
  

 

DELEGERINGSREGLEMENT 

FOR 2019-2023 
Vedtatt av Stavanger kommunestyre 21.10.2019 med endringer vedtatt i 

kommunestyret t.o.m. 01.02.2021 

 

 



  

Innhold 
1 Fellesregler ...................................................................................................................................... 4 

1.1 Hjemmel og formål .................................................................................................................. 4 

1.2 Delegering av myndighet fra kommunestyre til organer og kommunedirektøren ................. 4 

1.3 Regler for bruk av delegert myndighet ................................................................................... 4 

1.4 Politisk organisering ................................................................................................................ 5 

1.5 Valg til organer ........................................................................................................................ 6 

1.6 Arbeidsutvalg ......................................................................................................................... 10 

2 Delegering til folkevalgte organer §5-1 ......................................................................................... 10 

2.1 Stavanger formannskap ........................................................................................................ 10 

2.1.1 Virkeområde .................................................................................................................. 10 

2.1.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 11 

2.2 Kommunalutvalget ................................................................................................................ 11 

2.2.1 Virkeområde .................................................................................................................. 11 

2.2.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 12 

2.3 Utvalg for miljø og utbygging ................................................................................................ 13 

2.3.1 Virkeområde .................................................................................................................. 13 

2.3.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 13 

2.4 Utvalg for helse og velferd .................................................................................................... 14 

2.4.1 Virkeområde .................................................................................................................. 14 

2.4.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 14 

2.5 Utvalg for oppvekst og utdanning ......................................................................................... 14 

2.5.1 Virkeområde .................................................................................................................. 14 

2.5.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 14 

2.6 Utvalg for by- og samfunnsutvikling ...................................................................................... 15 

2.6.1 Virkeområde .................................................................................................................. 15 

2.6.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 15 

2.7 Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog .......................................................................... 16 

2.7.1 Virkeområde .................................................................................................................. 16 

2.7.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 16 

2.8 Utvalg for arbeidsliv og lønn ................................................................................................. 17 

2.8.1 Virkeområde .................................................................................................................. 17 

2.8.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 17 

2.9 Stavanger kommunes klagenemnd ....................................................................................... 17 



2.9.1 Virkeområde .................................................................................................................. 17 

2.9.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 17 

2.10 Valgstyret............................................................................................................................... 17 

2.10.1 Virkeområde .................................................................................................................. 17 

2.10.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 17 

2.11 Kommunedelsutvalgene ........................................................................................................ 18 

2.11.1 Virkeområde .................................................................................................................. 18 

2.11.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 19 

2.12 Kontrollutvalget ..................................................................................................................... 19 

2.12.1 Virkeområde .................................................................................................................. 19 

2.12.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 20 

2.13 Stavanger kommunes kunstutvalg ........................................................................................ 20 

2.13.1 Virkeområde .................................................................................................................. 20 

2.13.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 20 

2.14 Utvalg etter forpaktningsloven ............................................................................................. 21 

2.14.1 Virkeområde .................................................................................................................. 21 

2.14.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 21 

2.15 Skattetakstnemnder (Sakkyndig nemnd eiendomsskatt, Klagenemnd bolig, Klagenemnd 

industri/næring) ................................................................................................................................ 21 

2.15.1 Virkeområde .................................................................................................................. 21 

2.15.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 21 

2.16 Romprogramkomiteen .......................................................................................................... 21 

2.16.1 Virkeområde .................................................................................................................. 21 

3 Delegering til andre kommunale organer §5-2 ............................................................................. 22 

3.1 Eldrerådet .............................................................................................................................. 22 

3.1.1 Virkeområde .................................................................................................................. 22 

3.1.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 22 

3.2 Funksjonshemmedes råd ...................................................................................................... 22 

3.2.1 Virkeområde .................................................................................................................. 22 

3.2.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 22 

3.3 Studentrådet ......................................................................................................................... 23 

3.3.1 Virkeområde .................................................................................................................. 23 

3.3.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 23 

3.4 Ungdommens kommunestyre ............................................................................................... 23 

3.4.1 Virkeområde .................................................................................................................. 23 

3.4.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 23 



3.5 Innvandrerråd ........................................................................................................................ 24 

3.5.1 Virkeområde .................................................................................................................. 24 

3.5.2 Vedtaksmyndighet ......................................................................................................... 24 

3.6 Dialogforum for mangfold og inkludering ............................................................................. 24 

3.6.1 Virkeområde .................................................................................................................. 24 

4 Delegering til kommunedirektøren ............................................................................................... 25 

 

 

  



1 Fellesregler 

1.1 Hjemmel og formål 
Stavanger kommunestyre er øverste folkevalgte organ i Stavanger kommune og treffer vedtak på 

vegne av kommunen.  

