves av kommunestyret. Igjen 
er det viktig å kjenne sine roller. 

 
Reglementene som verktøykasse: 
For å kunne være bevisst og trygg i sine roller, sitt ansvar og sin myndighet trenger den 
folkevalgte verktøy som kan brukes i hverdagen i de politiske prosessene. Reglementene i 
dette heftet er ment å hjelpe til med dette. Tydeliggjøring av delegasjon, myndighet og 
ansvar, organenes arbeidsområder, saksbehandling i de politiske organene samt avklaringer 
rundt habilitet og innsyn, er noen av de områdene som er behandlet her, og som den 
folkevalgte møter gjennom sine roller. 
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1 Delegeringsreglement  
Hjemmel:  
Delegeringsreglementet er utarbeidet med hjemmel i Kommuneloven, og ble sist 
endret i juni 2014, og deretter 20.10.2016. 
 
Gyldighet: 
Reglementet gjelder fra og med 20.10.2016. 
Delegeringsreglement skal behandles minst én gang i hver valgperiode, og første 
behandling må skje innen 31.12. året etter at kommunestyret ble konstituert. 
(Kommunelovens § 39.2.) Innen samme frist skal kommunestyret også ta stilling til 
hvordan innstillingsinstituttet (hvem innstiller) skal praktiseres i kommunen. 
 
Hensikten med reglementet: 
Myndigheten til å treffe avgjørelser på vegne av kommunen ligger i utgangspunktet til 
kommunestyret, jamfør kommunelovens § 6. Hensikten med reglementet er å gi 
andre folkevalgte organer og rådmannen myndighet til å treffe avgjørelser på vegne 
av kommunestyret i den løpende forvaltning av kommunen, og på den måten sikre en 
hensiktsmessig oppgavefordeling, ivareta behovet for politisk styring og kontroll, 
fremme en effektiv saksbehandling og vedtaksprosess, samt ivareta rettsikkerheten. 
 
Omfanget av det som reguleres: 
Reglementet gir bestemmelser for utøving av delegert myndighet til å handle på 
vegne av kommunestyret, etter kommunelovens bestemmelser og aktuelle særlover. 
 
Hvem reglementet gjelder for: 
Reglementet gjelder for formannskapet, administrasjonsutvalg, fast utvalg for levekår 
og omsorg, fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur, fast utvalg for miljø og 
teknikk, fast utvalg for samhandling og næring og rådmannen. 
 
Betegnelsen «faste utvalg» benyttes som en fellesbetegnelse for fast utvalg for 
levekår og omsorg, fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur, fast utvalg for miljø 
og teknikk samt fast utvalg for samhandling og næring. 
 
 

1.1 Generelle regler for bruk av delegert myndighet  

1.1.1 Retningslinjer for utøving av delegert myndighet  

All delegering av myndighet skal være skriftlig. 
 
All delegert myndighet skal brukes i medhold av lov, forskrift eller retningslinjer som 
gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. 
 
Alle vedtak som er gjort ut fra delegert myndighet, skal rapporteres til overordnet 
organ innen de tidsfrister og i den form som det overordnede organet fastsetter. 
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1.1.2 Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker  

De overordnede organ kan kreve å få seg forelagt en sak til uttalelse eller avgjørelse 
som et underordnet organ eller rådmannen har til behandling etter delegert 
myndighet.  

1.1.3 Rett til å gjøre bruk av delegert myndighet i spesielle saker 

Den som har delegert myndighet kan be om at det overordnede organ tar avgjørelse i 
spesielle saker. 
 
 

1.2 Delegering av myndighet i budsjettsaker 

1.2.1 Hjemmel for delegering  

Det budsjettet som kommunestyret har vedtatt er bindende for alle ledd i 
kommuneforvaltningen, unntatt for kommunestyret selv. 
 
Delegering gjøres i tråd med kommunelovens bestemmelser i §§ 8,10 og 23, kapittel 
8 om økonomiplan og årsbudsjett samt forskrift om årsbudsjett. 

1.2.2 Delegering til formannskapet etter kommunelovens § 8  

Formannskapet gis fullmakt til å disponere budsjettposten «Reservert til 
formannskapets disposisjon». Vedtak om disponeringer meldes rådmannen ved 
økonomisjefen. 
 
 

1.3 Annen delegering til politiske organer 

1.3.1 Formannskapet  

Med hjemmelen for delegering som er kommuneloven § 8 nr. 3, kan kommunestyret 
delegere til formannskapet å vedta eventuelle forskrifter og vedtekter for Råde 
kommune innenfor området i forhold til de lover som fremkommer i formannskapets 
reglement, med mindre denne myndigheten er delegert til annet folkevalgt organ. 
 
Kommunestyret delegerer til formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker der 
det etter loven er tillatt å delegerer til formannskapet, og som ikke kommunestyret har 
vedtatt lagt til annet politisk organ eller til rådmannen. Dette gjelder også særlovene 
knyttet til formannskapet.  
 
Kommuneloven § 13 er hjemmelen for delegasjon i hastesaker, der skal 
formannskapet ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et 
annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å 
innkalle dette. 

1.3.2 Administrasjonsutvalget  

Hjemmelen for delegering er kommuneloven § 25 nr.1 jf. § 10 nr.2, den delegerer 
kommunestyret fullmakt til administrasjonsutvalget å avgjøre prinsipielle 
tolkningsspørsmål vedrørende hovedavtalen og hovedtariffavtalen. I tillegg skal 
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administrasjonsutvalget bidra til gjennomføringen av overordnet arbeidsgiverpolitikk 
og lokal lønnspolitikk som formannskapet vedtar. 
Kommuneloven delegerer kommunestyret til administrasjonsutvalget 
avgjørelsesmyndighet i alle saker som det etter loven er tillatt å delegere til utvalget, 
og som ikke kommunestyret har vedtatt lagt til annet politisk organ eller til 
rådmannen. Dette gjelder også særlovene knyttet til administrasjonsutvalget. 

1.3.3 Faste utvalg 

Hjemmel 
Delegering gis med hjemmel i kommuneloven § 10 nr. 2. 
Faste utvalg som kommunestyret har oppnevnt etter kommunelovens § 10, har 
avgjørelsesmyndighet i prinsipielle saker innenfor sitt ansvarsområde.  
 
Kommunestyret delegerer til faste utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker som det 
etter loven er tillatt å delegere til utvalgene, og som ikke kommunestyret har vedtatt 
lagt til annet politisk organ eller til rådmannen. Dette gjelder også særlovene knyttet 
til faste utvalg, jamfør de lover som fremkommer i kapittel 2, generelt reglement for 
politiske organer. 
 

1.4 Delegering til administrasjonen 

1.4.1 Delegering til rådmannen  

Delegering gis med hjemmel i kommunelovens § 23 og forskrift om årsbudsjett. 
 
Kommunestyret delegerer til rådmannen å fatte vedtak på vegne av kommunestyret i 
alle saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
 
Rådmannen har denne myndigheten der hvor ikke lover bestemmer at myndighet 
tilligger en annen administrativ funksjon eller stilling, som for eksempel 
barnevernsleder eller kommuneoverlege. 
 
Rådmannen har innstillingsrett til alle politiske utvalg. 
 
Rådmannen har anvisningsmyndighet for hele Råde kommunes budsjett.  
 
Det delegeres til rådmannen å ivareta Råde kommunes arbeidsgiveransvar i samsvar 
med hovedavtalen, hovedtariffavtalen, aktuelle særavtaler og arbeidsmiljøloven, 
herunder gjennomføre alle lønnsforhandlinger basert på de vedtatte lønnspolitiske 
retningslinjene, og de føringene som ellers gis i sentrale tariffoppgjør og gjennom 
vedtatt budsjett. Unntaket er rådmannsstillingen.  
 
 
Før nyansettelser i virksomhetslederstillinger, skal prinsipielle ting vedrørende 
organisering drøftes med formannskapet. Rådmannen kan for øvrig drøfte 
ansettelser med formannskapet før ansettelse finner sted. 
 
Rådmannen har myndighet til å engasjere advokat/prosessfullmektige, utferdige 
prosessfullmakt og beslutte alle former av prosesshandlinger på vegne av 



9 
 

kommunen i saker der kommunen er part. Dette gjelder for alle former for prosess, 
også saker unntatt fri rådighet. Rådmannen kan også erklære intervensjon. 
 
Rådmannen har myndighet til å inngå forlik i alle saker kommunen er part, innenfor 
rammen av vedtatt budsjett.  
 
