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I GENERELLE BESTEMMELSER 
 

1 GYLDIGHET 

 

1. Delegasjons-reglementet trer i kraft 01.01.2020 

2. Reglementet kan endres av kommunestyret. Berørte utvalg bør uttale seg. 
 

2 DELEGERING 

 

1. Det delegerende overordnede organ kan kreve å få seg forelagt til avgjørelse en sak 

som et underordnet organ/kommunedirektøren har til behandling i henhold til delegert 

myndighet. Tilsvarende rett har kommunedirektøren vedrørende saker som er 

videredelegert til andre i administrasjonen.  

2. Det delegerende overordnede organ kan av eget tiltak omgjøre et vedtak gjort av 

underordnet organ/administrasjonen i henhold til delegert myndighet, når vilkårene for 

dette er tilstede etter Forvaltningslovens § 35, uavhengig av om det dreier seg om 

enkeltvedtak i denne lovs forstand eller ikke. Tilsvarende rett har kommunedirektøren 

vedrørende vedtak gjort i henhold til videredelegert myndighet til andre i 

administrasjonen.  

3. Administrative vedtak etter delegert myndighet skal refereres i det organ saken 

sorterer under. 

4. Kommunestyre, formannskap og hovedutvalg kan nedsette utvalg, «faste» eller 

midlertidige med begrenset mandat, jfr kommunelovens § 5-7, jfr §§ 5-1, 5-2, og 5-9. 
 

3 ANNET 

 

Kontrollutvalget fører tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, 

jfr. kommunelovens §§ 23-1 og 23-2. Kontrollutvalget har fem medlemmer, som velges av 

kommunestyret.  
 

II REGLEMENT FOR LUND KOMMUNESTYRE 
 

1 VALG OG SAMMENSETNING 

 

1. Kommunestyret skal bestå av 21 medlemmer med varamedlemmer valgt av 

kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov.  

2. Kommunestyret velger blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører for 

hele valgperioden, jfr kommunelovens §§ 5-6 og 6-2.  

3. Ordføreren leder møtene i kommunestyre og formannskap, jfr kommunelovens § 6-1. 

Har både ordfører og varaordfører forfall, velges en særskilt møteleder ved 

flertallsvalg, jfr. kommunelovens § 6-2. 

4. Spørsmål om uttreden, suspensjon, opprykk og nyvalg m.v. for kommunestyrets 

medlemmer, avgjøres i henhold til kommunelovens §§ 7-9, 7-10 og 7-11. 
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2 ANSVARSOMRÅDE 
 

1. Kommunestyret er det øverste kommunale organ, som treffer vedtak på vegne av 

kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jfr. 

kommunelovens § 5-3. 

2. Kommunestyret skal selv fatte vedtak i saker av følgende type: 

 Årsbudsjett og økonomiplan, herunder låneopptak. 

 Årsmelding og årsregnskap. 

 Kommuneplan og reguleringsplaner, samt andre planer/tiltak av overordnet 

betydning. 

 Vedtekter og reglementer av prinsipiell karakter. 

 Gebyrer for kommunale tjenester. 

 Grunnerverv, inkl. ekspropriasjoner. 

 Oppretting av stillingshjemler. 

 Større organisatoriske endringer; for eksempel ny organisasjonsmodell. 

 Ansettelse av kommunedirektør og oppsigelse/avskjed/omplassering av 

kommunedirektør - etter innstilling fra administrasjonsutvalget.  

 Godkjenne romprogram og vedta igangsetting av større byggeprosjekter innenfor 

investeringsbudsjettets rammer (mer enn 5 mill. kroner). 

 Interkommunalt samarbeid. 

 Høringsuttalelser i vesentlige saker. 
 

3 KOMMUNESTYREMØTER 

 

Når det gjelder møter, sakliste, innkalling, møteledelse, vedtaksførhet, endring av saksliste, 

forespørsler, avstemminger m.v. gjelder reglene i Kommunelovens kap. 11.  
 

I tillegg gjelder følgende: 
 

3.1 Innkalling/dokumentutlegg 

1. Innkalling sendes kommunestyrets medlemmer, varamedlemmer, gruppeledere og 

kommunedirektør. Saksdokumenter skal normalt sendes ut 7 dager før møtet avholdes, 

jfr kommunelovens § 11-3.  

2. Innkallingen skal kunngjøres i de medier kommunestyret bestemmer, ved utlegg på 

Rådhuset samt på kommunens nettsted (www.lund.kommune.no) 

3. Kommunestyret vedtar årlig møteplan, som offentliggjøres. Leder kan innkalle til 

ekstramøte.  
 

3.2 Møteoffentlighet 

Kommunestyret holder sine møter for åpne dører så langt ikke noe annet følger av lovstemt 

taushetsplikt eller vedtak etter Kommunelovens § 11-5. Når det gjelder møteoffentlighet, 

vises det også til bl.a. Forvaltningslovens § 13. 
 

3.3 Forfall 

1. Kan et medlem eller varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av lovlig 

forfall, skal vedkommende uten opphold melde dette til ordfører eller 

formannskapssekretær, jfr kommunelovens § 8-1.  Varamedlem skal innkalles straks 

etter reglene i Kommunelovens § 7-10. Tilsvarende gjelder når et medlem eller 

varamedlem er inhabil i en sak som skal behandles i møtet, jfr. nedenfor. 

http://www.lund.kommune.no/
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2. Dersom et medlem/varamedlem må fratre ved behandlingen av en sak på grunn av 

lovlig forfall, melder han/hun straks fra til møteleder. Tilkalt varamedlem trer da inn i 

hans/hennes sted.  