Kommunestyret kan vedta å delegere myndighet til folkevalgte organer, andre kommunale organer 

og til kommunedirektøren.  

Hjemmelen for kommunestyrets mandat og delegering er kommuneloven §5-3. 

Delegeringen av ansvar og myndighet skal styrke lokaldemokratiet, gi forutsigbarhet for kommunens 

arbeid og sikre effektiv og faglig forsvarlig saksbehandling.  

Delegeringsreglementet fastsetter: 

- fordelingen av ansvar og myndighet mellom kommunestyret, organer og 

kommunedirektøren 

- regler for bruk av delegerte fullmakter 

- regler for valg til og ledelse av organene 

Reglementet gjelder for de organene som er omtalt i reglementet og for kommunedirektøren.  

 

1.2 Delegering av myndighet fra kommunestyre til organer og kommunedirektøren 
Delegering til organer  

Organene får myndighet fra Stavanger kommunestyre til å behandle saker innenfor de 

virkeområdene og med den vedtaksmyndigheten som fremgår av kapittel 2 og 3 i dette reglementet. 

Behandling av saker innebærer at organet innstiller til overordnet organ eller fatter vedtak der 

organet har vedtaksmyndighet. 

Delegering til kommunedirektøren 

Kommunestyret delegerer fullmakter direkte til kommunedirektøren slik det fremgår av punkt 4 i 

dette reglementet.  

Endring av delegering 

Delegeringer kan bare endres av det organet eller den rollen som har delegert myndigheten.  

 

1.3 Regler for bruk av delegert myndighet 
Disse reglene gjelder for all bruk av myndighet som er delegert fra kommunestyret: 

Retningslinjer for bruk av delegert myndighet 

All delegert myndighet skal utøves i samsvar med: 

- rammene som er gitt i delegeringsvedtaket 

- saksbehandlingsregler som følger av lov, forskrift og god forvaltningsskikk 

- planer, budsjettrammer og øvrige reglementer og retningslinjer som er vedtatt av 

kommunestyret 



Regler for innstilling i politiske behandlinger 

Når en sak skal behandles i flere organer før saken avgjøres, skal behandlingsrekkefølgen sikre at det 

hovedutvalget som har saken innenfor sitt virkeområde er siste behandlende organ. Vedtaket i 

organet som behandler saken anses som gjeldende innstilling ved oversendelse til neste organ. 

Sak som skal avgjøres av kommunestyret, formannskapet eller kommunalutvalget skal normalt 

behandles av ett hovedutvalg. Dersom saken behandles i flere hovedutvalg, skal kommunedirektøren 

i saksframlegget anbefale hvilket utvalg som innstiller.  

Saker som er behandlet i et hovedutvalg, og som deretter skal behandles i kommunestyret, går 

direkte fra utvalget til kommunestyret når økonomiske og administrative konsekvenser er innenfor 

rammen av gjeldende handlings- og økonomiplan. 

Hovedutvalg er definert i kapittel 1.4. 

Tilbakekall av delegert myndighet 

Myndighet som er delegert etter dette reglementet, kan når som helst trekkes tilbake av den som 

har delegert myndigheten.   

Rett til å ikke bruke delegert myndighet 

Den som har fått delegert myndighet kan i særskilte tilfeller overlate avgjørelsen i en sak til det 

organet eller rollen som har gitt delegeringen.   

Rett til å omgjøre vedtak fattet av et underordnet organ eller rolle 

Et overordnet organ eller rolle kan omgjøre vedtak fattet av underordnet organ eller rolle.  

Omgjøringen må skje i samsvar med forvaltningsloven § 35.  

