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REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 

§  1      VALG OG SAMMENSETNING 

Utvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale 
valgperioden.  Medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer og utgjøre 
formannskapet.  Valget skjer som forholdsvalg.  Ordfører er        leder av utvalget.  Varaordfører er 
nestleder for utvalget. 

§  2      ANSVARSOMRÅDE 

Utvalget har de oppgaver som etter kommunelovens § 8 er tillagt formannskapet.  Dette 
innebærer behandling av økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.  Utover dette kommer 
utvalget med innstilling til kommunestyret i alle saker angående budsjettreguleringer som går ut 
over de rammer kommunens øvrige utvalg har fått til disposisjon. 

 Utvalget skal: 
-  samordne og planlegge kommunens totale virksomhet gjennom den løpende planlegging som 
skjer i økonomiplan og årsbudsjetter 



-  være medansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre impliserte 
kommunale virksomheter og andre offentlige og private organ med samme eller 
tilsvarende arbeidsoppgaver. 

 ivareta de oppgaver innen miljøvern som kommunen har ansvar for 
 være kommuneplanutvalg 
 være ansvarlig for saker som ikke finner sin naturlige plass i andre utvalg 

Utvalget fører kontroll med at vedtak innenfor arbeidsområdet blir gjennomført. 

§  3    SAKER DER UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 

Utvalget gjør vedtak innenfor den ramme og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, hjemlet i 
lov, eller vedtatt av kommunestyret gjennom delegasjonsreglement, blant annet: 

 oppnevne komiteer som skal løse tidsbegrensede oppgaver 
 saker som behandler i medhold av kommunelovens § 13 (hastesaker). 
 klagenemnd i henhold til forvaltningslovens § 28. 
 avgi stemme på vegne av Iveland kommune ved uravstemninger om 
 landsomfattende tariffavtaler, jfr. KS vedtekter om arbeidsgivervirksomheten. 
 godkjenne lønnsplassering til rådmannen, etter innstilling fra forhandlingsutvalget 
 delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommunelovens § 23 nr. 4. 

§  4      SAKER DER UTVALGET HAR RETT TIL Å UTTALE SEG 

Utvalget har uttalerett i følgende saker: 

 retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet 
 årsbudsjett, økonomiplan og skattevedtak 
 planlegging innenfor utvalgets ansvarsområde 
 samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen innenfor ansvarsområdet 

Utvalget kan ellers ta opp og uttale seg i saker som på annen er naturlig for utvalgets arbeidsfelt. 

§  5    MINDRETALLSANKE 

I saker der utvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret, kan et mindretall 
på to medlemmer, ordfører eller rådmann (eller den som møter på hans vegne), kreve at saken 
blir lagt fram for kommunestyret for avgjørelse. 

Krav om anke må fremmes før møtet er slutt og protokolleres. 

§  6    MØTE 

Utvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene krever 
det. 
Møteinnkalling skal normalt sendes ut 6 dager på forhånd. 
Saksdokumentene skal sendes medlemmer, 1. varamedlem og andre med møterett. 
Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Avgjørelser skal ha vanlig flertall.  Er stemmetallene like, er lederens stemme avgjørende. 
Rådmannen, eller den som møter på hans vegne, har møte, tale og forslagsrett i utvalgsmøtene. 
Det skal føres møtebok. Utskrift av denne sendes medlemmene, 1.varamedlem og andre med 
møterett. 



Under behandling av saker som ikke er unntatt fra offentlighet holdes utvalgets møter for åpne 
dører. 

§  7    SEKRETARIAT 

Rådmannen oppnevner sekretær for utvalget. 

§ 8     UNDERUTVALG 

Kommunestyret skal velge disse faste underutvalg under utvalget: 

1. Administrasjonsutvalg. 

Det er utarbeidet eget reglement for administrasjonsutvalget. 

2. Forhandlingsutvalg. 

Forhandlingsutvalget består av 3 medlemmer, valgt blant formannskapets medlemmer. 
Dette utvalget skal fastsette kriterier for lokale lønnstillegg og avholde lønnspolitiske 
drøftingsmøter med arbeidstakerorganisasjonene. 

Utvalget forhandler/fastsetter lønn til rådmannen, som skal godkjennes av formannskapet. 

3. Arbeidsmiljøutvalg. 

Et utvalg bestående av fire representanter fra arbeidsgiversiden og fire representanter fra 
arbeidstakersiden.Arbeidsgiversidens representanter i arbeidsmiljøutvalget utpekes av 
rådmannen.Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver framgår av den til enhver tid gjeldende 
arbeidsmiljølov og hovedavtale, samt oppgaver delegert fra kommunestyret. 

Jfr. Delegasjonsreglement for behandling av personalsaker og utøving av medbestemmelse. 

  

REGLEMENT FOR TEKNISK UTVALG. 

§ 1       VALG OG SAMMENSETNING 
Utvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale 
valgperioden.  Medlemmene bør velges blant kommunestyrets 
medlemmer/varamedlemmer.  Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Dersom et medlem faller fra eller blir løst fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem.  Er 
utvalget sammensatt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppen som 
står bak den som går ut.  Dersom lederen faller fra eller blir løst fra vervet, velger kommunestyrer 
ny leder selv om det er valgt nestleder. 