Rådmannen har myndighet til å begjære offentlig påtale på vegne av kommunen.  
 
Rådmannen har myndighet til å frafalle rettigheter, både tinglige og immaterielle, 
kommunen har overfor andre. I dette inngår, uten å være uttømmende, pantekrav, 
servitutter, åndsverkrettigheter og løysingsretter. Rådmannen kan også samtykke til 
å ikke å gjøre slike rettigheter gjeldende overfor andre, som et alternativ til frafall. 
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2 Generelt reglement for folkevalgte organer 
 
 
Hjemmel:  
Kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, valgloven, plan- og 
bygningsloven og alle særlover som regulerer kommunens virksomhet, og forskrifter 
knyttet til disse. Reglementet ble sist endret i juni 2011. 
 
Gyldighet: 
Reglementet gjelder fra og med 12.9.2014 til og med…………. 
 

2.1 Reglement for Råde kommunestyre  

2.1.1 Reglementets virkeområde  

 
Hensikten med reglementet  
Hensikten med reglementet er å fastsette nærmere bestemmelser om 
kommunestyrets ansvarsområde, oppgaver og myndighet innenfor rammen av 
kommuneloven og særlov. 

 
Omfanget av det som reguleres  
Medlemstall, sammensetning, ansvarsområde, myndighet og oppgaver. 
 
Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for Råde kommunestyre. 
 
Hjemmel 
Reglementet for Råde kommunestyret er utarbeidet med hjemmel i kommuneloven § 
6. 
 
 

2.1.2 Valg og sammensetning 

Kommunestyret har 27 medlemmer med varamedlemmer valgt av de 
stemmeberettigede innbyggerne i kommunen etter regler fastsatt ved lov.  
Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Opprykk og nyvalg skal skje i 
samsvar med kommuneloven. 

2.1.3 Ansvar og myndighet   

Kommunestyret er det øverste politiske organ og har det overordnede ansvar for 
kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven. 
 
Foruten oppgaver som tilligger kommunen etter kommuneloven og øvrige lover, kan 
kommunestyret ta opp andre saker etter eget ønske dersom dette ikke skjer i strid 
med lov, forskrift eller overordnet regelverk.  
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Kommunestyret kan utøve myndigheten selv, eller overlate til andre organ å treffe 
avgjørelser i samsvar med lov og delegasjonsvedtak. 
 
Kommunestyret kan likevel kreve enhver sak lagt frem til orientering eller vedtak. 
 
Kommunestyret har myndighet til å vedta eventuelle forskrifter og vedtekter for Råde 
kommune på alle lovområder, med mindre myndigheten er delegert til annet 
folkevalgt organ. 

2.1.4 Forberedelse av saker til kommunestyret 

Rådmannen sørger for at de saker som behandles i kommunestyret, er forberedt på 
forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre forskrifter 
eller instrukser gir.  
Saksutredningen skal være kort, oversiktlig og redegjøre for hva saken dreier seg 
om. 
 
Formannskapet, administrasjonsutvalget og faste utvalg (se definisjon av faste utvalg 
i kapittel 1) behandler kommunestyresakene i henhold til sine ansvarsområder og 
avgir innstilling med forslag til vedtak hvor annet ikke er bestemt. Kontrollutvalget 
legger fram revisjonens rapporter med innstilling og forslag til vedtak. Valgkomiteen 
legger fram innstilling med forslag til vedtak. 
Øvrige råd og utvalg har uttalelsesrett. 
 
Ordfører skal gjennom dialog og møter med gruppelederne ta initiativ til temadager, 
høringsmøter, debattmøter osv. for kommunestyret.  Det fattes ikke vedtak i slike 
møter, men det kan startes prosesser på saksområder som rådmannen får i oppdrag 
å utrede videre. 
 
Kommunestyret fastsetter i starten på perioden møtedager og tidspunkt for sine 
møter.  Hver høst vedtar kommunestyret neste års møteplan for formannskap, 
administrasjonsutvalg og faste utvalg etter innspill fra utvalgene.  
 
 
 

2.2 Reglement for formannskapet 

2.2.1 Reglementets virkeområde  

 
Hensikten med reglementet 
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om formannskapets 
ansvarsområde og oppgaver. 
 
Omfanget av det som reguleres 
Valg, sammensetning, ansvarsområde og oppgaver. 
 
Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for formannskapet i Råde kommune. 
 
Hjemmel 
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Reglementet for Råde kommunestyret er utarbeidet med hjemmel i kommuneloven  
§ 6. 
 

2.2.2 Valg og sammensetning  

Formannskapet har 9 medlemmer med varamedlemmer valgt for fire år av og blant 
kommunestyrets medlemmer. Valget foretas på kommunestyrets konstituerende 
møte. 
 
Ordfører leder møtene i formannskapet. 

2.2.3 Oppgaver og ansvar  

Avgjørelsesmyndigheten reguleres i delegasjonsreglementets punkt 1.2.2. og 1.3.1 

 
Formannskapet har følgende ansvarsområder  

 Økonomi 

 Kommunens arbeidsgiverpolitikk 

 Kommuneplanlegging 

 Vedta arbeidsgiverpolitiske strategier og retningslinjer, herunder lønnspolitiske 
retningslinjer. 

 Vedta verdier og etiske retningslinjer for kommunens virksomhet. 

 Særskilt klagenemnd etter forvaltningslovens § 28, der det ikke er hjemlet 
klageadgang til fylkesmannen. Jfr. også kapittel 3.23. 

 Opprette komiteer eller arbeidsutvalg som skal løse tidsbegrensede oppgaver 

 Informasjon 

 Sivil beredskap 

 Folkehelse 
 

 
Formannskapet fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets ansvarsområde blir 
iverksatt. Formannskapet kan reise nye saker, jamfør kommunelovens bestemmelser 
om fastsetting av møter. 
 

2.2.4 Innstillingsrett til kommunestyret 

Jamfør kommunelovens § 8, innstiller formannskapet til kommunestyret i følgende 
saker: 

 Økonomiplan og årsbudsjett i henhold til kommunelovens bestemmelser. 

 Økonomirapporter og budsjettjusteringer. 

 Alle andre saker der innstillingsretten ikke er delegert til de faste utvalgene. 
 
 
 

2.3 Reglement for administrasjonsutvalget 

2.3.1 Reglementets virkeområde 

Hensikten med reglementet 
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Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om 
administrasjonsutvalgets ansvarsområde og oppgaver. 
 
Omfanget av det som reguleres 
Valg, sammensetning, ansvarsområde og oppgaver. 
 
Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for administrasjonsutvalget i Råde kommune. 
 
Hjemmel 
Reglementet for administrasjonsutvalget er utarbeidet med hjemmel i hovedavtalen 
del B § 4, jf. Kommuneloven §25. 
 

2.3.2 Valg og sammensetning  

Administrasjonsutvalget har 3 medlemmer med varamedlemmer, valgt av 
kommunestyret blant formannskapets medlemmer, og 2 medlemmer valgt av 
arbeidstakerorganisasjonene. Varaordfører er leder av administrasjonsutvalget. 
Nestleder velges av kommunestyret. Administrasjonsutvalget velges for 4 år på 
kommunestyrets konstituerende møte. De ansattes representanter velges for to år av 
gangen. 

2.3.3 Oppgaver og ansvar  

Avgjørelsesmyndigheten reguleres i delegasjonsreglementets punkt 1.3.2. 
 
Administrasjonsutvalget har som arbeidsområde de oppgaver som gjelder forholdet 
mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, der dette ikke er delegert. 
 
Administrasjonsutvalget er således: 

 Ansvarlig for samordning og planlegging av personalforvaltningen i kommunen. 

 Ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre impliserte 
kommunale virksomheter og med andre private og offentlige organ med samme 
eller tilgrensende arbeidsoppgaver. 
 

Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets 
ansvarsområde blir iverksatt. 
 

2.3.4 Saker hvor  administrasjonsutvalget kan fatte vedtak  

Administrasjonsutvalget fatter vedtak etter kommunelovens § 10 innenfor de rammer 
og de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret, herunder å 
nedsette komiteer eller arbeidsutvalg som skal løse tidsbegrensede oppgaver. 
 