3. Dersom et varamedlem lovlig har tatt sete i forsamlingen, tar han/hun del i møtet inntil 

den sak som er under behandling, er ferdig behandlet. Dette gjelder selv om det 

medlem som han/hun vikarierer for, innfinner seg før saken er ferdig behandlet. 

 

3.4 Vedtaksførhet, åpning av møtet 

1. På det tidspunkt møtet er berammet, foretar møtelederen navneopprop. Dersom det 

lovmessige minsteantall er tilstede, erklærer han/hun møtet for satt. Fra dette tidspunkt 

og til møtets slutt kan ingen av forsamlingens medlemmer forlate møtet for kortere 

eller lengre tid uten på forhånd å ha meldt fra til møtelederen, kommunelovens § 11-9, 

jfr §§11-3 og 11-4.  

2. Medlemmer/varamedlemmer som møter etter opprop, må først melde seg til 

møtelederen før de kan ta sete. 
 

3.5 Rekkefølge for behandling av sakene 

1. Sakene behandles i den rekkefølgen de er oppført i innkallingen. Forespørsler 

behandles etter de ordinære sakene. Kommunestyret kan vedta en annen rekkefølge. 

2. Dersom en sak er tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved 

votering, eller kommunestyret vedtar å utsette behandlingen.  

3. Kommunestyret kan treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke 

møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette, jfr. 

kommunelovens § 11-3. 

 
 

3.6 Inhabilitet 

Den som etter kommunelovens § 11-10 er inhabil i en sak, tar ikke del i behandlingen av 

vedkommende sak. 
 

3.7 Møteleders redegjørelse for saken - talernes rekkefølge 

1. Møteleder leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen. Han/hun gjengir 

innstilling i saken fra annet kommunalt organ og gjør oppmerksom på eventuelle 

dissenser i innstillende organ. Møteleder opplyser om eventuelle dokumenter som er 

kommet inn etter utsendelse av saken. Møteleder redegjør ellers for saken så langt 

han/hun finner det påkrevd.  

2. Møteleder spør om noen vil ha ordet i saken. Medlemmene får ordet i den rekkefølge 

de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møteleder rekkefølgen mellom 

dem. 
 

3.8 Ordskifte  

1. Taleren skal rette sine ord til møteleder, ikke til forsamlingen. Han/hun skal holde seg 

nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Møteleder skal se til at 

dette blir gjort.  

2. Det må ikke sies noe som krenker medlemmer av forsamlingen eller andre. Heller ikke 

er det lov å forårsake uro som uttrykk for misnøye eller bifall.  

3. Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møteleder advare han/henne, om 

nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg da ikke etter reglementet, kan 

møteleder ta fra han/henne ordet, eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om 

vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. 
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3.9 Møteleders stilling under ordskiftet 

1. Møteleder 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 

og lignende ifra talerens side. 

2. Vil møteleder ta del i ordskiftet med mer enn korte innlegg, skal han/hun overlate 

ledelsen av forhandlingene til varaordfører eller en annen. 

 

3.10 Avgrensning og avslutning av ordskiftet 

1. Før og under ordskiftet i en sak kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta at 

taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette kan 

det gjøres unntak for kommunedirektør, for et medlem fra hver politisk partigruppe i 

forsamlingen, for den som for anledningen er valgt som talsmann og for eventuelle 

andre grupper innen forsamlingen, når møteleder har fått melding om slikt valg før 

ordskiftet begynner. 

2. Finner kommunestyret at en sak er drøftet ferdig, kan det med alminnelig flertall vedta 

å avslutte ordskiftet om saken. 

3. Ved behandling av forslag om å avkorte taletiden eller å avslutte ordskiftet, skal bare 

én taler få anledning til å ta ordet for og én imot forslaget - bare én gang hver og med 

høyst to minutters taletid. 

 
 

3.11 Forslag  

1. Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer og av 

kommunedirektøren, med mindre særlige lovbestemmelser også gir andre rett til å 

sette fram forslag. 

2. Forslag skal undertegnes av forslagsstiller og leveres skriftlig til møteleder. Forslag 

som gjelder valg, ansettelser, utsettelse av en sak eller at et forslag ikke skal vedtas, 

kan framsettes muntlig. 

3. Møteleder skal referere de framsatte forslagene. 
 

3.12 Saken tas opp til avstemming 

1. Når ordskiftet er avsluttet, erklærer møteleder at saken tas opp til avstemning. Fra da 

av og til saken er avgjort ved avstemning, er det ikke tillatt med ytterligere ordskifte 

om saken, og det kan ikke framsettes nye forslag i saken. Heller ikke er det, i dette 

tidsrom, anledning til å ta noen annen sak opp til behandling. 

2. Bare de medlemmene som er tilstede 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 de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt, jfr. 

kommunelovens § 8-1, 2. ledd. 

3. Er saken delt opp eller det skal stemmes over flere forslag, setter møteleder fram 

forslag om avstemningsrekkefølge. Blir det ordskifte om dette, skal møteleder nøye se 

til at talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet. 
 

3.13 Prøveavstemning 

1. Før endelig avstemming i en sak, kan forsamlingen ved alminnelig flertall vedta å 

foreta prøveavstemning, som ikke er bindende. Dersom innstilling/forslag er inndelt i 

punkter, bør prøveavstemningen normalt skje punktvis. Prøveavstemninger skal 

normalt ikke protokolleres.  