§ 2       ANSVARSOMRÅDE 
Utvalget har som arbeidsområde: 

 de oppgaver innen “Drift og utvikling” (teknisk sektor, landbruk, næring og samferdsel) 
som kommunen har ansvar for 

 de oppgaver innen friluftslivsaker som kommunen har ansvar for 
 kommunens faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven 
 de oppgaver og funksjoner som er tillagt brannstyret 



Utvalget skal: 

 være kommunens landbruksnemd 
 være kommunens viltnemd 

Innen overforstående saksområder er utvalget ansvarlig for: 

 samordning og planlegging av virksomhetene 
 en planmessig, rasjonell og økonomisk drift. 
 nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller 
tilgrensende arbeidsoppgaver 

Utvalget har et spesielt ansvar for å støtte og motivere eksisterende næringsvirksomhet inkl. 
landbruk, samt legge forholdene til rette for ny. 

Utvalget fører kontroll med at vedtak innenfor arbeidsområdet blir gjennomført. 

  

§  3      SAKER DER UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET. 
Utvalget gjør vedtak innenfor den ramme og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, hjemlet i 
lov, eller vedtatt av kommunestyret gjennom økonomireglement og delegasjonsreglement, 
blant annet: 

 forvalte bevilgninger innenfor tjenesteområdet “Drift og utvikling” som omfatter 
rammeområde 6 (tekniske formål, landbruk, næring og samferdsel).  Dette skjer innenfor 
de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettet 

 oppnevne komiteer som skal løse tidsbegrensede oppgaver 
 delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommunelovens § 23 nr. 4. 

§ 4       SAKER DER UTVALGET HAR RETT TIL Å UTTALE SEG 

Utvalget har uttalerett i følgende saker: 

 retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet 
 årsbudsjett, økonomiplan og planlegging innenfor eget ansvarsområde 
 opprettelse av faste underutvalg innen sitt arbeidsområde 
 samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen innenfor ansvarsområdet 

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

§  5      MINDRETALLSANKE 

I saker der utvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret, kan et mindretall 
på to medlemmer, ordfører eller rådmann (eller den som møter på hans vegne), kreve at saken 
blir lagt fram for kommunestyret for avgjørelse. 

Krav om anke må fremmes før møtet er slutt og protokolleres 

§ 6     MØTE 

Utvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene krever 
det. 



Møteinnkalling skal normalt sendes ut 6 dager på forhånd. 
Saksdokumentene skal sendes medlemmer, 1. varamedlem og andre med møterett. 

Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Avgjørelser skal ha 
vanlig flertall.  Er stemmetallene like, er lederens stemme avgjørende. 

Rådmannen, eller den som møter på hans vegne, har møte-, tale og forslagsrett i utvalgsmøtene. 
Det skal føres møtebok. Utskrift av denne sendes medlemmene, 1.varamedlem og andre med 
møterett. 
Under behandling av saker som ikke er unntatt fra offentlighet holdes utvalgets møter for åpne 
fører. 

§  7      SEKRETARIAT 

Rådmannen oppnevner sekretær for utvalget. 

§ 8       UNDERUTVALG 

Kommunestyret skal velge følgende faste underutvalg innen utvalgets arbeidsområde: 

 Innlandsfiskenemnd med 5 medlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder.  Ellers gjelder reglene i § 1, 2.ledd. 

  

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSSUTVALGET 

§  1      VALG OG SAMMENSETNING 

Utvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale 
valgperioden.  Medlemmene bør velges blant kommunestyrets 
medlemmer/varamedlemmer.  Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Dersom et medlem faller fra eller blir løst fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem.  Er 
utvalget sammensatt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppen som 
står bak den som går ut.  Dersom lederen faller fra eller blir løst fra vervet, velger kommunestyret 
ny leder selv om det er vagt nestleder. 

§ 2       ANSVARSOMRÅDE 

            Utvalget har som arbeidsområde: 

 de oppgaver innen skole- og barnehagesektoren som kommunen har ansvar for 
 de oppgaver innen helse- og sosialsektoren kommunen har ansvar for 
 de oppgaver innen kultursektoren som kommunen har ansvar for 

Innen overforstående saksområder er utvalget ansvarlig for: 

 samordning og planlegging av virksomheten 
 en planmessig, rasjonell og økonomisk drift 
 nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller 
tilgrensende arbeidsoppgaver 

 styre for kommunale institusjoner innen virksomhetene der ikke annet er bestemt    



Utvalget fører kontroll med at vedtak innenfor arbeidsområdet blir gjennomført. 

§  3      SAKER DER UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 

Utvalget gjør vedtak innenfor den ramme og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, hjemlet i 
lov, eller vedtatt av kommunestyret gjennom økonomireglement og delegasjonsreglement, 
blant annet: 

 forvalte bevilgninger innenfor tjenesteområdene “Oppvekst” og “Helse og velferd” som 
omfatter rammeområde 2 (undervisning), rammeområde 3 (Helse og sosial) og 
rammeområde 4 (kultur).  Dette skjer innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår 
av budsjettet. 

 oppnevne komiteer som skal løse tidsbegrensede oppgaver 
 delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen, etter reglene i kommunelovens § 23 nr. 4. 