2.3.5 Saker hvor administrasjonsutvalget har uttalerett 

 Administrasjonsutvalget har etter kommunelovens § 10 uttalerett i disse sakene: 

 Retningslinjer for delegering av myndighet innen sitt ansvarsområde 

 Planlegging innenfor eget ansvarsområde 

 I spørsmål om kommunens organisering 

 Samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen innenfor ansvarsområdet. 
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Administrasjonsutvalget kan ellers ta opp saker og uttale seg i saker som på annen 
måte kan få følger for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 
 

2.3.6 Innstillingsrett til kommunestyret  

Administrasjonsutvalget innstiller i følge kommunelovens § 10 til kommunestyret i 
saker innenfor utvalgets ansvarsområde med unntak av de saker der 
innstillingsretten er lagt til formannskapet, jamfør punkt 2.2.4 i reglement for 
formannskapet. 
 
 

2.4 Reglement for faste utvalg  

2.4.1 Reglementets virkeområde 

Hensikten med reglementet 
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om ansvarsområde og 
oppgaver til de faste utvalgene. 
 
Omfanget av det som reguleres 
Valg, sammensetning, ansvarsområde og oppgaver. 
 
Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for fast utvalg, jamfør definisjon i kapittel 1.  
 
 

2.4.2 Valg og sammensetning 

Utvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret for 4 
år. Valget foretas på kommunestyrets konstituerende møte. 
Gjennomgående representasjon skal gjelde som hovedregel for valgene. Leder og 
nestleder velges av og blant kommunestyrets medlemmer. 
Dersom et medlem trer endelig ut, velger kommunestyret nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem. 
Er utvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal utvalgene suppleres fra den 
gruppen som det uttredende medlem tilhørte, jamfør kommuneloven. 
Dersom leder trer endelig ut, velger kommunestyret ny leder selv om det er valgt 
nestleder. 
 
Saker som blir sendt til fylkesmannen, skal fylkesmannens avgjørelse være 
referatsaker til det enkelte utvalg. 
 
I fast utvalg for miljø og teknikk skal representanten for barn og unges interesser 
delta i møtet med tale- og forslagsrett, jamfør kommunelovens bestemmelser om 
saksbehandling i folkevalgte organer samt plan- og bygningslovens bestemmelser 
om ivaretakelse av barn og unges interesser. 
 
 



15 
 

2.4.3 Oppgaver og ansvar  

Avgjørelsesmyndigheten reguleres i delegasjonsreglementets punkt 1.3.3.  
 
Utvalgenes ansvarsområder jamfør kommunelovens § 10: 
 
Fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur  behandler prinsipielle saker innenfor 
sitt politiske område, herunder grunnskole, barnehage, voksenopplæring, kulturskole, 
bibliotek, nærmiljøtiltak, samarbeid med frivillige lag og foreninger, integrering, 
mangfold og allmenne kulturtiltak. 
 
Fast utvalg for levekår og omsorg  behandler prinsipielle saker innenfor sitt politiske 
område, herunder kommunens institusjonstjenester, hjemmebaserte tjenester, 
tjenester, tjenester for funksjonshemmede, barnevern, kommunehelsetjeneste 
(helsestasjon, kommuneoverlege, fysio o.l.), folkehelse, sosiale tjenester (NAV), 
miljørettet helsevern og forebyggingsarbeid. 
 
Fast utvalg for miljø og teknikk behandler prinsipielle saker innenfor sitt politiske 
område, herunder bygg og teknikk, natur- og miljøvern, fisk og vilt, trafikksikkerhet, 
kommunale veier, kommunale bygg, kommunale skoger, brann- og feiervesen, 
renovasjon. 
 
Fast utvalg for samhandling og næring behandler prinsipielle saker innenfor sitt 
politiske område, herunder landbruk, næring, interkommunale selskaper, innspill til 
nabokommuner, regional arealplanlegging, strategisk næringsplanlegging. 
 
Utvalgene kan reise nye saker, jamfør kommunelovens bestemmelser om fastsetting 
av møter. Tiltak som krever økonomiske ressurser utover midler innenfor utvalgets 
eget budsjett fremlegges for formannskapet før arbeidet påbegynnes.  
 
 
Utvalget kan: 

 Fastsette prinsipper for hvordan rådmannen skal ivareta sine arbeidsoppgaver. 

 Ha fagdiskusjoner med innspill til rådmannen før saksforberedelsene starter, samt 
delta i referansegrupper. 

 Når det anses ønskelig, få en rapport innenfor sitt ansvarsområde fra rådmannen, 
om hvilke saker eller utvalg av saker som er avgjort. 

 Be rådmannen informere om aktuelle forhold og utfordringer innen utvalgets 
ansvarsområde, herunder om prinsipielle sider ved kommunens tjenester/ytelser 
til brukere/klienter. 

 Ved utvalgets leder be om ytterligere utredning fra rådmannen dersom dette er 
nødvendig for å få belyst sider av saken som er nødvendig for utvalgets 
behandling. 

For å vitalisere utvalgets arbeid, bør det settes av tid til idéutveksling og debatt, for å 
sette politiske saker på dagsorden. Dette skal skje i åpne møter, men skilles fra den 
ordinære behandlingen av saker, og det skal ikke protokolleres eller fattes vedtak.  
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2.4.4 Saker hvor faste utvalg kan fatte vedtak  

Jamfør kommunelovens § 10 fatter utvalget vedtak innenfor den ramme og etter de 
retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Til dette ligger også 
å nedsette komiteer eller arbeidsutvalg som skal løse tidsbegrensede oppgaver. 
 

2.4.5 Saker hvor faste utvalg har uttalerett  

Jamfør kommunelovens § 10 har utvalget uttalerett i disse sakene: 

 Retningslinjer for delegering av myndighet 

 Planlegging innenfor eget ansvarsområde 

 Samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen innenfor eget 
ansvarsområde. 

Utvalget kan ellers ta opp og uttale seg i saker som på annen måte kan få følger for 
sektoren. 
 

2.4.6 Innstillingsrett til kommunestyret  

Jamfør kommunelovens § 10, innstiller utvalget til kommunestyret i saker innenfor 
utvalgets ansvarsområde. 
 
 
 

2.5 Reglement for kontrollutvalget 

2.5.1 Reglementets virkeområde 

Hensikten med reglementet 
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om ansvarsområde og 
oppgaver til kontrollutvalget. 
 
Omfanget av det som reguleres 
Valg, sammensetning, ansvarsområde og oppgaver. 
 
Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for kontrollutvalget i Råde kommune. 
 
Hjemmel 
Reglementet for kontrollutvalget er utarbeidet med hjemmel i kommuneloven § 77 og  
forskrift om kontrollutvalg av 15.06.2004 nr. 905. 
 

2.5.2 Valg og sammensetning  

Kontrollutvalget består av 3 medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret 
for 4 år. To av medlemmene inklusiv leder skal velges fra opposisjonen. Nestleder 
velges fra posisjonen. Valget foretas på kommunestyrets konstituerende møte. 
 
Gjennomgående representasjon skal gjelde som et prinsipp for valgene. Leder skal 
velges av og blant kommunestyrets faste medlemmer. 
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På grunn av strenge valgbarhetsregler til kontrollutvalget jamfør kommunelovens § 
14 og forskriftens kap.2, velges kontrollutvalgets medlemmer som første utvalg etter 
formannskapet. 
 
Dersom et medlem trer endelig ut av utvalget, velger kommunestyret nytt medlem, 
selv om det er valgt varamedlem.  
Er utvalget sammensatt etter kommunelovens regler om forholdstallsvalg eller 
kommunelovens regler om avtalevalg, skal det suppleres fra den samme gruppe den 
utredende tilhørte, jamfør kommuneloven. 
Dersom lederen trer endelig ut av utvalget, velger kommunestyret ny leder, selv om 
det er valgt nestleder. 
 

2.5.3 Oppgaver og ansvar 

Kontrolltuvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale 
forvaltningen på vegne av kommunestyret. Jamfør kommunelovens § 77 og forskrift 
om kontrollutvalg, er ansvarsområdet for kontrollutvalget fastsatt som følger: 
 

 Avgi uttalelse til kommunestyret om kommunens regnskaper med 
revisjonsberetning. 

 Avgi uttalelse til kommunestyret av kommunens avsluttende bygge-
/prosjektregnskap med tilhørende revisjonsrapport eller revisjonsuttalelse og 
andre tilhørende dokumenter når prosjektet har en totalkostnad på mer enn kr 
6.000.000,- Regnskapene oversendes kontrollutvalget til behandling fra 
revisjonen.  

 Utarbeide forslag til budsjett for sin virksomhet som skal følge formannskapets 
budsjettinnstilling til kommunestyret. 