2. Etter prøveavstemning foretas endelig avstemning - om nødvendig punktvis. 
 

3.14 Avstemningsmåte 

1. Avstemning (votering) kan gjennomføres på følgende måter: 
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a. Stilltiende godkjenning benyttes når det bare foreligger ett forslag. Møteleder 

spør om det er andre forslag, og hvis ingen kommer med avvikende forslag, 

erklærer han/hun forslaget for vedtatt. Stilltiende godkjenning kan anvendes 

ved alle slags vedtak, med mindre en lovbestemmelse er til hinder for det.  

b. Votering ved stemmetegn (håndsopprekking e.l.) kan brukes ved alle slags 

vedtak når det foreligger ett eller flere forslag, med mindre en lovbestemmelse 

er til hinder for det.  

c. Skriftlig votering - med stemmesedler - skal benyttes i saker om valg og 

tilsetting dersom minst ett medlem krever det, jfr. Kommunelovens § 11-9. 

2. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende, jfr. 

kommunelovens § 11-9. 
 

3.15 Interpellasjoner og spørsmål 

1. Ethvert medlem kan fremme interpellasjoner i kommunestyret. Interpellasjoner skal 

anmeldes skriftlig til møtelederen minst sju (7) dager før møtet. Interpellasjoner 

sendes alle kommunestyrerepresentantene på epost og legges ut på kommunens 

hjemmeside. Taletid for interpellasjoner begrenses til fem minutter. De øvrige 

medlemmer av kommunestyret har rett til å delta i ordskiftet. Forslag kan fremmes og 

vedtas dersom ikke møteleder eller minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer 

motsetter seg det. Maksimal tid pr. interpellasjon settes til 30 minutter. 

Interpellasjonen skal refereres i protokollen. 

2. Kommunestyret kan tillate at det stilles spørsmål til møteleder etter at behandlingen av 

de ordinære sakene er avsluttet. Spørsmål må meldes senest ved møtets begynnelse. 

Spørsmål skal refereres i protokollen, og blir enten besvart i møtet eller i neste møte. 

Den som har fremmet spørsmålet har rett til tilleggsspørsmål. Ingen andre har rett til å 

ta ordet i saken. 
 

3.16 Innbyggerforslag  

1. Utsendinger fra foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg 

om en sak, skal melde fra om dette til møteleder i god tid, senest dagen før møtet. 

2. Forsamlingen avgjør om utsendingene skal tas imot. Blir de mottatt, møter de utenfor 

møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig 

de forskjellige partigrupper være representert. Utvalget velger selv sin leder, normalt 

ordfører eller varaordfører. Etter å ha hørt utsendingene og eventuelt mottatt en 

skriftlig redegjørelse fra dem, gir utvalgets leder kommunestyret melding om det som 

utsendingene har anført. Angår dette en sak i innkallingen, gir han/hun meldingen når 

denne saken blir behandlet. Ellers gir han/hun meldingen etter at de saker som er nevnt 

i innkallingen (og eventuelle ekstrasaker) er ferdigbehandlet.  

 

3.17 Innbyggerforslag og rådgivende folkeavstemning 

Det skal legges til rette for innbyggerforslag og rådgivende folkeavstemning iht 

kommunelovens §§ 12-1 og 12-2.  
 

3.18 Orden i salen og bygningen 

1. Møteleder skal sørge for å opprettholde ro og orden i møtesalen under møtene. 

Han/hun skal se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis 

tilhørerne ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene, eller for 

øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møteleder vise 

tilhørere/tilhørerne bort. 

2. Plakater eller lignende må ikke anbringes i salen før eller under møtene, uten 

møteleders eventuelt kommunestyrets, samtykke. 
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3.19 Møtebok 

1. Det skal føres møtebok over forhandlingene i kommunestyret, jfr kommmunelovens § 

11-4. 

2. Møteboken for hvert møte skal vise møtetid/-sted og møtende medlemmer. Fratrer 

eller tiltrer noen under forhandlingene, skrives dette slik at man av møteboken og 

medlemsfortegnelse ser hvem som har deltatt i behandlingen av hver enkelt sak. For 

øvrig beskrives det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene 

gjøres etter rett framgangsmåte, jfr kommuneloven § 11-4. 

3. Voteringsresultatet skal spesifisere partienes stemmegivning. 

4. Sakene protokolleres fortløpende i kalenderåret. Hver sak innledes med saksnummer 

og sakstittel. Under hver sak beskrives de skriftlige forslag som ble framsatt. 

Møteleder avgjør om protokolltilførsler skal tillates. Dersom protest blir reist mot 

møteleders avgjørelse, avgjør kommunestyret dette. 

5. Møtebok godkjennes foreløpig av ordfører og legges ut på kommunens nettsted 

(www.lund.kommune.no) etter at representantene har fått møteboken på e-post med 

mulighet til å uttale seg innen tre dagers frist. Møtebok godkjennes av kommunestyret 

i egen sak i påfølgende møte.  

6. Møtebok og saksframleggene med vedlegg i original samles fortløpende i kalenderåret 

i egnet format. Dokumentene arkiveres iht gjeldende regler. 
 

4 DELEGERING TIL ORDFØRER 

1. Ordføreren representerer kommunen som juridisk subjekt, og signerer på vegne av 

kommunen, jfr kommunelovens § 6-1.  

2. Med hjemmel i straffeloven begjære påtale i saker som gjelder innbrudd, hærverk på 

kommunens eiendom og andre forbrytelser og forseelser i tilfeller der hensynet til 

hurtig etterforskning krever rask påtale.  

3. Ordfører har fullmakt til å foreta de økonomiske disposisjoner han/hun finner 

nødvendig ved eventuell krise/katastrofe. Ordfører kan delegere til kommunedirektør. 
 

