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1. Politisk organisering 

 

 

 

 

 

  

Fordeling av medlemmer 

i Kommunestyret: 

Ap: 10  Frp: 4 

Krf: 6  Sp: 3  

H: 4 



 

 

2. Målsetting, prinsipper og generelle bestemmelser 

 

2.1. Målsetting 

 

 

 

 

For å nå denne målsettingen er det viktig at ansvarsfordeling mellom kommunestyret og andre 

politiske organer eller administrasjonen ved rådmannen er avklart slik at: 

 en effektiv beslutningsprosess sikres  

 servicen overfor publikum ivaretas 

 myndighet er tilpasset de oppgaver og utfordringer som Gjesdal kommune står overfor 

 beslutninger kan tas så nære publikum som mulig 

 

2.2. Prinsipper 

 

Det skal være et tydelig skille mellom politikk og administrasjon. Alle prinsipielle saker skal 

behandles politisk. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, skal ordfører og 

rådmann avklare dette.  

Rådmannen er leder for den samlede administrasjonen, jf kommuneloven § 23 nr 1.  

 

2.3. Delegering til faste utvalg/komiteer/styrer 

2.3.1. Faste utvalg 

Faste utvalg er de som er ment å skulle bestå fra år til år og arbeide med oppgaver av mer varig 

karakter.  

Faste utvalg i Gjesdal kommune er: 

 Formannskapet, jf kommuneloven § 8 

 Utvalg for kultur og samfunn jf kommuneloven § 10 

 Utvalg for levekår jf kommuneloven § 10 

 Anke- og klageutvalget, jf kommuneloven § 10 

 Tomte- og eiendomsutvalget, jf kommuneloven § 10 

Målsettingen med Gjesdal kommunes delegeringsreglement er å legge forholdene til rette 

for et funksjonelt kommunalt folkestyre og for effektiv tjenesteyting, forvaltning og 

administrasjon. 



 

 

 Kontrollutvalget, jf kommuneloven § 77 

 Administrasjonsutvalget, jf. kommuneloven § 25 

2.3.2. Komiteer/ad-hoc utvalg/underutvalg 

Utvalg som opprettes for å løse konkrete tidsavgrensede oppgaver, er å oppfatte som komiteer. 

Det er i begrenset grad anledning til å delegere myndighet til komiteer. Det kan delegeres 

myndighet til å avgjøre «enkeltsaker» som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag. Komiteer 

med leder og nestleder opprettes og nedlegges av kommunestyret eller det organ 

kommunestyret bemyndiger. Det skal gis mandat og funksjonsperiode. 

2.3.3. Lovpålagte nemnder/utvalg 

Senior- og brukerråd, valg- og stemmestyre og Formannskapet er lovpålagte kommunale 

nemnder som følger bestemmelser gitt i aktuelle særlover. 

Det samme gjelder de lovpålagte statlige nemndene ligningsnemnd, overligningsnemnd, 

takstutvalg og heimevernsnemnd. 

2.3.4. Styrer 

For bedrifter, institusjoner o.l., eller for interkommunalt samarbeid kan kommunestyret opprette 

styrer. Vedtekter beskriver styrets kompetanse. I henhold til kommuneloven kan slikt styre treffe 

avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Gjesdal kommunestyre har delegert 

myndighet blant annet til følgende styrer: 

 Styret for IVAR 

 Styret i Rogaland Brann og redning IKS  

 Styret for Mattilsynet Region Rogaland og Agder 

 

Gjesdal kommune har også eierskap i eller er medstifter av flere selskaper, og er representert i 

styrer. Kommunestyret gir instruksjoner til sine representanter gjennom særskilte saker.  

2.4. Rådmannens delegerte myndighet 

 

Rådmannen selv utarbeider, innenfor rammer fastsatt av delegerende organ, retningslinjer for 

intern videredelegering og bruk av slik delegert myndighet. 

2.5. Generelle bestemmelser 

 



 

 

I tillegg til dette reglementet finnes administrativt delegeringsreglement, økonomireglement, 

anvisningsreglement, innkjøpsreglement, personalhåndbok m.fl. 

2.6. Klage på vedtak 

 

Alle enkeltvedtak fattet på grunnlag av delegert myndighet av utvalg, rådmannen eller den han 

har delegert myndighet til, kan påklages, jf forvaltningsloven § 28.  

Klageinstans for forvaltningssaker er Utvalg for levekår når ikke annet er nevnt. 

Der fylkesmannen, fylkesnemnder, departement eller direktorater er klageinstans i henhold til 

særlover, har kommunen intet eget klageorgan. 

2.7. Lovlighetskontroll 

 

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt 

organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens 

lovlighet, jf kommuneloven § 59. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller 

avskjed. 

2.8. Oppfølging/rapportering 

 

Det skal utarbeides hensiktsmessige opplegg for tilbakerapportering til delegerende organ.  

Gjennom tertial- og årsrapporter gir rådmannen tilbakemelding til kommunestyret.  

Det legges opp faste rutiner for hvordan faste utvalg/komiteer/styrene/ styrerepresentanter skal 

gi tilbakemelding til kommunestyret. 

2.9. Andre organer uten formell myndighet 

2.9.1. Politisk ledergruppe 

Politisk ledergruppe er et tverrpolitisk forum for politisk samhandling og kommunikasjon. 

Ordfører bør benytte politisk ledergruppe som rådgivende instans for bl.a. fastsetting av politisk 

dagsorden og møterutiner. 

Politisk ledergruppe velges ikke særskilt, men består til enhver tid av ordfører, varaordfører, 

samt to medlemmer fra hvert parti i kommunestyret. Utvalgslederne bør sitte i utvalget. 

Ordføreren er leder. 



 

 

2.9.2. Politisk sekretariat 

Delegert myndighet til politisk sekretariat på vegne av kommunen som privat rettssubjekt 

 tilstå godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale 

ombudsmenn i henhold til kommunalt reglement og så langt slik myndighet ikke er 

tillagt andre 

 fordele tilskudd til politiske partier etter gitte retningslinjer 

 

3. Kommunestyret 

 

 

 

 

3.1. Ansvars- og arbeidsområde 

 

Kommunestyret har all myndighet som ikke positivt er lagt til andre kommunale organer. I tillegg 

er kommunestyret tillagt øverste tilsynsansvar for den kommunale forvaltning og drift. 

3.1.1. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992  

I følge kommuneloven avgjør kommunestyret i Gjesdal kommune selv saker som gjelder: 

1) Endring av kommunestyrets medlemstall, jf § 7 nr 3. 

2) Valg av formannskap, jf § 8 nr 1, samt fastsette området for formannskapets 

virksomhet, jf § 8 nr 3. 

3) Valg av ordfører og varaordfører, § 9 nr 1. 

4) Opprette faste utvalg, fastlegge arbeids- og myndighetsområde for disse samt velge 

medlemmer, varamedlemmer og leder/nestleder, jf § 10 nr 1-3. 

5) Omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer, jf § 10 nr 6. 

6) Opprette eget styre for kommunal bedrift, institusjon o.l., jf § 11. Gi bestemmelser 

om styrets sammensetting, jf § 11 nr 2, og omorganisere eller nedlegge slike styrer, 

jf § 11 nr 4.  

7) Opprette kommunedelsutvalg, fastlegge arbeidsoppgaver og velge medlemmer, 

varamedlemmer og leder/nestleder samt omorganisere eller legge ned utvalget, jf § 

12. 

8) Overføre myndighet i hastesaker, jf § 13. 

Kommunestyret er det øverste organ i Gjesdal kommune og fatter vedtak på vegne av 

kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. 

 



 

 

9) Vedta suspensjon fra verv inntil sak er rettskraftig avgjort, jf § 15 nr 3. 

10) Velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer til formannskapet eller et 

annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret når tallet på varamedlemmer har blitt 

utilstrekkelig, jf § 16 nr 5. 

11) Innføre parlamentarisk styringsform i kommunen, jf §§ 18, 19 og 20. 

12) Ansettelse av administrasjonssjef (rådmann), jf § 22 nr 2.  

13) Bestemme at ledende administrative stillinger skal besettes på åremål, jf § 24 nr 2. 

14) Valg av kommunens representanter til partssammensatt utvalg, og leder og 

nestleder blant disse, jf § 25 nr 2. 

15) Fastsette nærmere retningslinjer for møterett for ansattes representanter i nemnder, 

jf § 26 nr 4. 

16) Treffe vedtak om å gå inn i interkommunalt samarbeid og tildele myndighet til et slikt 

styre, jf § 27 nr 1. 

17) Overdragelse av tariffavtalemyndighet, jf § 28. 

18) Gi bestemmelser om vertskommune og vertskommunesamarbeid, jf kap 5A.  