 Avgi innstilling ved valg av revisjonsordning, valg av revisor. 

 Oppgaver med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal utføres i henhold 
til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. 

2.5.4 Møtet  

Utvalget fastsetter selv møtedag og tidspunkt for sine møter. Dette bør drøftes i 
starten på perioden, og tilpasses formannskaps- og kommunestyremøtenes 
tidspunkter.  
 
Oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder har møte- og talerett i 
kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. 
Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold 
behandles. 
 
Kommunestyret sørger for tilfredsstillende sekretariatsbistand. Denne skal være 
uavhengig av kommunens administrasjon, og heller ikke ha revisjonsoppgaver for, 
eller være medlem av kontrollutvalg eller kommunestyre i Råde kommune. 
Den som utførere sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke 
instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 
Ellers gjelder kapittel 3, reglement for saksbehandling i folkevalgte organer 
tilsvarende for kontrollutvalget. 
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2.6 Reglement for andre styrer, råd og utvalg  

Som andre styrer, råd og utvalg regnes: 

 Eldreråd 

 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 Ungdomsråd 

 Valgkomité, jamfør valglovens og kommunelovens bestemmelser 

 Valgstyre, jamfør valglovens bestemmelser 

 Formannskapets klageutvalg 
 

 

2.6.1 Reglement for eldreråd  

Hensikten med reglementet 
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om ansvarsområde og 
oppgaver til eldrerådet. 
 
Omfanget av det som reguleres 
Valg, sammensetning, ansvarsområde og oppgaver. 
 
Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for eldrerådet i Råde kommune. 
 
Valg og sammensetning: 
Eldrerådet skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for 
den kommunale valgperioden. Pensjonistforeningen v/Rygge flystasjon foreslår ett av 
medlemmene. Eldrerådet velger selv leder og nestleder. 
 
Oppgaver og ansvar: 
I samsvar med lov om kommunale eldreråd er oppgavene som følger: 

 Eldreråd er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter skal legges 
fram for rådet i god tid før kommunestyret skal behandle sakene. 

 Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkår for eldre.  

 Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. 

 Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ 
som tar endelig beslutning i saken. 

 Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsmelding. Meldingen skal legges fram for 
kommunestyret. 

 
Eldrerådet i Råde kommune skal ha som mål å være synlige ovenfor Råde 
kommunes innbyggere. De skal være de eldres talerør i saker som omhandler disse. 
Eldrerådet i Råde vil jobbe aktivt i forhold til saker som tas opp i kommunestyret, 
omsorgsutvalget etc. som omfatter eldrerådet, samt ha en tett kontakt med 
ordføreren. 
 
Eldrerådet har uttalerett i følgende saker som skal behandles av faste utvalg, 
formannskap og kommunestyre: 
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 Årsbudsjett/økonomiplaner 

 Kommuneplaner 

 Boligprogram og samferdselssaker som berører eldre 

 Kulturelle og andre kommunale tiltak som gjelder eldre 
 
Måte å arbeide på: 
Kapittel 3, reglement for saksbehandling i folkevalgte organer gjelder tilsvarende for 
eldrerådet, så fremt ikke annet er regulert i lov om kommunale eldreråd. 
 
 

2.6.2 Reglement for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

Hensikten med reglementet 
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om ansvarsområde og 
oppgaver til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Omfanget av det som reguleres 
Valg, sammensetning, ansvarsområde og oppgaver. 
 
Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Råde 
kommune. 
 
Valg og sammensetning  
Rådet oppnevnes av kommunestyret, som også oppnevner nestleder. Rådet selv 
oppnevner leder blant brukerorganisasjonene. Kommunestyret avgjør hvor mange 
medlemmer med varamedlemmer rådet skal ha. 
 
Rådet skal settes sammen med representanter fra: 

 Kommunestyret 

 De funksjonshemmedes organisasjoner 

 Kommunens administrasjon 

 Statlige etater på lokalt og regionalt nivå kan nevnes opp som medlemmer i 
rådene, eller få møterett. 

 
Rådet kan velge et arbeidsutvalg 
 
Representantene for de funksjonshemmedes organisasjoner blir oppnevnt etter 
forslag fra organisasjonene. Rådet skal bestå av en bred sammensetning fra ulike 
brukerorganisasjoner. 
 
Oppgaver og ansvar 
I samsvar med lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne skal rådet 
medvirke i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, universell utforming, 
tjenester og arbeidet mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, 
arbeidsmarked og inkluderende arbeidsliv, innbyggermedvirkning, 
kompetanseheving, informasjon og synliggjøring. Rådet kan også selv ta opp saker. 
Rådet skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevnes perspektiv ivaretas i 
planarbeid, partnerskap og når kommunen bidrar i den regionale utviklingen.  
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Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har uttalerett i følgende saker 
som skal behandles av faste utvalg, formannskap og kommunestyre  

 Årsbudsjett/økonomiplaner 

 Kommuneplaner 

 Alle saker som gjelder forholdet mellom kommunen og kommunens 
funksjonshemmede innbyggere. 

 
Måte å arbeide på 
Kapittel 3 i reglement for saksbehandling i folkevalgte organer gjelder tilsvarende for 
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, så fremt ikke annet er regulert i lov 
om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Medlemmer som ikke møter på vegne av offentlig myndighet, får møte- og 
reisegodtgjøring i henhold til kommunens godtgjøringsreglement.  
 
 

2.6.3 Reglement for ungdomsråd  

Hensikten med reglementet 
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om ansvarsområde og 
oppgaver til ungdomsrådet. 
 
Omfanget av det som reguleres 
Valg, sammensetning, ansvarsområde og oppgaver. 
 
Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for ungdomsrådet i Råde kommune. 
 
 
Valg og sammensetning  
Ungdomsrådet skal bestå av inntil 22 representanter i alderen 13 -18 år.  
Det velges vara for hver av representantene. 
 
Ungdomsrådet bør settes sammen på følgende måte: 

 1 representant fra hver av de videregående skolene i distriktet hvor elever fra 
Råde kommune er registrert. 

 1 representant fra hvert klassetrinn på ungdomsskolen. 

 1 representant fra 7.klasse ved Spetalen skole 

 1 representant fra 7.klasse ved Karlshus skole 

 1 representant fra styret ved Allaktivitetshuset 

 Inntil 9 representanter fra lag og foreninger der ungdomsrepresentasjon er 
betydelig. 

 
Elevrådene ved den enkelte skole organiserer valg av representanter. I lag og 
foreninger er det styret som organiserer valg av sine representanter. 
 
Ungdomsrådet konstituerer seg selv. Det vil si at leder og nestleder velges blant 
ungdommene. Ordfører innkaller til første møte i løpet av januar. Valgperioden settes 
til ett år. 
 



21 
 

Oppgaver og ansvar  
Ungdomsrådets representant(er) kan møte for et politisk organ for å uttale seg om en 
sak eller et tema, etter avtale med møteleder i det respektive organet. Avtale må 
gjøres i god tid før møtet i organet. Det forespurte organet avgjør om ungdomsrådets 
representant(er) skal tas imot og på hvilken måte.  
 
 
Ungdomsrådet har uttalerett i følgende saker som skal behandles av faste 
utvalg, formannskap og kommunestyre: 

 Årsbudsjett/økonomiplaner 

 Kommuneplaner 

 Alle saker som berører barn og ungdoms interesser i kommunen. 
 
Måte å arbeide på 
Det holdes inntil 8 møter i året. Ordfører, rådmann og leder av oppvekst- og 
kulturutvalget har møte- og talerett.  
Kapittel 3, reglement for saksbehandling i folkevalgte organer gjelder tilsvarende for 
ungdomsrådet. Ungdomsrådets arbeidsform gjør at det imidlertid må lempes på 
betydningen av dette reglementet for ungdomsrådets del. Det er likevel viktig at 
hovedprinsippene i reglement for saksbehandling følges, som for eksempel 
møteprinsippet, skriftlige uttalelser til politiske organer, forfall, taushetsplikt, osv. 
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3 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer  
 
Hjemmel  
Reglement er utarbeidet med hjemmel i kommuneloven. Reglementet ble sist endret i 
desember 2011. 
 
Gyldighet 
Reglementet er gyldig fra og med 12.9.2014 til og med …… 
 
 

3.1 Reglementets virkeområde  

Hensikten med reglementet 
Hensikten med reglementet er å gi utfyllende retningslinjer for de folkevalgte 
organers saksbehandling og arbeidsmøte, og bidra til åpenhet om offentlige 
beslutningsprosesser. 
 