Videredelegering 

Delegert myndighet fra kommunestyret til organer eller kommunedirektøren, kan delegeres videre 

med mindre annet følger av dette reglementet. Videredelegeringen skal være skriftlig og i 

vedtaksform.  

Myndighet til å fatte vedtak i saker, kan ikke delegeres til organenes arbeidsutvalg. 

Rett til å behandle klage som underinstans 

Den som har fått delegert myndighet, er underinstans i klagesaker og behandler klager, jf 

forvaltningsloven § 33.  

 

1.4 Politisk organisering 
Den politiske organiseringen i ulike folkevalgte organer fastsettes av kommunestyret når 

delegeringsreglementet blir vedtatt. Organiseringen kan bare endres av kommunestyret selv. 

Stavanger kommune er organisert etter formannskapsmodellen. 

For valgperioden 2019-2023 skal kommunen ha følgende folkevalgte organer og andre kommunale 

organer med disse navnene: 

 



Folkevalgte organer Andre kommunale organer 

• Stavanger kommunestyre 

• Stavanger formannskap 

• Kommunalutvalget 

• Utvalg for miljø og utbygging 

• Utvalg for helse og velferd 

• Utvalg for oppvekst og utdanning 

• Utvalg for by- og samfunnsutvikling 

• Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 

• Utvalg for arbeidsliv og lønn 

• Kontrollutvalget 

• Kommunedelsutvalg for 
- Finnøy 
- Rennesøy 
- Storhaug 
- Eiganes og Våland 
- Hillevåg 
- Hinna 
- Hundvåg 
- Madla og Kvernevik 
- Tasta 

• Stavanger kommunes klagenemnd 

• Stavanger kommunes kunstutvalg 

• Skattetakstnemnder (Sakkyndig nemnd 
eiendomsskatt, Klagenemnd bolig, 
Klagenemnd industri/næring) 

• Utvalg etter forpaktningsloven 

• Romprogramkomiteen 

• Valgstyret  

• Eldrerådet 

• Funksjonshemmedes råd  

• Ungdommens kommunestyre 

• Studentråd 

• Innvandrerråd 

• Dialogforum for mangfold og 
inkludering 

 

 

Utvalg for miljø og utbygging, utvalg for helse og velferd, utvalg for oppvekst og utdanning, utvalg for 

by- og samfunnsutvikling, utvalg for arbeidsliv og lønn og utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 

omtales i dette reglementet som hovedutvalg. 

 

1.5 Valg til organer 
Kommunestyret velges etter reglene i valgloven og kommuneloven. Kommunestyret og de organene 

som omfattes av dette reglementet, skal velges og sammensettes i samsvar med kommuneloven 

kapittel 5. Opprykk, nyvalg, uttreden og fritak foregår i samsvar med kommuneloven kapittel 7 og 8.  

For organene gjelder følgende: 

 Folkevalgte 
representanter 

Tilleggsregler Sammensettes 
etter § 

Stavanger 
kommunestyre 

67  Valgloven og 
kommuneloven 
§5-5 

Stavanger 
formannskap 

19  Kommuneloven § 
5-6 



Kommunalutvalget 9   Kommuneloven § 
5-7 

Utvalg for miljø og 
utbygging 

11  Kommuneloven § 
5-7 

Utvalg for helse og 
velferd 

11  Kommuneloven § 
5-7 

Utvalg for oppvekst 
og utdanning 

11 Kommunalt foreldreutvalg og 
Stavangerbarnehagenes 
Foreldreforening har møte- og 
talerett med en representant hver. 

Kommuneloven § 
5-7 

Utvalg for by- og 
samfunnsutvikling 

11 Barnas representant har møte-, tale- 
og forslagsrett. 

Kommuneloven § 
5-7 

Utvalg for kultur, 
idrett og 
samfunnsdialog 

11  Kommuneloven § 
5-7 

Utvalg for arbeidsliv 
og lønn 

9 + 4 ansatte De folkevalgte utgjør 
arbeidsgiversiden i utvalget. De 
ansatte har 4 
representanter med møte og talerett 
i utvalget. 2 av 
ansattrepresentantene har 
stemmerett når 
utvalget behandler saker som 
partssammensatt utvalg. 