III REGLEMENT FOR LUND FORMANNSKAP 
  

1 VALG OG SAMMENSETNING 

1. Formannskapet skal bestå av fem representanter med vararepresentanter valgt av og 

blant medlemmene av kommunestyret jfr. Kommunelovens § 5-6. Det skal tilstrebes 

at leder eller nestleder for utvalg for oppvekst- og kultur, utvalg for helse- og omsorg 

og utvalg for plan-, næring- og miljø er representert i utvalget. Valget gjelder for fire 

år, jfr. Kommuneloven kapittel 7, jfr § 5-7. 

2. Kommunestyret velger blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører for 

hele valgperioden jfr. kommunelovens § 5-6. Ordfører leder møtene i formannskapet. 

Ordførers øvrige gjøremål framgår av Kommunelovens § 6-1. 

3. Når det gjelder spørsmål om uttreden, suspensjon, opprykk og nyvalg m.v. for 

formannskapets medlemmer, gjelder reglene i Kommunelovens §§ 7-1 og 7-9 til 7-11 

jfr straffelovens §§ 151 – 154. Vedrørende ordførers uttreden og nyvalg mv gjelder 

kommunelovens §§ 6-2 og 7-11. 
 

http://www.lund.kommune.no/
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2 ANSVARSOMRÅDE - DELEGERT MYNDIGHET 

2.1 Ansvarsområde 

1. Formannskapet er kommunens økonomiutvalg. Formannskapet innstiller bl.a. følgende 

saker til kommunestyret:  

a. Kommuneplan 

b. Økonomiplan og årsbudsjett 

c. Årsmelding og årsregnskap 

2. Formannskapet avgir kommunens høringsuttalelser når disse ikke er så vesentlige at 

de må til kommunestyret eller når høringsfristen tilsier raskere behandling.   

3. Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker. Jfr. kommunelovens § 

11-8. 

4. Formannskapet er klagenemd i henhold til forvaltningsloven kapittel 6. 
 

2.2 Delegert til formannskapet 

1. Kommunestyret delegerer til formannskapet å treffe avgjørelse i følgende saker (jfr. 

kommunelovens § 5-3, jfr § 5-7): 

Som kommunens økonomiutvalg har formannskapet myndighet til å: 

a. Regulere budsjett for ansvar for politisk styring (110) og rådmannens stab 

(120) innenfor vedtatt nettoutgiftsramme.  

b. Godkjenne romprogram og vedta igangsetting av mindre byggeprosjekter 

innenfor investeringsbudsjettets rammer (mindre enn 5 mill. kroner). 

c. Øke bevilgningen til et prosjekt i investeringsbudsjettet mot tilsvarende 

reduksjon i et annet; begrenset til 1.000.000 kr 

d. Vedta eiendomshandel (kjøp, salg, makebytte og bortfeste av fast eiendom) og 

salg av næringstomter; begrenset til 1.000.000 kr (forutsatt budsjettmessig 

dekning).  

e. Godkjenne avtaler som ikke binder kommunen økonomisk utover vedtatt 

økonomiplan/årsbudsjett.  

 

2. I saker der kommunen er fornærmet, kan formannskapet begjære påtale i medhold av 

straffeloven.  
 

3 FORMANNSKAPSMØTER 

1. For møter, saksliste, innkalling, møteledelse, vedtaksførhet, endringer av saksliste, 

forespørsler, avstemninger m.v. gjelder reglene i kommunelovens kap 11. 

2. Innkalling til møter sendes medlemmer og varamedlemmer som skal møte og andre 

med møterett. Saksdokumentene skal normalt være deltakerne i hende fem til sju 

dager før møtet avholdes. Innkallingen kunngjøres i de aviser som formannskapet 

bestemmer, ved utlegg på Rådhuset og på kommunens hjemmeside. 

3. Møtebok føres som for kommunestyret, jfr kommunelovens § 11-4. 

4. Formannskapet holder sine møter for åpne dører så langt ikke noe annet følger av 

lovbestemt taushetsplikt (jfr. forvaltningslovens § 13) eller vedtak etter 

kommunelovens § 11-5.  

 

I saker hvor formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet, skal saken fremmes for 

kommunestyret dersom minst ett medlem krever det (mindretallsanke). Krav om slik anke må 

fremsettes før møtets slutt og protokolleres. Ankeretten gjelder ikke enkeltvedtak hjemlet i 

særlov. 
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4 PARTSSAMMENSATTE UTVALG 

4.1 Administrasjonsutvalg 

1. Administrasjonsutvalget består av: 

a. Formannskapets fem medlemmer (eventuelt varamedlemmer). Ordføreren 

leder Administrasjonsutvalget. Varaordføreren er nestleder. 

b. Tre ansattrepresentanter utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant de 

ansattes organisasjoner.  

2. Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg for personal- og organisasjonssaker og 

utgjør det partssammensatte utvalg som pålegges av kommunelovens § 5-11.  

3. Administrasjonsutvalget vedtar tilsetting av kommunalsjefer for økonomi, oppvekst- 

og kultur og plan, helse- og omsorg og næring- og miljø. Også saker om oppsigelse, 

avskjed, omplassering og disiplinærstraff for innehavere av nevnte lederstillinger 

avgjøres av administrasjonsutvalget.  

4. Øvrige tilsettinger delegeres kommunedirektøren.  

5. Tillitsvalgte kan be om at en administrativ tilsettingssak fremmes for 

Administrasjonsutvalget, men kommunedirektøren plikter ikke å etterkomme ønsket.  