Reglementet inneholder også en del av kommunelovens bestemmelser, slik at 
reglementet framstår som en helhetlig oversikt over hovedbestemmelsene. 
 
Omfanget av det som reguleres 
Jamfør overstående. 
 
Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg, 
administrasjonsutvalg, faste utvalg for oppvekst/kultur, omsorg og teknikk, 
kommunale råd og andre kollegiale organer nedsatt med hjemmel i kommuneloven, 
så fremt ikke annet er regulert i særlov og forskrift. 
 
 

3.2 Forberedelse av saker til de folkevalgte organer  

Rådmannen skal sørge for at de sakene som skal behandles av kommunestyret er 
forberedt på en forsvarlig måte, slik det kreves ved lov, forskrift eller reglement.  
 
Formannskapet, administrasjonsutvalget og de oppnevnte faste utvalgene, innstiller i 
saker som skal behandles av kommunestyret i samsvar med gjeldende lover og 
reglementer.  
 
 
 
Eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd har 
uttalelsesrett i saker som skal behandles i faste utvalg, formannskap og 
kommunestyre, og som er aktuelle for eller relatert til rådenes virksomhet. Se 
ytterligere spesifisering under rådenes reglementer, kapittel 2.6. 
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Kontrollutvalget legger fram for kommunestyret revisjonens rapporter med innstilling 
og forslag til vedtak. 
 
 
 

3.3 Møter 

3.3.1 Møteprinsippet 

De politiske organene treffer sine vedtak i møter. Lederen av annet organ enn 
kommunestyret kan beslutte en sak tatt opp til behandling ved fjernmøte eller ved 
skriftlig saksbehandling etter bestemmelsen i kommunelovens § 30, nr.2 og etter 
nærmere regler i forskrift fra Kommunal- og regionaldepartementet. 

3.3.2 Møtetidspunkt  

De politiske organene fastsetter selv møtedag og tidspunkt for sine møter. Dette bør 
drøftes i starten av perioden. Kommunestyret vedtar i løpet av høsten hvert år en 
møteplan for kommende år for samtlige råd og utvalg, etter innspill fra det enkelte råd 
og utvalg. 
Møteleder innkaller organet til møter i samsvar med vedtatt møteplan, og ellers når 
1/3 av organets medlemmer krever det eller når møteleder finner det nødvendig. 

3.3.3 Møteinnkalling, saksliste og kunngjøring  

Innkalling skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, oversikt over de 
sakene som skal behandles og opplysninger om hvor saksdokumentene er lagt ut. 
 
Innkalling gjøres tilgjengelig for medlemmene mandagen uken før møtet. 
Varamedlemmer som innkalles til møtet, får innkalling så snart som mulig.  
Innkalling og saksdokumenter som ikke er unntatt offentlighet, gjøres tilgjengelig for 
allmennheten. 
Dokumenter som ikke kan offentliggjøres, distribueres til medlemmer og 
varamedlemmer etter nærmere rutine. De som får tilgang til slike dokumenter, plikter 
å sørge for at de ikke kommer på avveie. 
Møter som holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.  
 
Møteleder sørger for at innstillingen blir distribuert til medlemmer og varamedlemmer, 
rådmannen og revisjonen (ØKR) samtidig med innkallingen til organet.  
  

3.4 Forfall. Varamedlemmer  

Dersom et medlem eller innkalt varamedlem i et politisk organ, ikke kan møte pga. 
lovlig forfall eller inhabilitet, skal vedkommende straks melde fra til møtesekretær og 
oppgi forfallsgrunn. Møtesekretær skal straks innkalle varamedlem i hht. 
kommuneloven. Det samme skal møteleder gjøre når det er kjent at et medlem 
eventuelt må erklæres inhabil i en sak som skal behandles i møtet.  
Dersom noen etter gyldig forfall må forlate møtet før slutt, skal dette meddeles 
møtesekretær. Er varamedlem til stede, eller det kan innkalles varamedlem, skal 
varamedlemmet delta i møtet i samsvar med reglementets avsnitt 3.19.  
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Dersom et varamedlem lovlig har tatt sete i møtet, og den vedkommende møter for 
tiltrer møtelokalet, tar den førstnevnte del i møtet til politisk organ har ferdigbehandlet 
den påbegynte saken. 
 

3.5 Andre personer som deltar i møtet 

Hjemmelen for reglementet er kommuneloven § 39.  

Rådmannen har møteplikt og talerett i de politiske organene, enten personlig eller 
ved en av sine underordnede. Dette gjelder med unntak for møter i kontrollutvalget.  
Andre tjenestemenn kan møte når en særskilt lov eller forskrift gir rett til dette, og da 
med de rettigheter og plikter som vedkommende bestemmelse gir. 
Rådmannen, eller den rådmannen beordrer, bistår møteleder med nødvendig 
sekretærbistand. Det samme gjelder andre tjenestemenn eller særskilte fagkyndige, 
når møteleder eller det politiske organet innkaller disse. 
Tjenestemenn kan gi opplysninger og faglige uttalelser, men har ellers ikke rett til å 
delta i det politiske organets forhandlinger. 
 

3.6 Åpne eller lukkede møter. Taushetsplikt  

Møter holdes for åpne dører, med de unntak som fremgår av kommuneloven. I 
tilfeller hvor et kommunalt folkevalgt organ behandler opplysninger knyttet til 
lovbestemt taushetsplikt, skal denne delen av møtet gå for lukkede dører. At et møte 
holdes for lukkede dører, medfører ikke i seg selv at de folkevalgte får taushetsplikt 
om det som fremkommer på møtet. I de tilfeller hvor dørene lukkes fordi  
taushetsbelagte opplysninger vil fremkomme i møtet, er det bare disse 
opplysningene de folkevalgte har taushetsplikt om.  Kommunelovens § 31 nr, 3 til 5 
åpner for at møter «kan» lukkes i enkelte andre situasjoner. Da må visse rettslige 
vilkår være oppfylt for at lukkingen skal være lovlig. 

3.7 Møteledelse. Møtets åpning.  

Møtene ledes av organets leder eller nestleder.  
Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg, jamfør 
kommunelovens bestemmelser.  
Ved møtets åpning foretas navneopprop. Er lovlig minste antall til stede (minst 
halvparten), erklærer møtelederen møtet satt. 
Fra dette tidspunkt og til møtet er hevet, kan ingen av representantene forlate 
møtesalen for kortere eller lengre tidsrom, uten på forhånd å meddele dette til 
møteleder.  
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter opprop, skal melde seg for 
møteleder før de tar sete. 
Møteleder skal ellers sørge for at vilkårene for å holde møtet er oppfylt. 
 

3.8 Møteinnkallingen. Rekkefølgen for behandling av sakene.  

Når møtet er satt skal møteinnkalling godkjennes.  
Sakene behandles i den rekkefølge som innkallingen viser, med mindre organet 
vedtar en annen rekkefølge. Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves 
før saken er avgjort ved avstemming eller organet har vedtatt å utsette behandlingen. 
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3.9 Sak som ikke er nevnt i innkallingen. Nye saker.  

Organet kan også treffe vedtak i sak som ikke er nevnt i innkallingen, hvis ikke 
møteleder eller 1/3 av medlemmene motsetter seg dette. 
Organet kan reise nye saker som ønskes behandlet på senere møter, når 1/3 av 
organets medlemmer krever det eller når møteleder finner det nødvendig. 
 

3.10  Inhabilitet  

Et medlem er blant annet inhabilt når vedkommende er part i saken eller har nære 
familiebånd eller andre spesielle forhold som knytter vedkommende til saken.  
Nærmere regler om habilitet finnes i forvaltningslovens kap.II med særregler i 
kommunelovens § 40 nr.3. 
Medlem skal i god tid si ifra om forhold som gjør at vedkommende kan være inhabil 
etter kommunelovens § 40 nr.3, eller dersom vedkommende ønsker å be seg fritatt 
fra behandlingen av en sak etter kommunelovens § 40 nr. 4.   
Spørsmålet om habilitet skal legges fram for organet, som med alminnelig flertall 
avgjør om medlemmet er inhabilt, uten at vedkommende deltar.  
Medlemmer som erklæres inhabile skal ikke delta i behandling eller votering av 
saken, men forlate møtelokalet. Medlemmer som fritas ettes kommunelovens § 40 nr. 
4, skal ikke delta i behandlingen eller votering av saken. 
 