19) Vedta deltakelse i og overføring av oppgaver til samkommune, jf kap 5B. 

20) Gi bestemmelser om møter for lukkede dører, jf § 31 nr 4 og 5. 

21) Fastlegge kommunestyrets møteplan, jf § 32 nr 1.  

22) Vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg, jf § 38a. 

23) Fastsette reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer, jf § 39. 

24) Ta stilling til forslag fremmet via innbyggerinitiativ, jf § 39a. 

25) Vedta at det skal holdes rådgivende lokale folkeavstemminger, jf § 39b. 

26) Fastsette reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til 

informasjon om saker som er til behandling, jf § 40 nr 5. 

27) Fastsette regler og satser for godtgjørelser til folkevalgte, jf § 41. 

28) Fastsette arbeidsgodtgjøring til folkevalgte, jf § 42. 

29) Vedta å opprette eller slutte seg til pensjonsordning for folkevalgte, jf § 43. 

30) Vedta økonomiplan og endringer i denne, jf § 44 nr 1 og 6. 

31) Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for dette, jf § 45 nr 1 og 2. 

32) Vedta årsregnskap og disponeringen av regnskapsmessig overskudd, og vedta 

dekning av regnskapsmessig underskudd, jf § 48 nr 3. 

33) Vedtak om opptak av lån, jf § 50 

34) Vedtak om garantiforpliktelser, jf § 51. 

35) Gi regler for kommunens finansforvaltning, jf § 52. 

36) Treffe vedtak om betalingsinnstilling, jf § 56. 



 

 

37) Treffe vedtak om opprettelse av kommunalt foretak, herunder velge styre, og 

fastsette vedtekter for foretaket, jf § 62. Endringer i vedtektene skal kommunestyret 

også gjøre selv, jf § 63 nr 2. 

38) Valg av styre for kommunalt foretak, jf § 65 nr. 3. 

39) Valg av leder og nestleder til styret for kommunalt foretak, jf § 65 nr 4, og 

gjennomføre nyvalg av de medlemmene som er valgt av kommunestyret, jf § 66 nr 

3. 

40) Godkjenne vedtak gjort av styret for kommunalt foretak, dersom vedtektene krever 

at slik godkjenning blir gitt for at vedtaket skal være bindende for kommunen, jf § 

69. 

41) Valg av kontrollutvalg, jf § 77.  

 

Videre avgjør kommunestyret selv: 

3.1.2. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967 

Vedtak om klageorgan og valg av medlemmer til klageorganet, jf § 28, 2. ledd. 

3.1.3. Plan- og bygningslov av 27.06.2008 

a) Ansvar og ledelse av kommuneplanlegging og arbeid med reguleringsplaner.  De skal 

vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Opprette de utvalg som 

er nødvendige for gjennomføring av planleggingen,jf. § 3-3, 2.ledd. 

b) Skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi jf. § 10-1. 

c) Vedta planprogram for kommuneplanen jf. § 11-13. 

d) Vedta kommuneplanen § 11-15 

e) Vedta reguleringsplan jf. § 12-12. 

f) Vedta utbyggingsavtaler jf. § 17-4. 

g) Vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan jf. § 16-2. 

h) Vedtak om ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan jf. § 16-3. 

i) Vedtak om ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg jf. § 16-4. 

j) Vedtak om ekspropriasjon til tomtearrondering jf. § 16-6. 



 

 

k) Bestemme i kommuneplan at kommunen kan samtykke i at det i stedet for 

parkeringsplass på egen grunn eller på et fellesareal blir innbetalt et beløp for hver 

manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg jf. § 28-7, 3.ledd. 

l) Fastsette betalingsgebyr til kommunen jf. § 33-1. 

3.1.4. Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) av 26.03.1999 

Pålegge skatt til kommunen, jf §1-2. 

3.1.5. Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 

Vedta satser og regler for utskriving av eiendomsskatt for det kommende år, jf § 10. 

3.1.6. Lov om domstolene av 13.08.1915 

Valg av meddommere til tingretten og lagrettemedlemmer og meddommere, jf § 68. 

3.1.7. Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker av 01.06.1917 

Forslag til oppnevning av skjønnsmenn (valg), jf § 14. 

3.1.8. Lov om folkehelsearbeid av 24.6.11 

Stansing av virksomhet, overtredelsesgebyr og offentlig påtale, jf §§ 16, 17 og 18. 

3.1.9. Forskrift av 01.01.1983 om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om 

folkehelsearbeid 

Fastsettelse av tvangsmulktens størrelse jf. § 6. 

3.1.10. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999. 

Vedta selskapsavtale, jf § 4. 

Oppnevne representanter til representantskapet, jf § 6. 

3.1.11. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 

 Vedta forskrift om landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og 

vassdrag, jf § 5, 1. ledd, bokstav a. 

 Vedta kommunal forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 km2 når 

det foreligger særlige grunner, jf § 5, 1. ledd bokstav b. 

3.1.12. Lov om jordskifte av 21.12.1979 

Valg av jordskiftemeddommere, jf § 8. 



 

 

Følgende saker kan etter loven delegeres, men pga sitt prinsipielle innhold, størrelse og 

omfang avgjøres de av kommunestyret: 

3.1.13. Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17.07.1998  

 Gi forskrift om undervisningstid ut over timerammene i forskrift fra staten, jf § 2-2, 2.ledd 

 Gi forskrifter om målformer i grunnskolen, jf § 2-5. 

 Gi språkopplæring til elever fra språklige minoriteter § 2-8 

 Elevers rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring § 2-15 

 Ha tilbud om pedagogisk – psykologisk tjeneste § 5-6 

 Gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til, jf § 8-1, 1.ledd. 

 Elevers rett til et godt fysisk og psykisk skolemiljø § 9a, 1. og 2. ledd 

 Sørge for tjenlige grunnskoler, jf § 9-5, 1.og 2. ledd. 

 Oppnevne flere representanter enn de som er nevnt i § 11-1, 1. ledd, jf § 11-1, 3. ledd. 

 Gi rett til gratis skyss ved særlig farlig skoleveg innenfor politiske rammebetingelser, jf § 7- 

1, 1. ledd, 3. punktum. 

 Planlegging og utvikling av grunnskoleopplæring for voksne, jf kap 4A. 

 Plikt å sørge for ulykkesforsikring for elevene, § 13-3b 

 Plikt å ha en ordning med gratis frukt og grønnsaker på 8.-10. trinn og skoler med 1.-10. 

klasse, § 13-5 

 Musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, jf § 13-6. 

 Gi tilbud om leksehjelp til 1.-4.klasse § 13-7a 

 Gi tilbud om skolefritidsordning, jf § 13-7, 1. ledd. 

 Gi vedtekter om skolefritidsordning, jf § 13-7, 3.ledd. 

3.1.14. Lov om voksenopplæring av 28.05.1976 

Vedta plan for voksenopplæring, jf § 5.  

3.1.15. Lov om barnehager av 17.06.2005 

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er 

bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og 

behov. 

 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf § 8. 

 



 

 

Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til 

formål og innhold, jf § 10. 

 

Kommunen skal føre tilsyn med barnehager og gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige 

forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter, jf § 16. 

3.1.16. Lov om vern mot forurensning og avfall av 13.03.1981 

Vedta forskrifter om avfallshåndtering i kommunen, jf § 30, 2. og 3. ledd. 

Fastsette kommunalt gebyr til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder 

innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v., jf § 34, 1. ledd. 

3.1.17. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 

Vedta kommunal forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer som er 2 km2 eller større, på 

elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 km2 som inngår som en del av farbart vassdrag, jf 

§ 4, 3. ledd. 

3.1.18. Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 

Fastsette reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer som 

departementet gir for bibliotekdriften, jf § 4. 

3.1.19. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 

Kommunestyret fastsetter til enhver tid stillingsrammen for Gjesdal kommune (opprettelse og 

nedleggelse av stillinger). Dette gjøres i forbindelse med årlig budsjettvedtak. 

3.1.20. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 02.06.1989  

Tildele salgs- og skjenkebevillinger, jf § 1-7. 

Fastsette tiden for salg og skjenking, jf §§ 3-7 og 4-4. 

Inndra salgs- og skjenkebevillinger, jf § 1-8. 

 

Fastsette høyeste antall vinmonopolutsalg, jf § 3-3, og fastsette bevillingsgebyrer, jf § 7-1.  

3.1.21. Ikke lovfestede saker som utfra sitt prinsipielle innhold, størrelse eller omfang skal 

behandles og avgjøres av kommunestyret: 

1.  Vedtak om nye tiltak/endringer i kommunens tjenestetilbud, eller vesentlige endringer 

av eksisterende tiltak/tilbud. 