§  4      SAKER DER UTVALGET HAR RETT TIL Å UTTALE SEG 

            Utvalget har uttalerett i følgende saker: 

 retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet 
 årsbudsjett, økonomiplan og planlegging innenfor eget ansvarsområde. 
 opprettholdelse av faste underutvalg innen sitt arbeidsområde 
 samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen innenfor ansvarsområdet 

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

§  5      MINDRETALLSANKE. 

I saker der utvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret, kan et mindretall 
på to medlemmer, ordfører eller rådmann (eller den som møter på hans vegne), kreve at saken 
blir lagt fram for utvalg for økonomi/næring for avgjørelse. 

Krav om anke må fremmes før møtet er slutt og protokolleres. 

§  6      MØTE 

Utvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene krever 
det. 
Møteinnkalling skal normalt sendes ut 6 dager på forhånd. 
Saksdokumentene skal sendes medlemmer, 1. varamedlem og andre med møterett. 

Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Avgjørelser skal ha 
vanlig flertall.  Er stemmetallene like, er lederens stemme avgjørende. 

Rådmannen, eller den som møter på hans vegne, har møte-, tale og forslagsrett i utvalgsmøtene. 
Det skal føres møtebok.  Utskrift av denne sendes medlemmene, 1. varamedlem og andre med 
møterett. 
 
Under behandling av saker som ikke er unntatt fra offentlighet, holdes utvalgets møter for åpne 
dører. 

§  7      SEKRETARIAT 

Rådmannen utnevner sekretær for utvalget. 



§  8      UNDERUTVALG 

Kommunestyret skal velge følgende underutvalg under utvalget: 

 Styret for musikk- og kulturskolen 
 Styret for kommunens samlinger 

Leder og nestleder velges av kommunestyret.  Ellers gjelder reglene i § 1, 2.ledd. 

  

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 

§  1      VALG OG SAMMENSETNING 

Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer valgt av kommunestyret (medlemmene i 
formannskapet) og to medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene. 

Kommunale arbeidstakere bør ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

Ordfører og varaordfører er leder og nestleder av utvalget. 

§  2      ARBEIDSOMRÅDE 

Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg i lønns-, personal- og 
organisasjonssaker.  Arbeidsområdet er de oppgaver og saker som gjelder forholdet mellom 
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 

Utvalget har et hovedansvar for samordning og utvikling innen dette arbeidsområdet. 

§  3      SAKER DER UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET 

Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastsatt i 
avtaleverk, i lov, hjemlet i lov eller vedtatt av kommunestyret gjennom delegasjon. 

§  4      SAKER DER UTVALGET HAR UTTALERETT 

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker: 

 Ansettelse, konstituering og oppsigelse av rådmann. 
 Søknad om permisjon fra rådmann. 
 I forbindelse med budsjettbehandlingen drøfte forslag som berører de ansattes situasjon 
 Forslag til reglementer og planer som berører ansatte i kommunen, herunder: 

o Personalpolitiske retningslinjer. 
o Permisjonsreglement. 
o Reglement for telefongodtgjørelse. 
o Opplæringsplan. 

 Nye organisasjons- og bemanningsplaner 
 Ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske hjelpemidler 
 Forslag til effektiviseringstiltak av vesentlig betydning 
 Retningslinjer for delegasjon av avgjørelsesmyndighet til administrasjonen, 
 institusjonsstyrer og forretningsstyrer 
 Andre saker ang. lønns-/personal- og organisasjonsforhold som skal behandles av 

kommunestyret 



§  5      MINDRETALLSANKE 

I saker der utvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret, kan et   mindretall 
på to medlemmer, ordfører eller rådmann (eller den om møter på hans vegne), kreve at saken blir 
lagt fram for formannskapet for avgjørelse. 

Krav om anke må fremmes før møtet er slutt og protokolleres. 

§  6      ARBEIDSTAKERREPRESENTANTENES KOMPETANSE OG HABILITET 

De ansattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de 
politisk valgte. 

§  7      MØTE 

Utvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene krever 
det. 
Møteinnkalling skal normalt sendes ut 6 dager på forhånd. 
Saksdokumentene skal sendes medlemmer, 1. varamedlem og andre med møterett. 
Utvalget er vedtaksført, når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Avgjørelser skal ha vanlig flertall.  Er stemmetallene like, er lederens stemme avgjørende. 
Rådmannen, eller den som møter på hans vegne, har møte-, tale og forslagsrett i utvalgsmøtene. 
Det skal føres møtebok.  Utskrift av denne sendes medlemmene, 1. varamedlem og andre med 
møterett. 

Under behandling av saker som ikke er unntatt fra offentlighet holdes utvalgets møter for åpne 
fører. 

§  8      SEKRETARIAT 

Rådmannen oppnevner sekretær for utvalget. 

 