6. Administrasjonsutvalget fastsetter personalrelaterte reglementer/instrukser med 

hjemmel i lover/forskrifter og avtaler.  

7. Administrasjonsutvalget avgjør personalsaker (tvister) for enkeltmedarbeidere, så 

langt dette ikke er delegert til andre.  

8. En sak skal fremmes for kommunestyret dersom minst to medlemmer av 

Administrasjonsutvalget krever det. Krav om slik mindretallsanke må fremsettes før 

møtets slutt og protokolleres. 
 

4.2 Lønnsutvalg 

1. Lønnsutvalget består av formannskapets medlemmer. 

2. Lønnsutvalget har følgende oppgaver: 

a. Fastsette arbeidsgivers strategi for lokale lønnsforhandlinger. 

b. Utnevne kommunens forhandlingsutvalg i lønns- og personalsaker. 

Forhandlingsutvalget består for tiden av ordfører (leder) og kommunedirektør 

og kommunalsjef for økonomi. 

c. Godkjenne protokoller fra lokale forhandlinger. 

3. Lønnsforhandlingsutvalget har fullmakt til å gi lønnstillegg på inntil 30.000 kr. for å 

rekruttere eller beholde medarbeidere som fremmer lønnskrav utenom lokale 

forhandlinger. I prinsipielle tilfeller legges saken fram for Lønnsutvalget.   
 

 
 

4.4 Råd for eldre, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd jfr 

kommuneloven §§ 5-2 og 5-12. 

 

1. Rådene består av tre (3) medlemmer samt varamedlemmer som kommunestyret selv 

velger, jfr kommunelovens § 5-12.  

a. Rådet velger selv leder og nestleder. 

b. Flertallet av medlemmene i Eldrerådet skal på valgtidspunkt ha fylt 60 år, jfr § 

5-12. 

c. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, jfr § 5.12. 

d. Rådene er rådgivende organer og har rett til å uttale seg i saker som gjelder 

henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. § 5-12. 

For øvrig gjelder bestemmelsene i kommunelovens § 5-12. 
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IV REGLEMENT FOR UTVALG 
 

1 GENERELLE BESTEMMELSER 

1.1 Sammensetning og mindretallsanke 

1. Utvalg for oppvekst- og kultur, utvalg for helse- og omsorg og utvalg for plan, næring 

og miljø skal bestå av 7 representanter samt vararepresentanter valgt av 

kommunestyret. Minst fire av representantene bør være medlemmer av 

kommunestyret. Øvrige bør være varamedlemmer av kommunestyret, jfr 

kommuneloven § 5-7.  

2. Kommunestyret velger leder og nestleder jfr kommuneloven § 5-7 

3. I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet, skal saken fremmes for 

formannskapet til avgjørelse dersom minst tre utvalgsmedlemmer krever det. 

Tilsvarende ankerett har også ordføreren og kommunedirektøren eller den som møter i 

vedkommende sitt sted. Krav om slik anke må framsettes før møtets slutt og 

protokolleres. Ankeretten gjelder ikke for enkeltvedtak hjemlet i særlov.  
 

1.2 Utvalgsmøter 

I tillegg til kommunelovens kapittel 11 gjelder følgende: 

1. Utvalget holder sine møter for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt 

taushetsplikt eller vedtak med hjemmel i kommunelovens § 11-5.  

2. Utvalget vedtar årlig møteplan som offentliggjøres. Leder kan kalle inn til ekstramøte. 

Eget møte skal avholdes dersom 1/3 av stemmene krever det (jfr. kommunelovens § 

11-3).  

3. Møteinnkalling med saksdokumenter sendes utvalgsmedlemmer, første 

varamedlemmer, gruppeleder, ordfører og kommunedirektør. Innkallingen skal 

normalt være dem i hende sju dager før møtet avholdes. Ordfører og kommunedirektør 

eller den de bemyndiger har møte- og talerett i utvalgets møter, jfr kommunelovens §§ 

6-1 og 13-1. 

4. Møtebok føres som for kommunestyret, jfr § 11-4. 
 

2 UTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 

2.1 Utvalgets ansvarsområde 

1. Utvalgets ansvarsområde omfatter tjenesteproduksjon innen: barnehager, grunnskoler 

(inkl. pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT), skolefritidsordning (SFO), kulturskole, 

voksenopplæring, bibliotek, kino, kunst- og kulturformidling, museum, kulturhuset 

Lundetun, "Huset", reiseliv, allment kulturarbeid og Lundbadet.  

2. Utvalget har ansvar for ovennevnte arbeidsfelt og fatter vedtak med hjemmel i lover, 

forskrifter og retningslinjer vedtatt av kommunestyret.   

3. I saker der utvalget ikke er delegert avgjørelsesmyndighet, innstiller utvalget til 

kommunestyret, eventuelt til formannskapet.   
 

2.2 Delegert til utvalget 

1. I medhold av kommunelovens §§ 5-3 og 5-7 delegerer kommunestyret til Utvalg for 

oppvekst- og kultur i følgende saker: 

2. Saker av driftsmessig karakter som kan løses innenfor tildelte budsjettrammer.  

3. Vedtak/gjøremål etter følgende lover med forskrifter så langt det kan delegeres fra 

kommunestyret:  

a. Lov om Barnehager   
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b. Lov om Grunnskolen og den videregående opplæringa  

c. Lov om Folkebibliotek 

d. Lov om Voksenopplæring  

4. Avgjøre klager på vedtak vedrørende opptak av barn i barnehager, skolefritidsordning, 

kulturskole og behovsprøvd fri skoleskyss.  