 

 

2.  Vedtak av prinsipiell art om kjøp, salg, makeskifte eller pantsetting av kommunens 

faste eiendom.  

3.  Langsiktige avtaler av prinsipiell art. 

4.  Vedta den politiske organisasjonsstruktur og hovedtrekkene i den administrative 

struktur. 

5.  Reglement for kommunens beredskapsarbeid (organisering, ansvarsdeling og 

myndighet). 

6.  Regler for kommunestyrets møteorden. 

7.  Vedta innkjøpsreglement. 

8.  Vedta reglementer for friplass i skolefritidsordning og barnehage. 

9.  Andre saker som ut fra sitt prinsipielle innhold eller økonomiske omfang bør 

behandles av kommunestyret selv. Avgjørelser om dette tas av ordfører. 

3.2. Generell myndighet 

 

Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov. 

3.3. Særlige delegeringsbestemmelser 

 

Unntatt fra kommunestyrets delegering er de oppgaver og ansvar der særlov legger 

myndigheten direkte til kommunal tjenestemann. I tillegg har kommunestyret delegert myndighet 

til interkommunale samarbeidsorganer/selskaper. 

 

Styret i Rogaland Brann og redning IKS er tillagt slik myndighet: 

3.3.1. Brann og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002 

Gjesdal kommunes gjøremål etter loven delegeres til styret i Rogaland Brann og redning IKS så 

langt dette er lovlig. 

3.3.2. Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.03.1981 

Rogaland Brann og redning IKS får delegert myndighet til å gi forskrifter om forurensning, jf § 9.  

 

Rogaland Brann og redning IKS får delegert myndighet til å sørge for nødvendig beredskap mot 

mindre tilfeller av akutt forurensning, jf § 43. 

 

Rogaland Brann og redning IKS får delegert myndighet til å iverksette aksjoner mot akutt 



 

 

forurensning eller fare for akutt forurensning dersom den ansvarlige ikke iverksetter tilstrekkelige 

tiltak, jf § 46. 

 

Rogaland Brann og redning IKS får delegert myndighet til å gi pålegg om bistand til å iverksette 

tiltak ved akutt forurensning, jf § 47, 1. ledd. 

 

Delegasjonen fritar ikke kommunen for det selvstendige ansvar som er gitt etter 

forurensningsloven. 

3.3.3. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 02.06.1989 

Rogaland Brann og redning IKS får delegert myndighet til kontroll med salgs- og 

skjenkebevillinger jf. § 1-9. 

3.3.4. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 

Rogaland Brann og redning IKS får delegert myndighet etter kapittel 3 miljørettet helsevern jf. §§ 

8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16 og 17. 

 

Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsselskap (IVAR) får delegert slik myndighet: 

3.3.5. Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.03.1981 

Gjesdal kommunes myndighet til å fatte enkeltvedtak etter Forskrift for renovasjon av 

forbruksavfall blir delegert til IVAR, jf § 83. Delegasjonen omfatter ikke myndighet til å fatte 

enkeltvedtak etter § 18. IVAR delegeres fullmakt til å fungere som underinstans i klagesaker, jf 

fvl § 33. 

 

I saker hvor IVAR er delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak i medhold av forurensningsloven 

§ 83, skal saksbehandlingen følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler og 

offentlighetslovens regler mht innsyn i dokumentene. 

 

Med hjemmel i § 27 i kommuneloven, jf § 44, 2.ledd i lov om vern mot forurensninger og om 

avfall av 13.03.91, delegeres følgende: 

IVAR får delegert myndighet til, innenfor kommunens myndighetsområde, å kreve opplysninger, 

herunder myndighet til å innkreve de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal 

kunne utarbeide avfallsplaner etter § 33a, jf § 49. 



 

 

Delegasjonen fritar ikke kommunen for det selvstendige ansvar som er gitt etter 

forurensningsloven. 

 

Mattilsynet Region Rogaland og Agder får delegert slik myndighet: 

3.3.6. Lov om matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003 

Med unntak av saker som har stor prinsipiell betydning eller saker med store økonomiske 

konsekvenser får Mattilsynet Region Rogaland og Agder myndighet til å fatte vedtak på vegne 

av kommunestyret i Gjesdal, jf § 23. Mattilsynet rapporterer til kommunen på delegert myndighet 

1 gang pr år. 

3.3.7. Delegering direkte til kommunal tjenestemann: 

3.3.7.1. Lov om barnevern av 17.07.1992 

Kommunestyret delegerer myndighet til barnevernsleder, som leder av Gjesdal kommunes 

barnevern, til å utføre oppgaver som følger av loven jf. § 2-1. 

3.3.7.2. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 

Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevern som pålegges i loven, jf § 7-2. 

3.3.7.3. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 02.07.1999 

Myndighet til kommunelege, dennes stedfortreder, og faglig ansvarlig for vedtak, følger direkte 

av loven, jf §§ 1-3, 1-4, 3-1 og 3-6. Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk 

helsevern m.m. av 16.12.2011, jf. §§ 7, 8, 9 og 10. 

  



 

 

4. Formannskap 

 

4.1. Ansvars- og arbeidsområde 

 

Formannskapet har et særlig ansvar for oppgaver av betydning for kommunens utvikling, 

herunder organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, samt oppgaver av særlig politisk interesse 

og betydning. 

4.1.1. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 

Formannskapet tillegges ansvar og oppgaver i henhold til kommunelovens bestemmelser: 

 behandling av økonomiplan og årsbudsjett, jf §§ 44, 45 og 46. 

 innstilling i sak om årsregnskap, jf § 48. 

 behandle hastesaker, jf kommuneloven § 13. 

4.1.2. Videre har formannskapet følgende myndighet: 

a) avgi høringsuttalelser til offentlige utredninger, lovforslag, forskriftsforslag innenfor 

formannskapets ansvars – og arbeidsområde når disse antas å ha spesiell politisk 

interesse. Dette gjelder likevel ikke uttalelser av slik karakter at uttalelsen må forelegges 

kommunestyret. 

b) behandle budsjettsaker i henhold til Gjesdal kommunes økonomireglement. 

c) Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker i henhold til plan- og 

bygningslovens § 12-12. Formannskapet gis myndighet til å avgjøre alle saker i medhold 

av plan- og bygningsloven, med unntak av de som fremgår av lovens § 12-14 og saker 

som er delegert til rådmannen. 

d) avgjøre prinsipielle bygge- og delingssaker, jf plan- og bygningslovens bestemmelser. 

e) utsettelse og ettergivelse av skatter som ikke er delegert til eget skatteutvalg (se pkt 3.3.) 

eller hvor myndigheten er lagt til statlig nivå, jf skattebetalingslova § 42. 

 

Kommunens myndighet til å avgjøre saker av prinsipiell karakter i henhold til lov om konsesjon 

ved erverv av fast eiendom mv. av 28.11.2003 (konsesjonsloven), lov om jord av 12.05.1995 

(jordloven), lov om odelsretten og åsetesretten av 28.06.1974 (odelsloven), lov om forpaktning 

av 25.06.1965 (forpaktningsloven) og lov om skogbruk (skogbrukslova) av 31.05.2005. 

delegeres til formannskapet.  

 



 

 

Formannskapet delegerer avgjørelsesmyndigheten til alle forskrifter som kommunen fatter 

vedtak etter, som er hjemlet etter lov om jord av 12.05.1995 (jordloven) og lov om skogbruk 

(skogbrukslova) av 31.05.2005, til Utvalg for kultur og samfunn.  

 

Lover, med tilhørende forskrifter, som omfatter vilt og fisk, motorisert ferdsel i utmark og 

friluftsliv, som tidligere var delegert til Drifts- og miljøutvalg, delegeres til Utvalg for kultur og 

samfunn. 

 

Ikke prinsipielle saker/kurante saker delegeres til kommunalsjef for samfunnsutvikling. 

 

Syv av formannskapets medlemmer utgjør Gjesdal kommunes valgstyre (jf valgloven), og velges 

av kommunestyret. Alle kommunestyrets fullmakter knyttet til valgloven, som det er anledning til 

å delegere, er delegert til valgstyret. 

 

4.2. Generell myndighet 

 

Formannskapet gis myndighet i alle saker som etter særlov kan delegeres fra kommunestyret, 

når disse oppgaver eksplisitt i reglement ikke er delegert til annen underliggende instans. 

 

Formannskapet innstiller i alle saker innenfor eget ansvarsområde (saker som innebærer 

betydelige endringer i kommunens rammebetingelser, som overordnet økonomi, den 

kommunale virksomhetens omfang og tjenestetilbud), når saken er av en slik karakter at endelig 

avgjørelse skal treffes av kommunestyret. 