Kommuneloven § 
5-7 og 5-11 

Stavanger 
kommunes 
klagenemnd 

9  
 

Kommunestyret fastsetter 
sammensetningen etter følgende 
hovedregel: 

- Kommunalutvalget utgjør 
medlemmene i komiteen 

Forvaltningsloven 
§28, 2. ledd 

Kontrollutvalget 5 Minst ett av medlemmene skal 
velges fra medlemmene i 
kommunestyret. Lederen kan ikke 
være medlem av samme parti eller 
gruppe som ordføreren.  

Kommuneloven 
§23-1 

Valgstyret 19 Kommunestyret fastsetter 
sammensetningen etter følgende 
hovedregel: 

- Formannskapet utgjør 
medlemmene i valgstyret 

Valgloven § 4-1 

Kommunedels-
utvalgene 

11 Kommunestyret fastsetter 
sammensetning etter følgende 
hovedregel: 

- Så langt det er mulig, skal 
noen av 
kommunestyrerepresentant
ene velges som medlem eller 
varamedlem i 
kommunedelsutvalgene.  

Kommuneloven  
§5-7 

Eldrerådet 9 Kommunestyret fastsetter 
sammensetning etter følgende 
hovedregel: 

Kommuneloven 
§5-12 



- 6 medlemmer skal på 
valgtidspunktet ha fylt 60 år 

- 3 medlemmer skal være fra 
kommunestyret eller 
hovedutvalgene 

Funksjonshemmedes 
råd 

9 Kommunestyret fastsetter 
sammensetning etter følgende 
hovedregel: 

- 6 medlemmer skal være fra 
brukerorganisasjonene 

- 3 medlemmer skal være fra 
kommunestyret eller 
hovedutvalgene 

Kommuneloven 
§5-12 

Ungdommens 
kommunestyre 

1 x ungdoms- 
skoler + 1 x 
kommune-
deler + 2 
mentorer + 1 x 
EMBO + 1 x 
Johannes 
Lærings- 
senter 

Det opprettes Ungdommens 
kommunestyre med følgende 
sammensetning:  

- En representant fra hver 
ungdomsskole, med 
personlig vararepresentant  

- En representant, ungdom 
mellom 16 og 19 år, med 
personlig vara fra hver av de 
9 kommunedelene i 
Stavanger.  

- To mentorer fra 
kommunestyret i Stavanger 

- En representant fra EMBO 
- En representant fra 

Johannes læringssenter 
 

Kommuneloven 
§5-12 

Studentrådet 8 Kommunestyret fastsetter 
sammensetningen etter følgende 
hovedregel:  

- 2 representanter skal være 
fra kommunestyret 

- Ledere for 
studentorganisasjonene ved 
UiS, BI og VID, leder 
velferdstinget, styreleder SiS 
og 2 representanter fra 
kommunestyret. 

 
Direktøren for Studentsamskipnaden 
har møte- og talerett. 

Kommuneloven § 
5-7 

Innvandrerråd 5 Kommunestyret fastsetter 
sammensetning etter følgende 
hovedregel:  

- 3 representanter skal være 
fra innvandrer-
organisasjonene  

Kommuneloven § 
5-7 



- 2 representanter skal være 
fra kommunestyret eller 
hovedutvalgene. 

- 3 av de 5 representantene 
skal være fra kategori-2-land 

Dialogforum for 
mangfold og 
inkludering 

41 Kommunestyret fastsetter 
sammensetning etter følgende 
hovedregel:  

- Ordføreren 
- Varaordføreren 
- Gruppelederne fra partiene 

representert i 
kommunestyret 

- Medlemmene i 
innvandrerrådet 

- Lederne av 
kommunedelsutvalgene  

- 14 andre personer med 
innvandrerbakgrunn  

Kommuneloven § 
5-7 

Stavanger 
kommunes 
kunstutvalg 

5 Kommunestyret fastsetter 
sammensetning etter følgende 
hovedregel: 

- Leder og nestleder fra utvalg 
for kultur, idrett og 
samfunnsdialog, 1 
representant fra utvalg for 
miljø og utbygging og 2 
eksterne representanter. 