3.11 Møtelederens redegjørelse for saken. Talerens rekkefølge. 
Replikk.  

Møteleder redegjør for sakene så langt det er nødvendig, og orienterer om eventuelle 
dokumenter som er innkommet etter at innstilling er avgitt. 
Talere får normalt ordet i den rekkefølge de ber om det. Møtelederen kan, dersom 
dette anses hensiktsmessig for forhandlingene, tildele ordet gruppert etter deltema i 
saken. 
Det gis anledning til korte replikker utenfor tur i tilknytning til siste talers innlegg. En 
taler kan under et slikt replikkordskifte ikke få ordet mer enn en gang, med taletid 
høyst 2 minutter. Den, hvis innlegg gir årsak til replikkordskifte kan svare på 
innleggene særskilt eller samlet, og møteleder kan i siste tilfelle gi vedkommende 
mer enn 2 minutters taletid.  
Replikkordskifte som helhet må ikke vare lenger enn 10 minutter, med mindre 
organet selv etter forslag fra møteleder vedtar å forlenge det med ytterligere 10 
minutter. 
 

3.12 Ordskiftet. Hvordan informasjon presenteres.  

Taleren skal henvende seg til møtelederen og ikke til forsamlingen. Møteleder skal 
påse at taleren forholder seg nøye til saken eller til den del av saken som 
forhandlingene gjelder. 
Det må ikke fremkomme uttalelser som krenker forsamlingen, noen av organets 
medlemmer, eller andre. Det tillates heller ikke støy eller uro som uttrykk for 
tilslutning eller misnøye. Dersom tilhørere ved meningsytring eller på annen måte 
forstyrrer forhandlingene, kan møteleder bortvise enten alle eller noen av tilhørerne. 
Det samme gjelder ellers tilstedeværende som viser adferd som strider mot god 
orden. Tegninger, tabeller, transparenter, plakater eller lignende Oppslag eller 
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distribuering av informasjon (herunder elektronisk) må ikke forekomme eller settes 
opp i møtesalen under møtet, uten at møteleder eller organet samtykker. 
 

3.13 Møteleders stilling under ordskiftet  

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtelokalet og tilstøtende 
lokaler. Møteleder skal sørge for at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Møteleder 
kan likevel avbryte taler hvis dette skjer for å opprettholde de bestemmelser som er 
gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 
 

3.14 Forslag  

Det er kun medlemmer av organet som kan fremsette forslag, med mindre andre er 
gitt tilsvarende rett gjennom lov eller forskrift. Forslag skal leveres skriftlig til 
møteleder og være undertegnet av den som fremsetter det. Møteleder refererer 
forslaget.  
 

3.15 Prøveavstemming  

Før endelig avstemming i en sak kan organet vedta prøveavstemming som ikke er 
bindende. Denne skal protokolleres. Er den innstillingen eller det forslaget som det 
skal stemmes over, delt i flere punkter, bør det stemmes foreløpig over hvert enkelt 
punkt, og deretter til slutt – også her etter en prøveavstemming – over hele 
innstillingen eller hele forslaget. 
 

3.16 Endelig avstemming. Vedtaksførhet  

Når ordskiftet er slutt, sier møteleder fra at saken tas opp til avstemming. Når saken 
er tatt opp til avstemming, kan ikke nye eller endrede forslag til vedtak fremsettes. 
Videre debatt om forslagene skal avvises. 
 
Bare de medlemmer som er til stede i salen når en sak er tatt opp til avstemming, har 
rett til å avgi stemme. Ingen kan forlate møtelokalet før avstemmingen er avsluttet. 
Alle har plikt til å stemme, men ved valg- og ansettelsessaker kan det stemmes 
blankt.  
 
Dersom det skal voteres over flere forslag, legger møteleder frem et forslag til 
rekkefølge for stemmingen. Oppstår det debatt om dette, skal møteleder påse at 
talerne holder seg kun til temaet for stemmingen.  
 

3.17 Stemmemåten  

Avstemming skal gjennomføres på en av disse måtene: 

 Ved stilltiende godkjenning når ingen motsier det forslag møteleder har fremsatt. 

 Ved at møteleder ber de som er imot et forslag, om å reise seg eller å rekke opp 
hånden. Når møteleder vil, eller et medlem krever det, skal det holdes 
kontraavstemming, slik at de som er for forslaget, reiser seg eller rekker opp 
hånden. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
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 Ved navneopprop, med ja eller nei som svar når møteleder leser opp navnene på 
de som deltar i voteringen, hvilket navn det skal startes med skal avgjøres ved 
loddtrekning. Deretter foretas opprop i alfabetisk orden. Møteleder utpeker et 
medlem som kontrollerer voteringen ved avmerking på medlemslisten. Ved 
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

 Ved stemmesedler uten underskrift. Møteleder oppnevner to av medlemmene til å 
telle stemmene. Stemmesedler kan bare benyttes ved valg eller ansettelser. Ved 
slike avstemminger skal stemmesedler benyttes dersom et eller flere medlemmer 
krever det. 
Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møteleder mens valg avgjøres ved 
loddtrekning. 
 

3.18 Spørsmål og interpellasjoner  

Hver representant av kommunestyret kan fremme interpellasjoner til kommunestyret. 
Interpellasjoner må være ordfører i hende senest 10 dager før kommunestyret. 
Interpellasjon sendes ut sammen med sakspapirene. Interpellasjoner skal besvares 
skriftlig. 
Under behandlingen i kommunestyret får interpellanten inntil 10 minutter til å 
redegjøre for interpellasjonen. Det gis i tillegg anledning til inntil ½ times debatt i 
forbindelse med interpellasjon. I enkelte tilfeller kan kommunestyret vedta å forlenge 
debatten. 
 
Under hvert møte i de politiske organene avsettes tid til behandling av spørsmål til 
møteleder. Dersom møteleder ikke kjenner til saksforholdet, kan han vente med å 
svare til neste møte. Møteleder kan be rådmannen svare på spørsmål som går på 
rådmannens ansvarsområde. Rådmannen kan avstå fra å svare på spørsmål som: 

 er av åpenbar politisk karakter 

 gjelder saker som det er avgitt innstilling i, men som ennå ikke er sluttbehandlet 

 gjelder saker som det allerede er innlevert spørsmål om, og som ennå ikke er 
besvart. 

 
Spørsmål til møteleder skal være skriftlig og levert møteleder så tidlig som mulig, og 
seneste to dager før møtet. Spørsmål som leveres etter dette vil kunne bli tatt i møte 
så fremt møteleder godkjenner det.  
 
Når spørsmål tas opp, får spørsmålsstiller inntil 5 minutter til å redegjøre nærmere for 
spørsmålets innhold. Spørsmålsstiller og den som svarer kan ha ordet ytterligere en 
gang hver til korte innlegg inntil 2 minutter. Spørsmålsstiller har i den forbindelse 
adgang til å stille et kort tilleggsspørsmål. 
 
Jamfør kommunelovens § 34 nr.1 kan organet bestemme om spørsmål som tas opp 
skal resultere i sak til behandling i senere møter, hvis ikke møteleder eller 1/3 av 
organets møtende medlemmer motsetter seg dette. 
 

3.19 Deputasjoner (sendenemnder)  

Når utsendinger fra grupper og sammenslutninger ønsker å møte for organet for å 
uttale seg om en sak, skal dette meldes møteleder senest dagen før møtet. 
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Organet avgjør om utsendingen skal tas imot og på hvilken måte. 
 

3.20 Føring av møtebok. Protokolltilførsel. Møtets slutt.  

Det skal føres møtebok fra forhandlingene i organet. Sidene i møteboken skal 
nummereres og innbindes for hvert kalenderår. Det skal føres inn innkallingsdag og –
måte, navn på de som møter, navn på de som ikke møter og navn på de 
varamedlemmer som møter i stedet. 
 
Kommer medlemmer til eller forlater medlemmer møtesalen mens møtet varer, skal 
dette protokolleres, slik at møteboken viser hvem som har vært med i behandlingen 
av den enkelte sak. 
 
For øvrig skal det som er nødvendig for å vise gangen i saksbehandlingen og at 
vedtakene er fattet på en formell og korrekt måte protokolleres. Detaljert 
stemmegivning protokolleres. 
 
Det gis anledning til protokolltilførsel. Møteleder kan imidlertid nekte protokolltilførsel 
dersom den er sjikanerende i sin form eller er unødig omfattende. Kommer det 
innsigelser mot møteleders avgjørelse, skal organet avgjøre spørsmålet. 
 