 

4.3. Delegering til skatteutvalg 

 

Med hjemmel i skattebetalingslovens § 15-1 er skatteutvalget delegert myndighet til å treffe 

vedtak om utsettelse av betaling/søknad om ettergivelse av skatt for beløp inntil kr 200.000.  

 

Ved eventuelle senere endringer fra Skattedirektoratet vil myndighetsgrensene automatisk 

gjelde for skatteutvalget. 

 



 

 

5. Utvalg for kultur og samfunn  

5.1. Ansvars- og arbeidsområde 

 

Utvalg for kultur og samfunn har et særlig politisk ansvar for forvaltning, tjenesteyting og drift 

innenfor saksfeltet og arbeidsområdet til tjenesteområde samfunnsutvikling. Ansvar og 

myndighet både i forvaltningssaker og driftssaker (enkeltsaker) ligger til Utvalg for kultur og 

samfunn.  

 

Utvalg for kultur og samfunn har innenfor sitt område et særlig ansvar for kvalitetssikring i den 

kommunale tjenesteyting. Utvalget kan ta opp til behandling forslag som fremmes gjennom 

utvalgets representanter i etablerte samarbeidsutvalg og vurdere disse i en helhetlig politisk 

sammenheng. 

 

Utvalg for kultur og samfunns leder utformer dagsorden til utvalgsmøtene i samarbeid med 

rådmann/politisk sekretariat. 

 

Utvalget skal behandle driftsrapport, tertialrapport, årsrapport og regnskapstall og avgi uttalelse i 

forkant for behandling i formannskap og kommunestyre. 

 

Utvalget kan gjennomføre høringer hvor administrasjonen møter for å svare, innenfor avtalte 

problemstillinger, for eksempel oppfølging av tidligere vedtak. 

 

Formannskapet har delegert avgjørelsesmyndigheten til alle forskrifter som kommunen fatter 

vedtak etter, som er hjemlet etter lov om jord av 12.05.1995 (jordloven) og lov om skogbruk 

(skogbrukslova) av 31.05.2005, til Utvalg for kultur og samfunn.  

 

Lover, med tilhørende forskrifter, som omfatter vilt og fisk, motorisert ferdsel i utmark og 

friluftsliv, som tidligere var delegert til Drifts- og miljøutvalg, delegeres til Utvalg for kultur og 

samfunn. 

 

Ikke prinsipielle saker/kurante saker delegeres til kommunalsjef for samfunnsutvikling. 

5.1.1. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 

 



 

 

Utvalg for kultur og samfunn kan fremme forslag på sitt saklige virkefelt i tilknytning til 

formannskapets utarbeiding av innstilling i sak om økonomiplan og årsbudsjett - dvs. innenfor 

kommunestyrets driftsrammer. 

Utvalget er og tillagt myndighet til å behandle hastesaker etter kommuneloven § 13. 

5.1.2. Videre har Utvalg for kultur og samfunn følgende særskilte oppgaver og myndighet: 

 

a) Avgi høringsuttalelser til offentlige utredninger, lovforslag, forskriftsforslag innenfor utvalgets 

ansvars– og arbeidsområde når disse antas å ha spesiell politisk interesse. Dette gjelder 

likevel ikke uttalelser av slik karakter at uttalelsen må forelegges kommunestyret. 

b) Ansvar for estetiske vurderinger ved kommunale bygg og anleggsprosjekter.   

c) Lov om film og videogram av 15.05.1987.  

- Sette egne vilkår for konsesjon til framvisning av film og videogram. 

d) Vegloven av 21.06.1963 

- Vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg, bygging og nedlegging av 

kommunal veg, jf §§ 5-7.    

e) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 

- Tillatelse til start og landing med luftfartøy eller bruk av motorfartøy som ikke kan skje 

med hjemmel i loven (gjelder ikke ved: en enkelt anledning, for inntil en måned eller 

fornyelse av tidligere innvilget søknad), jf § 6. 

- Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel (gjelder ikke ved en enkelt anledning, for 

inntil en måned eller fornyelse av tidligere innvilget søknad), jf §§ 5 og 6 i Nasjonal 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

f) Friluftsloven av 28.06.1957 

- Vedta regulering av ridning, sykling m.v., jf § 2, 2 ledd.           

- Godkjenne adkomstavgift, jf § 14. 

- Fastsette atferdsregler, jf § 15.      

- Vedta sperring, jf § 16. 

- Innløsning, jf § 18. 

g) Lov om vern mot forurensning og om avfall, 13.03.1981 

- Myndighet til å endre og omgjøre tillatelser gitt i saker der kommunen har myndighet 

til å gi tillatelse, jf § 18. 

- Fremme krav om gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer 

utøvelse av allemannsretter utenfor næring mv., jf § 58, 2. ledd. 

- Fastsette forurensningsgebyr etter § 73. 



 

 

- Begjære påtale ved forurensning innenfor kommunens myndighetsområde, jf § 78, 3. 

ledd. 

- Begjære påtale ved ulovlig håndtering av avfall innenfor kommunens 

myndighetsområde, § 79, 3. ledd. 

h) Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 

i) Lov om viltet av 29.mai 1981. 

j) Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15.mai 1992. 

k) Lov om eiendomsregistrering av 17.06.2005 i den grad dette ikke er delegert til rådmannen 

se pkt.6.3.35. 

l) Lov om stadnamn av 18.05.1990 

 

5.2. Generell myndighet 

 

Utvalget avgjør alle forvaltningssaker av prinsipiell betydning når disse etter særlover, forskrifter 

eller reglement, eller i tråd med sedvane, ikke skal behandles av særskilt organ, eller når det 

etter en konkret vurdering er tvil om hvorvidt saken er prinsipiell og kan avgjøres av rådmannen. 

Utvalget innstiller overfor kommunestyret i saker innenfor sitt saklige virkefelt når disse saker er 

av en slik karakter at endelig avgjørelse må treffes av kommunestyret. 

 

6. Utvalg for levekår 

6.1. Ansvars- og arbeidsområde 

 

Utvalg for levekår har et særlig politisk ansvar for forvaltning, tjenesteyting og drift innenfor 

saksfeltet og arbeidsområdene til tjenesteområdene helse og velferd, barnehage og opplæring. 

Ansvar og myndighet i forvaltningssaker og driftssaker (enkeltsaker) ligger til Utvalg for levekår.  

Utvalg for levekår har innenfor sitt område et særlig ansvar for kvalitetssikring i den kommunale 

tjenesteyting. Utvalget kan ta opp til behandling forslag som fremmes gjennom utvalgets 

representanter i etablerte samarbeidsutvalg og vurdere disse i en helhetlig politisk sammenheng. 

Utvalg for levekår er kommunens særskilte klagenemnd for forvaltningssaker opprettet av 

kommunestyret i medhold av forvaltningslovens § 28, annet ledd. Se eget reglement for Anke- 

og klageutvalget. 



 

 

 

Utvalg for levekårs leder utformer dagsorden til utvalgsmøtene i samarbeid med 

rådmann/politisk sekretariat. 

Utvalget skal behandle driftsrapport, tertialrapport, årsrapport og regnskapstall og avgi uttalelse i 

forkant for behandling i formannskap og kommunestyre. 

Utvalget kan gjennomføre høringer hvor administrasjonen møter for å svare, innenfor avtalte 

problemstillinger, dvs. oppfølginger av for eksempel oppfølging av tidligere vedtak. 

 

6.1.1. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 

Utvalg for levekår kan fremme forslag på sitt saklige virkefelt i tilknytning til formannskapets 

utarbeiding av innstilling i sak om økonomiplan og årsbudsjett - dvs. innenfor kommunestyrets 

driftsrammer. 

Utvalget er og tillagt myndighet til å behandle hastesaker etter kommuneloven § 13. 

6.1.2. Videre har Utvalg for levekår følgende særskilte oppgaver og myndighet: 

a) Avgi høringsuttalelser til offentlige utredninger, lovforslag, forskriftsforslag innenfor utvalgets 

ansvars– og arbeidsområde når disse antas å ha spesiell politisk interesse. Dette gjelder 

likevel ikke uttalelser av slik karakter at uttalelsen må forelegges kommunestyret. 

b) Serveringsloven av 13.06.1997 

a. Gi serveringsbevilling, jf § 3. 

b. Vedta forskrifter for åpningstider ved serveringssteder, jf § 15, 1. ledd. 

c. Å gjøre unntak fra gjeldende åpningstidsbestemmelser for det enkelte 

serveringssted, når særlige grunner foreligger, jf § 15, 2.ledd. 

d. Å straks sette en serveringsbevilling ut av kraft, jf § 18, og til å tilbakekalle 

serveringsbevilling, jf § 19. 