- Bare de eksterne 
medlemmene har personlige 
vararepresentanter. For de 
politiske representantene 
velges vararepresentant i 
rekke. 

Kommuneloven § 
5-7 

Utvalg etter 
forpaktningsloven 

3 Kommunestyret fastsetter 
sammensetningen etter følgende 
hovedregel: 

- Medlemmene bør ha 
landbruksfaglig kompetanse 

Kommuneloven § 
5-7 

Skattetakstnemnder 
(Sakkyndig nemnd 
eiendomsskatt, 
Klagenemnd bolig, 
Klagenemnd 
industri/næring) 
 

5 i hver 
nemnd 

Kommunestyret oppnevner 5 
representanter med personlige 
vararepresentanter til hver. 
Medlemmer av formannskapet kan 
ikke være representert i nemndene, 
jamfør eiendomsskatteloven.  
Medlemmene bør ha takstfaglig 
kompetanse. 

Kommuneloven § 
5-7 

Romprogram- 
komiteen 

4 Utvalg for miljø og utbygging 
fastsetter sammensetning etter 
følgende hovedregel: 

Kommuneloven § 
5-7 



- Medlemmene velges blant 
medlemmene i utvalg for 
miljø og utbygging  

 

Følgende organer ledes av ordfører med varaordfører som nestleder:  

- Stavanger kommunestyre 

- Stavanger formannskap 

- Kommunalutvalget 

- Stavanger kommunes klagenemnd 

- Valgstyret 

- Dialogforum for mangfold og inkludering  

Kommunestyret velger leder og nestleder av de øvrige organene, med unntak av eldrerådet, 

funksjonshemmedes råd, innvandrerrådet og ungdommens kommunestyre. Disse rådene velger selv 

leder og nestleder. Som hovedregel skal leder og nestleder av studentrådet henholdsvis være en 

representant for det politiske flertallet og en for det politiske mindretallet. 

Til alle organer velges antall varamedlemmer tilsvarende hvor mange medlemmer hvert parti har i 

organet, med mulighet for å legge til inntil 2. Til ungdommens kommunestyre velges personlige 

varaer for representantene fra ungdomsskoler, kommunedeler, EMbo og Johannes læringssenter. 

1.6 Arbeidsutvalg 
Kommunalutvalget er arbeidsutvalg for formannskapet. Innvandrerrådet er arbeidsutvalg for 

dialogforum for mangfold og inkludering.  

 

2 Delegering til folkevalgte organer §5-1 

2.1 Stavanger formannskap 

2.1.1 Virkeområde 
Stavanger formannskap skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- saker og oppgaver lagt til formannskapet ved lov 

- salgs- og skjenkebevilling for alkohol 

- regionale og nasjonale høringer av prinsipiell og sektorovergripende art 

- likestilling og diskriminering 

- folkehelse 

- barn i lavinntektsfamilier 

- samfunnssikkerhet 

Formannskapet innstiller til vedtak i kommunestyret i økonomisaker som nevnt i kommunelovens § 

14-3 tredje ledd, og til skattevedtak. 

Formannskapets medlemmer utgjør kommunens valgstyre i henhold til valgloven § 4-1. 

Formannskapet er likestillingsutvalg og skal påse at kommunen følger likestillingsloven. 

Formannskapet behandler ekspropriasjonssaker etter plan- og bygningsloven som ikke må vedtas av 

kommunestyret selv. 



 

2.1.2 Vedtaksmyndighet 
Formannskapet skal innstille til kommunestyret i økonomisaker som nevnt i kommunelovens § 14-3 

tredje ledd og til skattevedtak.  

På virkeområdene over der formannskapet er fagutvalg, har organet myndighet til å avgjøre 

følgende:  

- saker av prinsipiell art  

- legge planer ut på høring 

- saker om rapportering  

- oppfølging av vedtatte planer  

Der disse virkeområdene berører andre hovedutvalg behandles saken først i relevante hovedutvalg.  

Formannskapet uttaler seg på vegne av kommunen i regionale og nasjonale høringer av prinsipiell 

art.  