5. Fastsette betalingssatser for anlegg og tjenestetilbud innenfor utvalgets 

ansvarsområde.  

6. Driftsbudsjett for oppvekst-/kulturetaten kan justeres innenfor vedtatt 

nettoutgiftsramme.  

7. Tilskudd til lag og foreninger, underskuddsgaranti og arrangementsstøtte. 

8. Kulturstipend 

 

2.3 Delegert til kommunedirektøren  

Kapittel V fastsetter generell delegering til kommunedirektøren innenfor vedtatt budsjett. I 

tillegg delegeres følgende til kommunedirektøren på OK etatens område:  

1. Behovsprøvd fri skoleskyss. Klager på avslått skoleskyss skal forelegges Utvalg for 

oppvekst og kultur. Dersom avslag fastholdes, avgjøres klagesaken av fylkesmannen. 

2. Utleie av lokaler. 

3. Dispensere fra utdanningskravet ved midlertidig tilsetting. 

4. Tilskudd til kulturminnevern. 

5. Fatte vedtak om sats for driftstilskudd til privat ordinær barnehage og fatte vedtak om 

tilskudd til privat barnehage.  
 

2.4 Øvrige utvalg 

Det oppnevnes følgende faste underutvalg under Utvalg for oppvekst- og kultur:  

1. Samarbeidsutvalg ved grunnskoler. Ved hver grunnskole skal det være et 

samarbeidsutvalg (9 rep.) med to representanter for undervisningspersonalet, en for 

andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av 

representantene for kommunen skal være rektor ved skolen 

Skolemiljøutvalg ved grunnskoler. Ved hver grunnskole skal det være et 

skolemiljøutvalg (11 rep. - samarbeidsutvalget + 1 foreldre og 1 elev). I 

skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen 

være representerte. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at representantene 

for elevene og foreldrene til sammen er i flertall 

2. Samarbeidsutvalg for hver kommunal barnehage oppnevnes med tre medlemmer (jfr. 

barnehageloven): én oppnevnt av Utvalg for oppvekst og kultur, én ansatt og én 

forelder. Styrer møter som sekretær.  

3. Samarbeidsutvalg for kulturskolen oppnevnes med 6 medlemmer: 1 repr. fra Utvalg 

for oppvekst og kultur, 2 foreldrerepresentanter, 2 elever og 1 representant fra de 

ansatte. Rektor for kulturskolen er sekretær. 
 

3 UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 

3.1 Utvalgets ansvarsområde 

1. Utvalgets ansvarsområde omfatter tjeneproduksjon innen: kommunale legetjenester, 

arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), helsestasjon, fysioterapi, miljørettet 

helsevern, sosialhjelp, barnevern, rusvern, psykiatri, sykehjem og omsorgsboliger, 

hjemmehjelp samt hjemmesykepleie til eldre og funksjonshemmede. 

2. Utvalget har ansvar for ovennevnte arbeidsfelt og fatter vedtak med hjemmel i lover 

og forskrifter og retningslinjer vedtatt av kommunestyret.   
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3. I saker der utvalget ikke er delegert avgjørelsesmyndighet, avgir utvalget innstilling til 

kommunestyret, eventuelt til formannskapet.   

4. Kommunen skal sørge for at personer som bor i seg i kommunen tilbys disse helse- og 

omsorgstjenester: 

a) Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder  

 helsetjeneste i skoler og  

 helsestasjonstjeneste 

b) Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 

c) Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: 

 Legevakt 

 heldøgns medisinsk akuttberedskap og  

 medisinsk nødmeldingstjeneste 

 psykososial beredskap og oppfølging 

 

d) Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning 

e) Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 

f) Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

 helsetjenester i hjemmet 

 personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 

støttekontakt, 

 plass i institusjon, herunder sykehjem 

 
 

3.2 Delegert til utvalget 

I medhold av Kommunelovens § 5-7 og andre lover og forskrifter delegerer kommunestyret til 

helse- og omsorgsutvalget følgende saker: 

1. Saker av driftsmessig karakter som kan avgjøres innenfor tildelte budsjettrammer. 

2. Fastsette betalingssatser for de tjenester som faller innenfor utvalgets 

ansvarsområde. 

3. Vedtak/gjøremål etter følgende lover med forskrifter så langt det kan delegeres fra 

kommunestyret:  

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm  

 Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV – loven) 

 Lov om barneverntjenester 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mm 

 Lov om serveringsvirksomhet 

 Lov om helsemessig og sosial beredskap 

4. Avgjøre klager på tildeling av lån, tilskudd og bostøtte fra Husbanken. 

5. Driftsbudsjett for helse-/omsorgsetaten kan justeres innenfor vedtatt 

nettoutgiftsramme.  

 

3.3 Delegert til kommunedirektøren  

Kapittel V fastsetter generell delegering til kommunedirektøren innenfor vedtatt budsjett. I 

tillegg delegeres følgende til kommunedirektøren på denne etats område:  

a) Fatte vedtak og utføre gjøremål av driftsmessig art i henhold til ovennevnte lover.  

b) Behandle søknader om startlån og etableringstilskudd og bostøtte etter Husbankens  

retningslinjer.  
 

3.4 Øvrige utvalg  

a) Det oppnevnes følgende faste underutvalg under Utvalg for helse- og omsorg:  
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 Klientutvalget består av fem faste medlemmer utpekt av Utvalg for helse- og omsorg. 

Klientutvalget behandler prinsippsaker (tunge brukere m.m.) og klagesaker. Ved klage på 

enkeltvedtak fattet av administrasjonen, etter helse- og omsorgstjenesteloven, avgjør 

klientutvalget saken. Eventuelt videresendes klagen til ekstern klageinstans (fylkesmannen 

el.lign.).  