 

6.2. Generell myndighet 

 

Utvalget avgjør alle forvaltningssaker av prinsipiell betydning når disse etter særlover, forskrifter 

eller reglement, eller i tråd med sedvane, ikke skal behandles av særskilt organ, eller når det 

etter en konkret vurdering er tvil om hvorvidt saken er prinsipiell og kan avgjøres av rådmannen. 

Utvalget innstiller overfor kommunestyret i saker innenfor sitt saklige virkefelt når disse saker er 

av en slik karakter at endelig avgjørelse må treffes av kommunestyret. 



 

 

 

  



 

 

7. Administrasjonsutvalget 

7.1. Hovedansvarsområde 

 

Administrasjonsutvalget har det politiske ansvaret for kommunens arbeidsgivervirksomhet. 

Administrasjonsutvalget gis fullmakt til å opprette arbeidsutvalg og komiteer i hht 

kommunelovens § 10 nr. 4 og nr. 5, og delegere til disse å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller 

saker av ikke prinsipiell karakter. 

7.2. Personalpolitiske retningslinjer og reglementer 

Innenfor de målsettinger kommunestyret har trukket opp for kommunens personalpolitikk, 

delegeres administrasjonsutvalget myndighet til å utarbeide og vedta personalpolitiske 

retningslinjer og reglementer. 

7.3. Tilsettinger  

Administrasjonsutvalget tildeles myndighet til å tilsette kommunalsjefer, økonomisjef og 

personal- og organisasjonssjef innenfor den hovedstruktur kommunestyret har vedtatt og som 

ikke er delegert til rådmannen. 

7.4. Oppsigelser og avskjed 

Administrasjonsutvalget gis fullmakt til å foreta oppsigelser og meddele avskjed for stillinger der 

administrasjonsutvalget har tilsettingsmyndighet. 

7.5. Lønnspolitikk 

Administrasjonsutvalget trekker opp retningslinjer for kommunens lønnspolitikk. 

Administrasjonsutvalgets politisk valgte medlemmer velger forhandlingsutvalg på 3 medlemmer 

som fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for lederstillinger i kap. 3.4.1. 

7.6. Informasjonsteknologi 

Administrasjonsutvalget vedtar planer og retningslinjer for bruk av informasjonsteknologi. 

 

  



 

 

8. Rådmannen 

 

All myndighet som i hht. dette reglementet er delegert til rådmannen, skal utøves i 

overensstemmelse med lover, forskrifter eller retningslinjer gitt av kommunestyret eller annet 

politisk organ som er gitt slik myndighet. All utøvelse av myndighet skal skje innenfor 

kommunestyrets økonomiske rammer og andre overordnede forutsetninger. 

Delegert myndighet til rådmannen kan oppheves av delegeringsorganet. Rådmannen kan i 

spesielle saker anmode delegeringsorganet om selv å treffe vedtak i saken når dette er 

begrunnet. 

8.1. Ansvars- og arbeidsområde 

 

Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet over hele kommunebudsjettet. Videredelegering er 

regulert i kommunens økonomireglement. Bestemmelser om budsjettendringer er gitt i samme 

økonomireglement. 

8.2. Generell myndighet 

 

Rådmannen er administrasjonssjef og er gitt rammer i kommunelovens kapittel 4. 

Med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4 gis rådmannen myndighet til å avgjøre alle saker som 

regnes som ikke-prinsipielle, og som ikke er lagt til politisk organ gjennom lov eller reglement.  

 

Rådmann og ordfører avgjør hva som er prinsipielle/ikke-prinsipielle saker. Saker av et visst 

omfang bør orienteres om eller behandles politisk. Alle saker som har vært gjenstand for slik 

vurdering kan legges fram som referatsak for det angjeldende politiske organ i dets første møte 

etter at et administrativt vedtak er fattet. Avgjørelser som tas gjennom denne behandlingen av 

tvilstilfeller, utvikler en sedvane som supplerer reglene i dette reglementet. 

8.3. Særlige delegeringsbestemmelser 

8.3.1. Straffeloven av 22.05.1902 

Rådmannen kan etter § 79, 5. ledd anmelde og begjære offentlig påtale for straffbare handlinger 

mot kommunalt ansatte i tjeneste, og kommunal eiendom, samt i andre saker hvor kommunen er 

fornærmet, når hensynet til etterforskningen krever rask påtale. 



 

 

8.3.2. Lov om eigedomsregistrering av 17.06.2005 

Rådmannen er delegert kommunens myndighet etter loven i den grad loven tillater. 

8.3.3. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv av 02.06.1989 

Myndigheten til tildeling av ambulerende bevilling til skjenking av øl i kl. II, øl i kl. III, vin og 

brennevin, jfr. lovens § 4-5. 

 

Myndigheten til å tildele skjenkebevilling for øl i kl. II, øl i kl. III, vin og brennevin for en enkelt 

anledning, jfr. lovens § 1-6. En enkelt anledning kan vare inntil 3 dager. 

 

Myndigheten til å avgjøre søknader om utvidet bevilling, jfr. lovens § 4-2. 

 

Myndigheten til å avgjøre søknader om utvidet skjenketid for en enkelt anledning, jfr. lovens § 1- 

 

Myndigheten til å godkjenne skifte av styrer og stedfortreder, jfr. lovens § 1-7c. 

 

Myndigheten til å tildele én prikk etter §10 nr. 3 i forskrift 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v. 

8.3.4. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 10.06.1977 

Rådmannen gis fullmakt til å gi tillatelse til start og landing med luftfartøy eller bruk av 

motorfartøy som ikke kan skje med hjemmel i loven, dersom tillatelsen gjelder en enkelt 

anledning, for inntil en måned eller fornyelse av tidligere innvilget søknad, jf § 6. Rådmannens 

avgjørelse kan påklages. 

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai 1988: 

Rådmannen gis fullmakt til å gi dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel, dersom tillatelsen 

gjelder en enkelt anledning, for inntil en måned eller fornyelse av tidligere innvilget søknad, jf §§ 

5 og 6. 

8.3.5. Veglov av 21.06.1963 

Rådmannen gis fullmakt til å opptre som vegstyremakt for kommunale veger i alle saker som 

anses som ikke-prinsipielle, jf. veglovens kap. V og VI. 



 

 

8.3.6. Vegtrafikklov av 18.06.1965 

Vegtrafikklovens bestemmelser om trafikkregler, skiltregler, fartsregler, særlig forbud mot trafikk 

og parkering (§§ 4-8), delegeres til rådmannen. 

8.3.7. Lov om naturens mangfold av 19.06.2009  

Rådmannen gis fullmakt i alle saker som anses som ikke-prinsipielle. 

8.3.8. Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13.03.1981, med tilhørende forskrifter. 

Rådmannen får fullmakt til å gi pålegg om å treffe nødvendige tiltak for å unngå forurensning 

innenfor kommunens myndighetsområde iht. loven, jf § 7 siste ledd. 

Rådmannen får fullmakt til å kreve omlegging og utbedring av stikkledning, jf § 22, 2. ledd. 

Rådmannen får fullmakt til å bestemme at avløpsvann ledes inn i en annens avløpsanlegg og 

kreve tilknytning til eksisterende avløpsanlegg, jf § 23, 1. og 2. ledd. 

Rådmannen får fullmakt til å kreve kostnadene dekket i samsvar med lov om kommunale vass- 

og kloakkavgifter, jf § 25. Kommunen kan kreve refusjon i henhold til bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. 

Rådmannen får fullmakt til å kreve at slamavskiller kobles ut, jf § 26.  

Rådmannen får fullmakt til å gi pålegg som sikrer forsvarlig avfallshåndtering i samband med 

utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v., jf § 35, siste ledd. 

Rådmannen får fullmakt til å gi pålegg om opprydding eller om betaling for opprydding av avfall 

og lignende som er etterlatt, tømt eller oppbevart i strid med lovens § 28, jf § 37. 

Rådmannen har, innenfor kommunens myndighetsområde, ansvar for å følge opp og sikre 

kommunens interesser i det kommunestyret har delegert til Styret i Rogaland Brann og redning 

IKS og IVAR, herunder kreve opplysninger, utføre nødvendig saksbehandling, utarbeide 

tertialrapport og bidrag til årsmelding. 

Rådmannen får fullmakt til å gi pålegg om undersøkelse innenfor kommunens 

myndighetsområde, jf § 51. 

Rådmannen får fullmakt til å fastsette og frafalle forurensningsgebyr innenfor sitt 

myndighetsområde, jf § 73. 

Rådmannen får fullmakt til å sørge for umiddelbar gjennomføring i forbindelse med pålegg 

innenfor kommunens myndighetsområde, jf § 7, 4. ledd eller § 37, jf § 74, 1. til 3. ledd. 