Møteprotokollen leses opp og godkjennes etter at de fremlagte sakene er behandlet. 
 
Hvem underskriver protokollen: I kommunestyrets møte skal to medlemmer i tillegg til 
ordfører underskrive protokollen. I de andre politiske organene skal møteleder og alle 
representantene som deltar i møtet underskrive protokollen. 
 
Protokollen distribueres til medlemmene så snart som mulig etter møtet. 
 

3.21 Mindretallsanke  

I saker der et politisk organ har fått delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst 1/3 av 
medlemmene, ordfører, rådmann eller den som møter på hans vegne, før møtets 
slutt, kreve saken lagt fram for nærmeste overordnede politiske organ. Kravet må 
framsettes i møte, og må protokolleres. 
I budsjettsaker, der et utvalg har fattet vedtak, har rådmannen også rett til å bringe 
vedtaket inn for overordnet organ innen 14 dager etter at møtevedtaket er gjort.  
Det er ikke anledning til mindretallsanke i saker hvor formannskapet opptrer som 
særskilt klagenemnd. 
 

3.22 Lovlighetskontroll 

Tre eller flere av kommunestyrets medlemmer kan sammen bringe en avgjørelse 
truffet av folkevalgt organ inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet, 
jamfør kommunelovens §59 nr. 1.  Det samme gjelder avgjørelser om møter skal 
holdes for åpne eller lukkede dører, og avgjørelser om habilitet. Avgjørelser om 
ansettelse, oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for lovlighetskontroll. Spørsmål 
om det foreligger brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om offentlige 
anskaffelser, kan heller ikke gjøres til gjenstand for lovlighetskontroll. 



29 
 

Fristen for å fremme krav om lovlighetskontroll er tre uker etter at vedtak er fattet, 
jamfør forskrift. 
 

3.23 Klagerett 

Klage etter forvaltningslovens § 28, annet ledd, over enkeltvedtak truffet av politisk 
organ opprettet i medhold av kommuneloven, behandles av kommunestyret selv, 
eller formannskapet, etter kommunestyrets bestemmelse. Departementet er likevel 
klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret. 
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger for øvrig forvaltningslovens regler 
med mindre annet er sagt i den enkelte særlov. 
 

3.24 Omgjøring av vedtak  

Jamfør forvaltningslovens § 35, første ledd, kan blant annet organet omgjøre sitt eget 
vedtak (enkeltvedtak) uten at det er påklaget dersom: 
a) Endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 

tilgodeser eller 
b) Underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket 

heller ikke er offentlig kunngjort, eller 
c) Vedtaket må anses ugyldig. 
 
Det overordnede organ kan, innenfor rammen av forvaltningsloven, av eget tiltak 
gjøre om et underordnet organs vedtak som er fattet etter delegert myndighet.  
Statlige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak som må anses ugyldige.  
 

3.25 Dokumentinnsyn – se eget reglement.  

 

3.26 Sekretærfunksjonen  

Rådmannen, eller den han bemyndiger, har sekretariatsfunksjonen for de politiske 
organene, og utfører denne under ledelse av møteleder. 
Sekretariatet besørger melding og informasjon om kommunestyrevedtakene til rette 
vedkommende etter at vedtaket er fattet, som hovedregel innen 8 dager. 
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4 Reglement for godtgjøring til de folkevalgte og de 
politiske partiene i Råde kommune 

Hjemmel:  
Reglementet for godtgjøring er utarbeidet med hjemmel i kommuneloven § 39. 
Reglementet vedtas av kommunestyret. 
 
Gyldighet: 
Reglementet gjelder fra og med 12.09.2014 til og med…………. 
 
Hensikten med reglementet 
Hensikten med reglementet er å regulere rettigheter og plikter som vedrører 
arbeidsvilkårene for de folkevalgte i Råde kommune. 
 
Omfanget av det som reguleres 
Dette reglementet inneholder retningslinjer om arbeidsgodtgjøring, dekning av 
økonomiske tap og påførte utgifter, tjenestetelefon, stillingsressurs, velferdsordninger 
og kommunal støtte til politiske partier.  
 
Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for de folkevalgte i Råde kommune. 
 
 

4.1 Møtegodtgjøring 

 

4.1.1 Fast godtgjøring 

Fast godtgjøring utgjør 3 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring.  Godtgjøringen 
utbetales automatisk. I valgår foretas en forholdsmessig avkortning av den faste 
godtgjøringen. 
 
Ordningen gjelder for: 

 Formannskapets medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) 

 Leder av hovedutvalg for utdanning, mangfold og kultur 

 Leder av hovedutvalg for levekår og omsorg 

 Leder for hovedutvalg for samhandling næring 

 Kontrollutvalgets leder  
 
Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det 
antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjøringen 
med 50%. Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har 
vedkommende rett til 50% av den faste godtgjøringen. Et varamedlem som deltar i 
minst 2/3 av møtene, har rett til full fast godtgjøring.   
 
Har et medlem permisjon fra et verv i minst tre kalendermåneder i sammenheng, 
foretas forholdsvis trekk i den faste godtgjøringen. 
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Leder av utvalg for miljø og teknikk teknisk får en fast godtgjøring på 5 % av 
stortingsrepresentantens godtgjøring 
 
Gruppeledere får en egen godtgjørelse på 2 % av stortingsrepresentants godtgjøring.  
 

4.1.2 Løpende møtegodtgjøring 

Satsen er 1,5 o/oo av stortingsrepresentantenes godtgjøring per møte for: 

 Kommunestyrets medlemmer –  

 Formannskapets medlemmer – Dette gjelder ikke faste medlemmer av 
formannskapet 

 Hovedutvalgene – Dette gjelder ikke ledere av utvalgene 

 Kontrollutvalget 

 Kommuneplanutvalget 

 Administrasjonsutvalget 

 Politiske råd 

 Byggekomiteer  

 Ad hoc utvalg 

 Ledere av styrer, råd og utvalg 
 
Ordfører og varaordfører får ikke møtegodtgjørelse.  
 
 
Møtegodtgjøring ytes ved deltakelse på møter representanten er innkalt til som 
medlem eller varamedlem. Møtegodtgjøring ytes også ved deltakelse på møter og 
befaringer som organet utpeker et medlem til å delta i, med følgende presiseringer: 

 Befaringer samme dag som møte utløser ikke ekstra godtgjøring. 

 Deltakelse på konferanser og kurs utløser ikke møtegodtgjøring. 

 Kortere møter av ca. 1 times varighet som legges i forkant eller etterkant av et 
annet møte utløser ikke møtegodtgjøring. 

 Gruppeledermøter som ordfører innkaller til, utløser ikke møtegodtgjøring. 

 Vararepresentant som kun møter på deler av møtet får utbetalt full 
møtegodtgjøring. 

 Når en oppnevnt representant deltar i møter hos kommunale foretak og 
kommunale samarbeidsarenaer hvor det ikke gis møtegodtgjøring fra arrangør, 
skal det gis møtegodtgjøring fra Råde kommune til dens egne representanter. 

 Ordfører kan i særskilte tilfeller godkjenne ytterligere møtegodtgjøring for 
representasjon som ikke er omtalt her. 

 
Møtegodtgjørelse utbetales en gang pr. år, og da i forbindelse med utlønning i 
desember. 
 
Sekretærene for de forskjellige utvalgene holder oversikt over det antall møter som 
de enkelte representantene har deltatt på. Ved deltakelse i møter utenfor kommunen 
eller møter i organer som ikke blir formelt protokollert av Råde kommunes sekretariat, 
må representanten selv kreve møtegodtgjøring. 
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4.2 Godtgjøring til ordfører, varaordfører og gruppeledere i 
kommunestyret  

 Godtgjøring til ordfører og varaordfører skal dekke alle møter og alt ordfører- 
og varaordførerarbeid. 

 Ordfører frikjøpes med inntil 100 %. Godtgjøring til ordfører settes lik 95 % av 
stortingsrepresentanters godtgjøring. Godtgjøringen utbetales for 12 måneder 
(ett år) og det gis ikke feriepenger. Godtgjøringen gir rett til pensjon og 
syketrygd etter vanlige regler. Ordfører godtgjøres i inntil 3 måneder etter 
fratreden i de tilfeller hvor fratrådt ordfører ikke oppebærer lønn eller pensjon. 
Ordfører meldes inn i gjeldende pensjonsordning. 