Formannskapet kan treffe vedtak på vegne av kommunestyret i hastesaker, jf. kommuneloven §11-8 

første ledd. Berørte organer skal orienteres om slike vedtak i referatsak. 

Formannskapet skal behandle saker om avslag på søknader om fast salgs- og skjenkebevilling, avslag 

på søknader om importbevilling og tilvirkingsbevilling. Videre behandler formannskapet saker om 

inndragning av salgs- og skjenkebevillinger, samt skjenkesaker av prinsipiell betydning.  

Formannskapet avgjør anker fra andre organer. 

 

2.2 Kommunalutvalget 

2.2.1 Virkeområde  
Kommunalutvalget skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- overordnet samfunns- og sentrumsutvikling 

- regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid i kommunen 

- finans- og økonomi 

- lønnsstrategi 

- næringsutvikling 

- eierskap 

- smartby 

- kunnskapsbyen Stavanger  

- forskning, innovasjon og digitalisering 

Kommunalutvalget er kommuneplanutvalg for saker etter plan- og bygningsloven kapittel 9, 10 og 

11.  

Kommunalutvalget er kommunens faste utvalg for finans- og økonomisaker og har følgende 

oppgaver: 

- forslag til handlings- og økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og skattevedtak 

som grunnlag for formannskapets innstilling kommunestyret etter kommuneloven §5-6 siste 

ledd, jf. §14-3 tredje ledd. I tillegg behandles på samme måte kommunens tertialrapporter.  



- andre saker innenfor finans- og økonomiområdet etter initiativ fra kommunestyret, 

formannskapet, kommunedirektøren eller etter eget initiativ. 

- kommunens økonomiske planlegging for realisering av kommuneplanens mål 

- resultatrapportering fra kommunens virksomheter 

- helhetlig rapportering og økonomistyring-regnskap og årsrapport 

- kommunens inntekter, gebyrer og skattevedtak 

- kommunens finansforvaltning herunder låneopptak, lånegarantier og lignende 

- oppfølging etter revisjon og kontrollutvalg 

Kommunalutvalget er forhandlingsutvalg for faste eiendommer. Utvalget skal så tidlig som mulig gi 

styringssignaler for kommunedirektørens arbeid med forhandlinger om erverv, tilrettelegging, salg og 

utbygging. Avgjørelsesmyndigheten vil være regulert i samsvar med det årlige budsjettvedtaket. 

 

Kommunalutvalget er kommunens skjenkeutvalg og skal orienteres om rapportene fra 

skjenkekontrollen. 

2.2.2 Vedtaksmyndighet 
Kommunalutvalget kan innen økonomiområdet gjøre vedtak i generelle orienteringssaker om 

skatteinngang og lignende, samt månedlig rapportering, uten at disse går videre til formannskapet 

eller kommunestyret.  

På virkeområdene over der kommunalutvalget er fagutvalg, har utvalget myndighet til å avgjøre 

følgende:  

- saker av prinsipiell art  

- legge planer ut på høring 

- saker om rapportering  

- oppfølging av vedtatte planer  

Når disse virkeområdene berører andre hovedutvalg, behandles saken først i relevante hovedutvalg.  

Kommunalutvalget kan som kommuneplanutvalg vedta: 

- offentlig ettersyn/offentliggjøring av planstrategi  

- offentlig ettersyn og fastsettelse av planprogrammer for kommunedelplaner 

- offentlig ettersyn av planforslag for kommunedelplaner, og eventuelle tilleggshøringer for 

kommuneplanen 

- mindre endringer av kommuneplanens arealdel 

I disse sakene innstiller kommunalutvalget til vedtak i kommunestyret: 

- vedtak av planstrategi 

- vedtak av planprogram for kommuneplanen 

- offentlig ettersyn av kommuneplanforslag 

- vedtak av kommuneplan og kommunedelplaner  

Der kommunalutvalget behandler saker som kommuneplanutvalg, skal saken først være behandlet i 

relevant hovedutvalg.  

 

 

  



Kommunalutvalget har myndighet til å vedta: 

- tolkningsspørsmål i knyttet til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår  

- avtaler om hvordan reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår skal praktiseres og i særskilte 

tilfeller gi dispensasjon fra regelverket. 