Kommunens myndighet til å treffe enkeltvedtak etter forurensningslovens § 83, 1. ledd, med 

tilhørende forskrifter gitt i medhold av loven, delegeres til rådmannen, jf. § 83, 2. ledd. 

Kommunestyrets myndighet til å treffe vedtak etter § 4 i forskrift om utslipp fra mindre 

avløpsanlegg delegeres til rådmannen i ikke-prinsipielle enkeltsaker. 



 

 

For enkeltvedtak truffet av rådmannen gjelder klagerett etter § 85, 2.ledd. 

8.3.9. Lov om friluftslivet av 28.06.1957 

Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til rådmannen. 

Stansing/fjerning av ulovlig oppsatte skilt, gjerder og lignende, jf § 40. 

8.3.10. Plan og bygningslov av 27.06.2008, med forskrifter 

Rådmannen gis myndighet etter lovens § 12-14, 2.ledd til å foreta mindre/bagatellmessige 

endringer i reguleringsplanen. 

Rådmannen gis myndighet etter § 19-4 i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Rådmannen gis myndighet som loven legger til kommunen i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning med unntak av saker som er lagt til det faste utvalg for plansaker/formannskapet. 

8.3.11. Lov om husleieavtaler av 26.3.1999 

Myndighet til å inngå, administrere og si opp husleieavtaler med leietakere av kommunale 

boliger og fremleieboliger etter §§ 1-1 til 10-6 og 11-2 (Boliger for vanskeligstilte) 

8.3.12. Lov om Husbanken av 29.5.2009 

Myndighet til å avgjøre søknader om tilskudd/lån av midler kommunen har fått tildelt til videre 

tilskudd/utlån etter Forskrift om startlån fra Husbanken av 22.12.2004, Forskrift om tilskudd til 

etablering og tilpasning av bolig, med mer av 23.2.2011, Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra 

Husbanken av 23.3.2011 og Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken av 

25.5.2011 til lovens §§ (26) 1 og 8 avgjøres av rådmannen. 

Avgjørelsene fattes på grunnlag av forskriftene og kommunestyrets vedtatte retningslinjer. 

Vedtak truffet av rådmannen etter delegert myndighet kan påklages til ankeutvalget. 

8.3.13. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) av 28.11.2003 

Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til rådmannen. 

8.3.14. Lov om jord av 12.05.1995  

Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til rådmannen. 

8.3.15. Lov om skogbruk og skogvern av 21.05.1965  

Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til rådmannen. 

8.3.16. Lov om forpaktning av 25.06.1965 

Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til rådmannen. 



 

 

8.3.17. Lov om odelsretten og åsetesretten av 28.06.1974 

Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til rådmannen. 

8.3.18. Lov om viltet av 29.05.1981  

Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til rådmannen.  

8.3.19. Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15.05.1992  

Avgjørelser av ikke-prinsipiell karakter delegeres til rådmannen. 

8.3.20. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12.2009 

Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter lovens (kap 3, 4, 5, 6, 6 A, 7, §§ 10-1 og 10-4 og kap 11, 

§ 11) kap. 4, §§ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39 og 40 delegeres til rådmannen. 

8.3.21. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 

04.07.2003 

Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter lovens kap.2, §§ 2 (rett og plikt til deltakelse i 

introduksjonsprogrammet), 3 (kommunens ansvar for introduksjonsprogrammet), 4 

(introduksjonsprogrammet), 5 (programmets varighet), kap. 3, §§ 8 (rett til introduksjonsstønad), 

9 (beregning), 10 (fravær), 11 (egne midler), 12 (samordning med andre offentlige ytelser), 13 

(utbetaling), 14 (trekk i fremtidige utbetalinger), 15 (uriktige opplysninger), 16 (refusjon i ytelser 

fra folketrygden), kap. 4, §§ 17 (rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap, 18 (kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 19 

(gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 20 (forskrifter). 

8.3.22. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.6.11 

Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter lovens 7, §§ 7-1 (individuell plan), kap. 9. §§ 9-5 (vilkår for 

bruka v tvang og makt), 9-6 (særlige grenser for bruk av enkelte tiltak) og 9-7 (kommunens 

saksbehandling), og kap. 10, §§ 10-1 (plikt til å vurdere tvang etter melding fra pårørende), 10-2 

(tilbakehold i institusjon uten samtykke), 10-3 (tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige), 

10-4 (tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke), delegeres til rådmannen.  

Videre delegeres rådmannen myndighet til å beregne hva den enkelte bruker skal betale i 

vederlag i henhold til retningslinjer, jf. lovens § 11-2. Rådmannen kan frafalle kravet om 

egenbetaling for hjemmehjelp, (og) avlastning/ korttidsopphold, og gruppetilbud eller endre 

betalingssats etter søknad, jf. § 11-2.  

 



 

 

Myndigheten utøves innenfor rammen av kommunale og statlige regler kap. 3 (kommunens 

ansvar for helse- og omsorgstjenester, §§ 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-10, kap. 8 

(undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning), §§ 8-1, 8-2, 8-3.   

8.3.23. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.11 

Myndighet til å fatte vedtak delegeres til rådmannen etter følgende hjemler: 

§ 1 Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv 

§ 8 Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 

8.3.24. Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999 

Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter lovens kap. 2, §§ 2-1a (rett til nødvendig hjelp fra 

kommunens helse- og omsorgstjenester), 2-1c (pasientrettigheter i fastlegeordningen), 2-5 (rett 

til individuell plan), 2-7 (forvaltningslovens anvendelser), 2-8 (tilbud ved særlig tyngende 

omsorgsoppgaver), kap. 4, §§ 4-1 (hovedregel om samtykke), 4-2 (krav til samtykkes form), 4-3 

(hvem som har samtykkekompetanse), 4-4 (samtykke på vegne av barn), 4-5 (samtykke på 

vegne av ungdom som ikke har samtykkekompetanse), 4-6 (om myndige personer som ikke har 

samtykkekompetanse), 4-7 (om pasienter som er umyndiggjort), 4-9 (pasientens rett til å nekte 

helsehjelp i særlige situasjoner), kap.4, §§ 4-A-3 (adgang til å gi helsehjelp som pasienten 

motsetter seg), 4A-4 (gjennomføring av helsehjelpen), 4A-5 (vedtak om helsehjelp som 

pasienten motsetter seg) 

8.3.25. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 07.06.1996  

Avgjøre hvem som sørger for gravferd ved uenighet mellom etterlatte, jf § 9. Avgjørelsen kan 

ikke påklages. 

8.3.26. Lov om tilsyn med næringsmidler av 19.05.1933 

Med hjemmel i næringsmiddellovens § 4 nr. 5, delegeres kommunestyrets myndighet i ikke-

prinsipielle saker til rådmannen. 

Rådmannen har ansvar for å følge opp og sikre kommunens interesser i det som er delegert til 

Mattilsynet Region Rogaland og Agder. 

8.3.27. Lov om barn og foreldre av 08.04.1981 

Å avgi uttalelse på vegne av kommunen i spørsmål om foreldreansvar delegeres til rådmannen, 

jf. §§ 55 og 63. 



 

 

8.3.28. Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17.07.1998 

Etter opplæringsloven gis rådmannen følgende fullmakter: 

 Gi forskrift om fag- og timefordeling, §1-1. 

 Tilbud om leksehjelp i grunnskolen §§1A-1. og 13-7a. 

 Tilpasset opplæring og tidlig innsats jf § 1-3.  

 Drive forsøksvirksomhet, § 1-4.  

 Opplæring og tilbud om valgfag på ungdomstrinnet § 1-14. 

 Utsette/fremskynde skolestart med inntil 1 år, § 2-1, 3. ledd.  

 Frita elev for opplæringsplikt, § 2-1, 4. ledd.  

 Fremme krav om offentlig påtale, § 2-1, 5. ledd.  

 Fastsette skolerute, jf § 2-2, 3. og 4. ledd.  

 Innhold og organisering av skolen, § 2-3.  

 Fritak fra aktiviteter i opplæringen jf §§ 2-3a og 2-4. 

 Bestemme at opplæring i og på tegnspråk skal gis på et annet sted enn den skolen 

eleven sokner til, § 2-6, 2. ledd.  

 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, § 2-8  

 Gi forskrift om ordensreglement, § 2-9.  

 Bortvisning, § 2-10.  

 Etter søknad, gi en elev permisjon i inntil to uker, § 2-11,  

 Privat grunnskoleopplæring i hjemmet, § 2-13.  

 Fatte vedtak etter kap 4 A om opplæring spesielt organisert for voksne.  

 Vurdering av opplæringstilbudet ved rett til spesialundervisning, §§ 5-1, 2. ledd og 5-7.  