 Alkohol-kontrollutvalget består av tre faste medlemmer oppnevnt av kommunestyret, 

hvorav minst én skal være medlem av kommunestyret og én av Utvalg for helse- og 

omsorg. Dette kontrollutvalget har ansvar for å påse at omsetning og skjenking av alkohol 

skjer etter gjeldende lovverk og reglement. 
 

4 UTVALG FOR PLAN, NÆRING OG MILJØ 

4.1 Utvalgets ansvarsområde 

1. Utvalgets ansvarsområde omfatter følgende: samferdsel, kommunalteknikk, 

boligbygging, energi, landbruk (jordbruk og skogbruk), arealplanlegging, miljøvern og 

beredskap mot brann og forurensing. 

2. Utvalget utøver forvaltningsoppgaver i henhold til bl.a. følgende lover: plan- og byg-

ningsloven (2008), Forskrift til lov om kartlegging, deling og registrering av 

grunneiendom (delingsloven) (1980), brann– og eksplosjonsvernloven (2002), lov om 

brannfarlige varer (1971), lov om eksplosive varer (1974), forurensingsloven (1981), 

veglova (1963), vegtrafikkloven (1965), konsesjonsloven (2003), jordlova (1995), 

skogbrukslova (2005), odelslova (1974), beitelova (1961), forpaktingslova (1965), 

friluftsloven (1957), viltloven (1981), lov om lakse- og innlandsfisk (1992),  

naturmangfoldloven (2009), lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (1977), lov om 

eigedomsregistrering. 

3. I saker der utvalget ikke er delegert avgjørelsesmyndighet, avgir utvalget innstilling til 

kommunestyret, eventuelt til formannskapet.   
 

4.2 Delegert til utvalget 

1. I medhold av kommunelovens § 5-7, plan og bygningsloven (pbl) og andre lover og 

forskrifter m.v. delegerer kommunestyret til Utvalg for plan-, nærings- og miljø 

følgende saker:  

 Vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel, jf. pbl 11-17  

 Fastsette planprogram, jf. pbl § 12-9  

 Vedta å legge reguleringsplaner ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10  

 Vedta å legge ut private reguleringsplaner til offentlig ettersyn, jf. pbl § 12-11 

 Innstille på reguleringsvedtak overfor kommunestyret. Utvalg for plan-, næring- 

og miljø delegeres myndighet til å fatte endelig reguleringsvedtak på 

reguleringsplaner som omhandler areal under 5 daa, jf. pbl § 12-12. 

 Vedta mindre endringer i reguleringsplan, jf. pbl § 12-14 

 Fatte vedtak om midlertidig forbud om tiltak, jf. pbl § 13-1 

 Dispensasjonsmyndighet etter pbl § 19-4 
 

 

2. Vedtak/gjøremål etter følgende lover med forskrifter så langt det kan delegeres fra 

kommunestyret: 

 Plan- og bygningsloven og delingsloven  

 Brannvernlovgivningen (lov om brannvern, lov om brannfarlige varer, lov om 

eksplosive varer), jfr. § 6 i lov om brannvern og § 35 i lov om brannfarlige varer. 

 Vegloven og vegtrafikkloven, jfr. § 9 i vegloven. 
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 Forurensingsloven, jfr. lovens § 83. 

 Konsesjonsloven, jordloven, skogbruksloven, odelsloven, beiteloven og 

forpaktingsloven. 

 Friluftsloven, viltloven, lov om lakse- og innlandsfiske, naturvernloven og lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag. 

3. Erverve, avhende og makeskifte mindre grunnarealer i forbindelse med arrondering 

etter grensejusteringer for utskilte tomter. 

4. Selge eller bortfeste tomter i kommunale boligfelt etter retningslinjer fastsatt av 

kommunestyret.  

5. Anta anbud på arbeider under utvalgets ansvarsområde innenfor rammen av bevilgede 

midler/fondsmidler til formålet (normalt delegert til plan- og byggekomiteen). 

6. I henhold til vedtatte retningslinjer disponere fondsmidler avsatt til fornyelse av 

maskinparken, vann- og kloakkutbygging, fornyelse av kommunal boligmasse, 

miljøfond og brøytefond.  

7. Driftsbudsjettet for plan-, nærings- og miljøetaten kan reguleres innenfor vedtatt 

nettoutgiftsramme.  
 

4.3 Delegert til kommunedirektør  

Kapittel V fastsetter generell delegering til kommunedirektør innenfor vedtatt budsjett.  

I tillegg delegeres følgende til kommunedirektør på denne etats område:  

1. Tildele kommunale boligtomter som er ledige i tidligere opparbeidde boligområder, 

hvor kommunestyret har fastsatt pris og andre vilkår for slik tildeling. 

2. Myndighet i medhold av naboloven til å opptre på vegne av kommunen i naboforhold. 

3. Møte på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretninger. 

4. Avgi tilrådning overfor departement, fylkesmann og fylkeskommune vedrørende til-

skuddsmidler (investeringstilskudd skogbruket, produksjonstillegg, 

bygdeutviklingsmidler m.m.) i.h.t. Landbruks- og matdepartementets retningslinjer for 

praktisering av jordbruksavtalen og Innovasjon Norges regler.  

5. Delegert myndighet i henhold til reglement for plan- og byggekomiteen.   

6. Behandle søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20. 

7. (Utgått, jfr kommunestyrebehandling 15.06.17). 