 Varaordfører frikjøpes med inntil 40 %. Godtgjøring til varaordfører settes lik 
inntil 40% av ordførers godtgjøring.   

 Det gis et årsabonnement på en lokalavis til ordfører, varaordfører og 
gruppeledere. 

 Det gis et årsabonnement på kommunal rapport til ordfører, varaordfører og 
gruppeledere. 

 

4.3 Telefongodtgjøring  

 Ordfører og varaordfører får dekket telefonabonnement samt bruk av telefon 
for kr 300,- pr. kvartal. 

 Kr 200,- pr. kvartal utbetales til ledere i faste utvalg, gruppeledere, leder av 
eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 Ordfører kan i særskilte tilfeller godkjenne ekstraordinære telefonutgifter. 
 

4.4 Skyssgodtgjøring. Dekning av reiseutgifter  

Godtgjøring for skyss til kommunale møter som nevnt under avsnitt 4.1, utbetales 
etter gjeldende reiseregulativ.  
 
Når det gjelder dekning av reiseutgifter til møter på rådhuset, må representanten ha 
minst 2,5 km reiseavstand fra bolig til rådhuset for å få dekket disse. Ellers blir 
reiseutgifter dekket på vanlig måte når en deltar på møter i eller utenfor kommunen. 
 
Utgiftene dekkes gjennom reiseregning. Råde kommunes skjema for reiseregning 
skal brukes. Reiseregningene leveres inn fortløpende, og utbetales hver måned. 
 

4.5 Tapt arbeidsfortjeneste  

 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil kr 150,- pr. time. 

 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes fullt ut etter regning.  
Maksimumsgrense settes til 5,5 promille av ordførerens års godtgjøring pr. 
dag. 

 
 
Følgende presiseringer gjelder for krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste: 

 Krav om ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste må sannsynliggjøres. Denne type 
erstatning er først og fremst aktuell for representanter uten fast lønnet arbeid 
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som må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsvervet. For 
eksempel freelancer, studenter osv.   
Kravet skal godtgjøres innenfor en arbeidstids lengde på 7,5 til 8 timer, og 
innenfor normal dags arbeidstid, senest fram til kl. 18.00. 

 Krav om legitimert tapt arbeidsfortjeneste  må dokumenteres. Som gyldig 
dokumentasjon av tap av ordinær inntekt gjelder trekk i lønn fra arbeidsgiver. 

o For selvstendig næringsdrivende gjelder ligningsattest for det siste året. 
Dersom situasjonen for den selvstendig næringsdrivende er slik at 
ligningsattesten ikke klargjør for det faktiske tap, skal det gis en 
individuell behandling og avtale i samråd med ordfører.  

o Representanter med skiftarbeid avtaler individuelle ordninger i samråd 
med ordfører. 

 Kommunen dekker ikke inntektstap og påførte utgifter for møter i organer der 
honoraret er av en slik størrelse at det er ment å dekke slikt tap. 

 Representanter som etter avtale med ordfører eller utvalgsleder representerer 
kommunen i eksterne organer (Foreslås endret fra: på møter, konferanser, 
møter hos kommunale foretak og kommunale samarbeidsarenaer osv.) hvor 
eventuell tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes av arrangør, dekkes eventuell 
tapt arbeidsfortjeneste av Råde kommune. 

 
Utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste medfører skattetrekk da dette skal erstatte 
lønnstap. Hvis refusjonskrav sendes kommunen fra representantens arbeidsgiver 
som faktura vil denne bli behandlet på vanlig måte, og skattetrekk vil bli foretatt 
via arbeidsgiver. 
 
Krav om tapt arbeidsfortjeneste innleveres til kommunen fortløpende, og blir 
oppgjort hver måned. 
 

4.6 Dekning av utgifter ved omsorgsfunksjon 

Representanter med omsorgsfunksjon for barn eller andre personer i hjemmet 
som trenger konstant tilsyn, gis godtgjøring for dekning av utgifter til stedfortreder. 
Godtgjøringsbeløpet fastsettes slik: 

 Møter som varer over 3,5 timer: kr 500,- 

 Møter som varer under 3,5 timer: kr 250,- 
For oppdrag som går utover 8 timer, eller der representanten må overnatte, skal 
godtgjøringen vurderes i hvert enkelt tilfelle.  
 
Kravet skal dokumenteres med en erklæring med for eksempel alder på barnet 
eller dokumentasjon for annet tilsyn. Kvittering for utbetaling til stedfortreder skal 
legges fram. 
 
Godtgjøringen utbetales til representanten, og det gis ikke godtgjøring for henting 
eller bringing av den som utfører tilsynet for representanten. 

4.7 Dekning av utgifter i forbindelse med funksjonsnedsettelse  

For folkevalgt med funksjonsnedsettelse som har lovfestet krav på erstatning av tap 
av inntekt og påførte utgifter etter kommunelovens § 41, nr.2, og som trenger 
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assistent/ledsager i tilknytning til møtedeltakelse i kommunen, gis det kompensasjon 
for dokumenterte utgifter til assistent/ledsager. 
 

4.8 Støtte til politiske partier 

Det gis en årlig støtte til politiske partier som er representert i kommunestyret. 
Støtten gis som to delelementer: Ett grunntilskudd pr. parti og ett 
representanttilskudd som gis for hver representant partiet har i kommunestyret. 
 

 Grunntilskuddet for 2013 var kr 10.208,30 pr. partigruppe. 
Grunntilskuddet gis til de partier (valglister) som får sete etter valgoppgjøret. 

 Representanttilskuddet for 2013 var kr 3.667,74 pr. representant. 
Representanttilskuddet gis på bakgrunn av valgoppgjøret. 

 
Partistøtten justeres årlig med konsumprisindeksen hvis ikke kommunestyret 
bestemmer noe annet. I de år hvor det er kommunevalg fordeles støtten slik at tre 
fjerdedeler utbetales på våren basert på det sittende kommunestyret, og en fjerdedel 
utbetales etter valget basert på fordelingen etter valgoppgjøret. 
 
Partistøtten utbetales normalt i første kvartal. 
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5 Folkevalgtes innsynsrett 
Hjemmel 
Reglementet for folkevalgtes innsynsrett er utarbeidet med hjemmel i 
kommunelovens § 40 nr. 5 
 
Gyldighet 
Reglementet trer i kraft fra og med 20.06.2014 og gjelder inntil videre. 
 

5.1 Kommunestyret og andre folkevalgte organers rett til innsyn i 
saksdokumenter  

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. 
 
Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer 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. 
 

5.1.1 Vedtak om innsyn 

Ethvert medlem og varamedlem av politisk organ har rett til innsyn i dokumentene i 
saker som behandles i vedkommende organ.  
Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale 
saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt. 
Ordfører har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende 
grunnlag. 
 
Formannskapet, faste utvalg og andre politiske organer kan vedta innsyn for sin bruk 
i andre organers saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 
 

5.1.2 Tidspunkt for innsyn 

Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med 
saksframstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, 
innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne 
arbeidsdokumenter for administrasjonen.  
 
For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det 
tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 
 

5.1.3 Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 

I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte 
opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organer kan imidlertid ved 
flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov 
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for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jamfør 
forvaltningsloven. 
 
Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er 
undergitt taushetsplikt eller unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven. 
Medlemmer av folkevalgte organer undertegner taushetserklæring når de får innsyn i 
taushetsbelagte opplysninger. Når en sak behandles for lukkede dører jamfør 
kommuneloven, skal det ikke orienteres eller refereres fra forhandlingene med 
mindre vedkommende organ bestemmer noe annet. 
 

5.1.4 Fremgangsmåten ved krav om innsyn – forholdet til administrasjonen 

Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks og skje tjenestevei.  
Dette innebærer rådmannen eller den han bemyndiger til å utøve 
sekretariatsfunksjonen for kommunestyre, formannskap, faste utvalg eller andre 
folkevalgte organer. 

 
Administrasjonen skal redegjøre kort om behandlingsmåte, tidsplan osv. som er 
knyttet til det forespurte saksdokumentet. 
 

5.1.5 Kommentarer til reglementet  

Reglementet gjelder for folkevalgte organer i Råde kommune. 
For alminnelige henvendelser om innsyn gjort av enkeltpersoner, lag, foreninger osv., 
gjelder offentlighetslovens regler. Se også rutine for alminnelige innsynsbegjæringer i 
Råde kommune.  
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1640 Råde 
 

Telefon 6929 5000 

Telefax 6929 5001 

e-post: post@rade.kommune.no 
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