 Foreta sakkyndig vurdering og fatte enkeltvedtak om spesialundervisning, pedagogisk 

psykologisk tjeneste, eller spesialpedagogisk hjelp etter §§ 5-1, § 5-3, 1. ledd, 5-6 og 5-7.  

 Innlosjere og føre tilsyn med elever, når daglig skyss ikke er forsvarlig. § 7-1, 3. og 4. 

ledd.  

 Avgjøre søknad om inntak ved annen skole enn der eleven sokner til, § 8-1, 2. ledd.  

 Nærskoleprinsippet og vedtak om i særlige tilfeller å flytte en elev til en annen skole enn 

den skolen eleven har rett til å gå på, jf § 8-1, 3. ledd.  

 Organiseringen av elever i klasser eller basisgrupper, § 8-2  

 Aktivt og systematisk arbeid med elevene sitt fysiske og psykiske skolemiljø, § 9a, 3.- 8. 

ledd  

 Kompetansekrav til undervisningspersonell, § 10-1  

 Opprette elevråd ved alle skoler § 11-2 



 

 

 Plikt til å ulykkesforsikre elever §13-3-b 

 Plikt å sørge for foreldresamarbeid § 13-3-d 

 Ansvaret for skoleskyss, jf. § 13-4.  

 Skolemiljøutvalg ved grunnskoler, § 11-1a, 1. og 2. ledd  

 Plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp, jf § 13.1.  

 Godkjenne og føre tilsyn med kommunale og private skolefritidsordninger § 13-7.  

 Plikt til å sørge for foreldresamarbeid, 13-3d  

 Tilsyn med hjemmeopplæring § 14-2.  

 

Vedtak innenfor vedtatte rammer etter §§ 13-1 og 13-4 til 13-7 delegeres til rådmannen. 

8.3.29. Lov om barnehager av 17.06.2005, med vedtekter for barnehage som eies og drives av 

Gjesdal kommune 

Med hjemmel i Lov om barnehager og vedtekter for barnehage som eies og drives av Gjesdal 

kommune, delegeres avgjørelser i alle ikke-prinsipielle enkeltsaker etter lov og vedtekter til 

rådmannen. 

Rådmannen gis myndighet til å:  

1. Tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen 

jf. § 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. 

2. Tildele barnehageplasser i tråd med vedtatte prioriteringsregler jf. vedtektene. 

3. Legge til rette for en samordnet opptaksprosess mellom ikke-kommunale og kommunale 

barnehager jf. § 12. 

4. Avgjøre søknad om godkjenning av barnehager etter vurdering av barnehagens egnethet 

i forhold til formål og innhold jf. § 10. 

5. Godkjenne hjem som familiebarnehager i forhold til organisering og egnethet jf. § 11. 

6. Innvilge redusert betaling, friplasser og permisjon fra barnehageplass i tråd med 

gjeldende regelverk. 

7. Gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk jf. § 8. 

8. Opprette og føre register til bruk for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med kontroll 

av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. 

9. Yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen, 

jf. § 14 

10. Fastsette planleggingsdager i barnehagene. 



 

 

11. Kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer i stillinger som 

styrer og pedagogiske ledere jf §§ 17 og 18. 

8.3.30. Lov om voksenopplæring av 28.05.1976, med forskrift 

Med hjemmel i voksenopplæringslovens § 5, delegeres avgjørelser i alle ikke-prinsipielle 

enkeltsaker etter loven, til rådmannen. 

 

Rådmannen gis myndighet til å fordele kommunale midler til voksenopplæringstiltak til 

organisasjoner etter søknad og innenfor de vedtatte budsjettrammer, i samsvar med vedtatte 

regler for tilskudd til voksenopplæring. 

Rådmannen gis ansvar for og myndighet til å innvilge dispensasjoner etter pkt. 8.3.2. i forskrift til 

loven.  

8.3.31. Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 

Avgjørelser i alle ikke-prinsipielle enkeltsaker etter loven delegeres til rådmannen. 

8.3.32. Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner av 17.07.1992 

Med hjemmel i gjeldsordningsloven får rådmannen fullmakt til å melde krav på vegne av 

kommunen etter lovens § 3-2, godkjenne forslag til frivillig gjeldsordning etter lovens § 4-11, 

møte på vegne av kommunen til muntlig saksforberedelse etter lovens § 5-3, 2. ledd, og avgi 

uttalelse i hht. § 5-3, 3. ledd. 

8.3.33. Lov om film og videogram av 15.05.1987 

Avgjørelser i ikke-prinsipielle enkeltsaker delegeres til rådmannen.  

8.3.34. Lov om serveringsvirksomhet av 13.06.1997 

Rådmannen får fullmakt til å innhente uttalelse fra politiet eller andre offentlige myndigheter, jf. § 

9. 

Rådmannen får fullmakt til å gi dispensasjon fra åpningstidene fastsatt av kommunen i 

enkelttilfeller, jf. § 15. 

Ved overdragelse av serveringssted, får rådmannen i særlige tilfeller fullmakt til å gi utsettelse 

med innsendelse av ny søknad om bevilling, jf. § 22. 

Ved bevillingshavers død får rådmannen fullmakt til å gi dødsboet bevilling ut over fristen i § 24. 



 

 

8.3.35. Lov om vern mot tobakkskader av 09.03.1973 

Rådmannen får fullmakt til å føre tilsyn med at reglene i, og i medhold av § 6 i loven blir 

overholdt. 

8.3.36. Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.6.2000 

Rådmannen får fullmakt til å beordre personell etter lovens kap. 4. 

8.3.37. Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 

Rådmannen er delegert kommunens myndighet etter loven i den grad loven tillater.  

8.3.38. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator av 16.12.11  

(fastsatt med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 7-1, 7-2 og 7-3, lov om 

pasient- og brukerrettigheter, § 2-5, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og 

gjennomføring av psykisk helsevern, § 4-1) 

Myndighet til å følge opp forskrift om individuelle planer og ivareta kommunens plikter i 

forskriften, jf § 5, delegeres til rådmannen. 

Myndighet til å bestemme hvem som har ansvar for at det utarbeides individuell plan delegeres 

rådmannen etter følgende hjemmel: 

§ 18 Ansvar for å utarbeide individuell plan 

Myndighet til å bestemme hvem som har koordinatoransvar delegeres til rådmannen etter 

følgende hjemmel: 

§ 21 Koordinator i kommunen 

8.3.39. Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltning av 19.11.2010 

Fastsatt med hjemmel i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, §§ 28 og 33. 

Myndighet til å følge opp forskrift om individuelle planer og ivareta kommunens plikter i 

forskriften, jf §§ 4, 5, 6, 7 og 8 delegeres til rådmannen. 

8.3.40. Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.99 

Myndighet til å bestemme hvem som har rett til individuell plan delegeres rådmannen etter 

følgende hjemmel: 

§ 2 – 5 Rett til individuell plan 

8.3.41. Lov om stadnamn av 18.05.90 

Rådmannen er delegert kommunens myndighet etter loven i den grad loven tillater. 

 



 

 

8.4. Arbeidsgiveransvar 

 

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon med de unntak 

som følger av lov eller delegering fra kommunestyret. Rådmannen har myndighet til å treffe 

avgjørelser i personalsaker. 

 

Rådmannen treffer vedtak om kommunens administrative/faglige organisering, med unntak av 

organisering av/på tjenesteområdenivå. 

Rådmannen ansetter i alle kommunale stillinger som ikke er unntatt i lov eller kommunens 

reglement (se punkt 7.3). 

 

Rådmannen fastsetter lønns- og arbeidsbetingelser på vegne av arbeidsgiver, med unntak av de 

lederstillinger som framgår av pkt. 7.5 i dette reglementet.  

 

Rådmannen gis myndighet til å foreta oppsigelse/avskjed for alle kommunale stillinger med 

unntak av det som framkommer i pkt. 7.4. 

 

For øvrig skal rådmannens arbeidsgiveransvar utøves i henhold til gjeldende lover, avtaleverk og 

interne reglement. 

 

8.5. Delegert myndighet til rådmannen på vegne av kommunen som privat rettssubjekt 

8.5.1. Saker vedrørende kommunens faste eiendommer: 

1) Rådmannen gis fullmakt til å leie ut kommunale utleieboliger og inngå leiekontrakt 

etter retningslinjer og rammer fastsatt av kommunen. 

2) Rådmannen gis myndighet til å si opp leiekontrakt ved brudd på denne, og til å 

begjære utkasting av leieboer i kommunale boliger. 

3) Rådmannen gis fullmakt til å leie ut kommunale kontorlokaler/ næringsarealer og 

fastsette leiesats. 

4) Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt om feste av tomt, administrere ordningen 

og kreve inn festeavgift. 