8. Behandle søknad om fravik på eksisterende byggverk, jfr pbl § 31 – 2. 

9. Behandle utslippstillatelse etter forurensingsforskriften kap 12 og 13. 

10. Behandle og godkjenne kurante søknader om bygging av landbruksveier etter Forskrift 

om planlegging og godkjenning av landbruksveier av 28. mai 2015. 

11. Føre og vedlikeholde matrikkel 

12. Løyve til kjøring med snøscooter 

13. Behandler søknader om fellingstillatelse etter viltloven. 

 
 

4.4 Øvrige utvalg  

Det oppnevnes følgende faste underutvalg under plan-, nærings- og miljøutvalget:  

 Grunnforhandlingsutvalg (3 medlemmer) velges blant  Utvalg for plan-, nærings- og 

miljø sine medlemmer. Leder i utvalget er leder i Grunnforhandlingsutvalget.  

 Plan- og byggekomite oppnevnes av kommunestyret med tre medlemmer, hvorav ett 

kommunestyremedlem og ett medlem av Utvalg for plan-, nærings og miljø. 

Kommunestyret oppnevner leder i utvalget. I den enkelte byggesak tiltres utvalget av 

ytterligere to personer, som oppnevnes av vedkommende utvalg eller formannskapet. 

Romprogram vedtas normalt av kommunestyre eller formannskap, hvoretter plan- og 

byggekomiteen overtar styringen av prosjektet.  
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V DELEGERING TIL KOMMUNEDIREKTØR 

1 GENERELLE BESTEMMELSER 

1. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å treffe vedtak i saker som ikke har 

prinsipiell betydning, Kommunelovens § 13-1, 6. ledd.   

2. Kommunedirektørens delegerte myndighet begrenses av vedtatt budsjett og 

økonomiske rammer for øvrig. Administrative beslutninger skal m.a.o. ha 

budsjettmessig dekning.  

3. Kommunedirektøren kan delegere myndighet til den han bemyndiger i 

administrasjonen, først og fremst kommunalsjefene. 

4. I tillegg til nedennevnte delegering til kommunedirektøren kommer en del 

delegeringstilfeller nevnt under utvalgene. 

5. Kommunestyret eller delegert organ kan gi nærmere retningslinjer ved delegering av 

avgjørelsesmyndighet til kommunedirektøren.  

6. Kommunedirektøren innstiller i saker til folkevalgte organer og har 

sekretariatfunksjonen for dem. Saksframleggene bør være korte og strukturerte.  
 

2 DELEGERING TIL KOMMUNEDIREKTØREN 

2.1 Økonomistyring 

1. Når det gjelder driftsbudsjettet, forpliktes administrasjonen av den enkelte etats 

nettoutgiftsramme, mens postfordelingen er av veiledende karakter. Se også 

kommunens Økonomi- og finansreglement. 

2. Tilskudd til kommunen skal nyttes til det formål som er forutsatt. 

3. Kommunedirektøren eller den han bemyndiger gis anvisningsrett innenfor gitte 

økonomiske rammer. 
 

2.2 Personalsaker 

1. Fastsette lønnsansiennitet i henhold til sentrale og lokale avtaler.  

2. Tildele flyttegodtgjøring i henhold til reglement.  

3. Gi påskjønnelser til kommunens ansatte i henhold til reglement. 

4. Tildele telefon når det vurderes som nødvendig.   

5. Godkjenne utlysningstekst og stillingsbeskrivelser for stillinger som er delegert 

kommunedirektøren å besette.  

6. Avgjøre søknader om deltakelse på kurs, konferanse m.v. med inntil fem dagers 

varighet.  

7. Innvilge permisjonssøknader i henhold til permisjonsreglementet i Forholdet mellom 

Lund kommune og de ansatte.  

8. Ta inn ekstrahjelp.  

9. Foreta tilsetting og konstituering i ledige stillinger på avdelingsnivå.  

10. Avgjøre saker om oppsigelse, avskjed, omplassering og disiplinærstraff for 

avdelingsledere og deres underordnete.  

11. Omdisponere stillinger/personell innenfor samtlige etater i samråd med de respektive 

kommunalsjefer så lenge det ikke går utover politiske prioriteringer.  

12. Godkjenne godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale 

ombudsmenn i henhold til reglement. 

13. Avgjøre om administrative stillinger skal lyses ut helt eller delvis eller om 

arbeidsoppgavene kan utføres ved omdisponering av personell. Det forutsettes at 

tjenestetilbudet blir opprettholdt og politiske prioriteringer blir ivaretatt. Dersom saken 
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er av politisk karakter, avgjøres den i kommunestyret etter innstilling fra de respektive 

utvalg. 
 

2.3 Annet 

1. På tvangsauksjon fremme bud innenfor skyldig beløp med renter og omkostninger 

i forbindelse med innfordring av kommunale avgifter, gebyrer, husleie o.l. 

2. Beregne tilskudd og avgjøre søknader om tilskudd til tros- og livssynssamfunn. 

3. Fordele støtte til politiske partier etter statlige regler. 

4. Tildele ambulerende skjenkebevilling i enkelttilfeller med hjemmel i 

alkohollovens § 4-5. 

5. Fordele kommunens bevilgning til voksenopplæringstiltak i samsvar med 

gjeldende regler.  

6. Inngå avtaler for kommunen av ikke-prinsipiell karakter innenfor vedtatt 

økonomiplan/budsjett. 

7. Foreta utbetalinger i Agros. Utføres i praksis av to personer der den ene er 

saksbehandler og gjør vedtak (landbrukssjef), og den andre som har 

budsjettfullmakt og kan godkjenne vedtak i Agros. 
 

 
 