- fastsettelse av kommunedirektørens lønn i forbindelse med lønnsforhandlinger 

2.3 Utvalg for miljø og utbygging 

2.3.1 Virkeområde 
Utvalg for miljø og utbygging skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- klima, miljø og forurensning 

- utvikling og forvaltning av kommunens eiendommer, anlegg og infrastruktur 

- utvikling og gjennomføring innen samferdsel og mobilitet 

- vann, avløp og renovasjon 

- grønnstruktur, naturforvaltning og friluftsliv 

- trafikksikkerhet 

- sentrums- og torgdrift 

- utbyggings- og investeringsprogram 

 
Utvalget er kommunens faste miljøutvalg og har et særskilt ansvar for at kommunens vedtatte 

miljømål følges opp. 

 

Utvalget er kommunens faste utvalg for behandling av saker som gjelder forvaltning av eiendommer 

og infrastruktur. Utvalget skal behandle saker om myndighetsutøvelse, planlegging, prosjektering, 

fornyelse, bygging, drift, forvaltning og vedlikehold av kommunens eiendommer. Utvalget behandler 

også saker knyttet til andre kommunaltekniske anlegg som utvalget har ansvar for, særlig 

kommunens bebygde eiendommer, veier, parker og idrettsplasser, vann- og avløpsledninger og 

oppgaver knyttet til miljø og renovasjon. 

 

Utvalget er kommunens faste byggeutvalg og har:  

- ansvar og myndighet i henhold til vedtatt byggeinstruks for Stavanger kommune om 

prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av kommunale bygg, uteområder og anlegg. 

- ansvar for energiøkonomisering, styring- og kontrollsystemer i kommunale bygg.               

2.3.2 Vedtaksmyndighet 
Utvalget har myndighet til å avgjøre følgende saker: 

- saker av prinsipiell art innen utvalgets virkeområde  

- legge planer innenfor utvalgets virkeområde ut på høring 

- saker om rapportering innen utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatt handlings- og økonomiplan innenfor utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatte planer innenfor utvalgets virkeområde 

- utbyggings- og investeringsprogram innenfor gjeldende budsjett og byggeinstruks 

  



2.4 Utvalg for helse og velferd 

2.4.1 Virkeområde 
Utvalg for helse og velferd skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- helse og omsorg 

- legevakt og legetjenester 

- arbeid, velferd og sosiale tjenester 

- introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

- smittevern 

- nytelsesmidler 

- strålevern 

- miljørettet helsevern 

2.4.2 Vedtaksmyndighet 
Utvalget har myndighet til å avgjøre følgende saker: 

- saker av prinsipiell art innen utvalgets virkeområde  

- legge planer innenfor utvalgets virkeområde ut på høring 

- saker om rapportering innen utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatt handlings- og økonomiplan innenfor utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatte planer innenfor utvalgets virkeområde 

 

2.5 Utvalg for oppvekst og utdanning 

2.5.1 Virkeområde 
Utvalg for oppvekst og utdanning skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- grunnskole 

- barnehage 

- voksenopplæring 

- skolehelse, helsestasjon, jordmor, familieveiledning  

- barnevern 

- enslige mindreårige 

2.5.2 Vedtaksmyndighet 
Utvalget har myndighet til å avgjøre følgende saker: 

- saker av prinsipiell art innen utvalgets virkeområde 

- legge planer innenfor utvalgets virkeområde ut på høring 

- saker om rapportering innen utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatt handlings- og økonomiplan innenfor utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatte planer innenfor utvalgets virkeområde 

  



2.6 Utvalg for by- og samfunnsutvikling 

2.6.1 Virkeområde 
Utvalg for by- og samfunnsutvikling skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende 

områder: 

- by- og areal, og transportplanlegging 

- bygnings-, eiendoms- og reguleringssaker 

- særlovssaker innen landbruk 

Utvalget innstiller til kommunestyret i alle reguleringsplaner av betydning, og tar stilling til forslag til 

reguleringsplaner fra private og andre. Utvalget vurderer klager på kommunestyrets 

reguleringsvedtak. Utvalget behandler byggesaker av prinsipiell betydning. Utvalget har en 

koordinerende rolle for alle arealplansaker, og innstiller til Kommunalutvalget i behandling av 

kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner som fastsetter arealbruk. 