5) Rådmannen gis fullmakt til å gi tilsagn om boligtomter og selge tomter innenfor 

regulert tomteområde etter vilkår som er fastsatt av kommunen, jf. tildelingsregler 

fastsatt av formannskapet i sak 65/02.  



 

 

6) Rådmannen gis fullmakt til å erverve/selge/bortfeste areal i forbindelse med justering 

av eiendom som følge av godkjent reguleringsplan, og å selge tilleggsareal til 

regulerte bolig- eller ervervstomter. 

7) Rådmannen gis fullmakt til å begjære tvangsauksjon som ledd i tvangsinndrivelse når 

kommunens tilgodehavende er minst kr. 25 000 og det anses som nødvendig med 

tvangsauksjon for å ivareta kommunens interesser. 

8) Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelse for kommunale 

heftelser når disse ikke overskrider kr. 200 000 og det fortsatt er god dekning. 

9) Rådmannen gis fullmakt til å slette heftelser på parseller eller tomter som utskilles fra 

hovedeiendom og som får egne bruksnumre, når heftelsens verdi ikke overskrider kr. 

100 000, samtidig som verdien på parsellen eller tomten er lav i forhold til verdien på 

gjenværende hovedeiendom og denne fortsatt antas å gi god dekning.  

10) Rådmannen gis fullmakt til å opptre på kommunens vegne i naboforhold.  

8.5.2. Uttalelser 

Rådmannen gis fullmakt til å avgi uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag o.l. når disse ikke 

antas å ha spesiell politisk interesse eller når høringsfristen er for kort til politisk behandling. For 

øvrig er formannskapet kommunens høringsorgan. 

8.5.3. Andre saker 

Rådmannen gis fullmakt til å: 

1) Anlegge søksmål i ikke-prinsipielle saker hvor sakens verdi ikke antas å overstige  

kr. 200 000,-. 

2) Engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker. 

3) Selge/avhende/kassere utrangert utstyr.  Det skal legges til grunn de prinsipper som gjelder i 

økonomi- og innkjøpsreglement samt i etiske retningslinjer. Oversikt over avgjørelser i hht. 

denne delegerte myndighet skal framlegges i tilknytning til regnskapet. 

4) Velge innkjøpsmåte og leverandør i hht. kommunens innkjøpsreglement.  Delegering i 

hensyn til dette reglementet skal forstås som delegering til rådmannen, som selv 

videredelegerer myndighet.  

5) Rådmannen har ansvar for oppfølging av politivedtekter og politisk og administrativt 

delegeringsreglement. 

 

  



 

 

9. Vedlegg   

 

Vedlegg 1: Klageinstans etter særlover 

Lov       Klageinstans 

Alkoholloven Fylkesmannen, jf § 1-16 

Barnehageloven Fylkesmannen, jf §§ 10, 11, 16, 17 og 18.  

Brannfarlighetsloven Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, jf § 38. 

Brannvernloven Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, jf § 35. 

Delingsloven Fylkesmannen, jf § 1-6. 

Forurensningsloven følger reglene i forvaltningsloven, med unntak av § 

47 der fylkesmannen er klageinstans. 

Friluftsloven Fylkesmannen, jf § 24. 

Helse- og omsorgstjenesteloven Fylkesmannen for avgjørelser etter kap jf. § 9-11, 

Fylkesmannen etter § 9-5 tredje ledd bokstavene 

a,b og c. 

Vedtak etter § 9-5, tredje ledd, bokstavene b og c 

som er overprøvd av Fylkesmannen kan påklages 

til fylkesnemda for barnevernet og sosiale saker jf. 

Barnevernloven § 7-14. 

Jf. § 9-12, vedtak i klagesak etter § 9-11, andre 

ledd kan bringes for tingretten. 

Jf. § 10-5, bruk av fylkesnemnd. Barnevernloven 

§§ 7-1 til 7-8 og §§ 7-11 – 7-23 gjelder tilsvarende 

for saker etter §! 10-2 og 10-3 

Jf. § 10-7 kan vedtak etter 10-5 bringes for 

tingretten. 

Pasient- og brukerrettighetsloven Jf. Kap. 7,  

Kap.2, 3 og 4, samt § 5-1, 6-2 og 6-3 til 

Fylkesmannen 

Kap. 3 til 6 når man mener at selvstendige 

rettigheter er brudd, til Fylkesmannen 

§ 2-1, femte ledd til klagenemd oppnevnt av 

departementet 



 

 

Folkehelseloven Jf. Kap.3, § 19 (miljørettet helsevern), 

Fylkesmannen 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen 

Jf. § 47 Fylkesmannen 

Introduksjonsloven Jf. § 22, Fylkesmannen 

Lov om den husbanken Forvaltningslovens regler gjelder ikke, jf § 25 

Lov om eksplosive varer Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, jf § 35. 

Lov om film og videogram Klagenemnd for film og videogram, utpekt av 

departementet, jf. § 6 

Lov om motorferdsel i utmark Fylkesmannen, jf § 6. 

Lov om psykisk helsevern Jf. kap. §§ 3-1 (legeundersøkelse), 4-4 

(behandling uten eget samtykke) til Fylkesmannen 

Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker Overskjønn/tingretten. 

Lov om jordskifte Overjordskifte/lagmannsretten. 

Lov om matproduksjon og mattrygghet § 4 nr 11: For vedtak fattet av den kommunale 

eller interkommunalt næringsmiddelkontroll: 

Kommunestyret.  

For vedtak i kommunestyret eller særskilt 

klagenemnd: Fylkesmannen 

Odelsloven Fylkeslandbruksstyret 

Opplæringsloven Departementet, jf § 15-2. Enkeltvedtak i personal-

saker: Følger reglene i forvaltningsloven § 28.  

Plan- og bygningsloven Departementet (dvs fylkesmannen), jf § 15 

Serveringsloven Fylkesmannen, jf § 27 

Jordloven Fylkeslandbruksstyret  

Viltloven Fylkesmannen / Fylkeskommunen. 

Voksenopplæringsloven Departementet, jf § 12. 

Konsesjonsloven Fylkesmannen 

Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) Fylkesmannen. § 46 

Sentral matrikkelstyresmakt (Statens Kartverk) når 

det gjelder utlevering av opplysninger fra 

matrikkelen. §46 

Lov om stadnamn Departementet, § 10 

Lov om eierseksjoner Departementet, § 10 



 

 

Vedlegg 2: Instruks for tomte- og eiendomsutvalget  

 

Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal 14. juni 2004, sak 67/04. 

§ 1 Sammensetning og valg 

 

Tomte- og eiendomsutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10. Utvalget er et 

styringsutvalg overfor rådmannen i prinsipielle spørsmål og problemstillinger som oppstår i saker 

om erverv, tilrettelegging, salg og utbygging av faste eiendommer jf. § 3.  

Utvalget består av 3 medlemmer og ett varamedlem. Kommunestyret velger utvalgets 

medlemmer med sammensetning etter forholdstallsprinsippet. Ordfører er utvalgets leder. 

Valgene gjelder for hele den kommunale valgperiode. 

 

§ 2 Møter 

 

Utvalget avholder møter etter behov.  

Utvalgets leder er møteleder, ved forfall fungerer utvalgets nestleder som møteleder. Har begge 

forfall velges det av og blant utvalgets medlemmer en møteleder. 

Utvalget gir sine styringssignaler, retningslinjer m.v. i møtet. 

Lederen og/eller rådmannen innkaller de fra administrasjonen som er nødvendig/ønskelig for 

behandlingen av sakene i utvalget. 

Det føres referat fra utvalgets møter. 

 

§ 3 Oppgaver og myndighet 

 

Utvalgets oppgave er å gi styringssignaler for rådmannens arbeid, og for kommunens 

standpunkt til prinsipielle spørsmål og problemstillinger som oppstår så tidlig som mulig i en 

forhandlingssituasjon om erverv, tilrettelegging, salg og utbygging av faste eiendommer. 

Forhandlingene føres av tomte- og eiendomsutvalget sammen med rådmannen eller de han 

måtte utpeke.  

Utvalget har ikke endelig avgjørelsesmyndighet, med mindre kommunestyret har delegert 

myndighet i enkeltsaker.   



 

 

§ 4 Taushetsplikt 

 

Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om de drøftinger, råd 

m.v. som blir gitt i utvalgets møter i henhold til prinsippene om taushetsplikt i forvaltningslovens 

§ 13 nr. 2. 

 

§ 5 Sekretariat 

 

Tjenesteområde samfunnsutvikling er forhandlingsutvalgets sekretariat. 

 

§ 6  Godtgjørelse til medlemmene 

 

Godtgjørelse til utvalgets medlemmer tilstås i henhold til de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser. 

 



 