Utvalget skal behandle saker om konsesjon, odel og jordlov. 

Utvalget fastsetter navn på gater og veier etter nærmere reglement fastsatt av kommunestyret. I 

tillegg vedtar utvalget navn på parker, boligfelt, hyttefelt og offentlige bygg og anlegg. 

2.6.2 Vedtaksmyndighet 
Utvalget har myndighet til å avgjøre følgende saker: 

- saker av prinsipiell art innen utvalgets virkeområde  

- legge planer innenfor utvalgets virkeområde ut på høring 

- saker om rapportering innen utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatt handlings- og økonomiplan innenfor utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatte planer innenfor utvalgets virkeområde 

- høring og vedtak av planprogram for detaljreguleringer og områdereguleringer 

- mindre detaljreguleringer i samsvar med overordnet plan 

- mindre endringer av detaljregulering 

- fastsette og eventuelt forlenge midlertidige forbud mot tiltak 

- innsigelse på vegne av kommunen til planer fremmet av andre planmyndigheter 

Utvalget avgjør navn i samsvar med lov om stedsnavn. 

Leder av utvalget har, i samråd med nestleder, myndighet til å avgjøre om klager på byggesaker skal 

behandles politisk, etter initiativ fra berørte parter.1 

  

 
1 I hht kommunestyrets vedtak i sak 5/19, 21.10.2020 



2.7 Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 

2.7.1 Virkeområde 
Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende 

områder: 

- kunst 

- kultur 

- Kulturskolen 

- bibliotek 

- frivillighet 

- fritidstilbud for barn, unge og voksne  

- lokaldemokrati, nærdemokrati og innbyggerinvolvering 

- idrett  

- media  

Utvalget gir konsesjoner for kinovisning. 

Utvalget har ansvar for dialog med og samordning av arbeidet i kommunedelsutvalgene. Utvalget har 

det koordinerende og strategiske ansvaret for alle områder der kommunedelsutvalgene har et lokalt 

oppfølgingsansvar, herunder frivillighet, mangfold og inkludering.  

Utvalget skal organisere det årlige frivilligtorget. 

2.7.2 Vedtaksmyndighet 
Utvalget har myndighet til å avgjøre følgende saker: 

- saker av prinsipiell art innen utvalgets virkeområde  

- legge planer innenfor utvalgets virkeområde ut på høring 

- saker om rapportering innen utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatt handlings- og økonomiplan innenfor utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatte planer innenfor utvalgets virkeområde 

- kunst i offentlig uterom innenfor gjeldende plan og budsjettrammer 

- hvordan frivilligtorget skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer 

Utvalget er ankeinstans for vedtak fattet i Stavanger kommunes kunstutvalg og avgjør klager. 

  



2.8 Utvalg for arbeidsliv og lønn 

2.8.1 Virkeområde 
Utvalg for arbeidsliv og lønn skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- Forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver, herunder særlig 

o arbeidsgiverstrategi 

o kommunens overordnede styringsdokumenter 

o digitalisering og IKT 

o forskning og innovasjon 

o anskaffelsesreglement og -strategi 

Innenfor disse områdene har utvalget for arbeidsliv og lønn innstillingsrett for videre behandling av 

saker til kommunalutvalg, formannskap og kommunestyre. 

Utvalget kan drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av 

nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt 

oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte, jf. Hovedavtalen del B § 4. 

2.8.2 Vedtaksmyndighet  
Utvalget har myndighet til å avgjøre følgende saker: 

- saker av prinsipiell art innen utvalgets virkeområde  

- saker om rapportering innen utvalgets virkeområde 

- oppfølging av vedtatt handlings- og økonomiplan innenfor utvalgets virkeområde 

- rammer for årets lønnsforhandlinger 

- oppfølging av vedtatte planer innenfor utvalgets virkeområde, herunder 

sykefraværsreduserende tiltak 

2.9 Stavanger kommunes klagenemnd 

2.9.1 Virkeområde 
Stavanger kommunes klagenemnd er en særskilt opprettet klagenemnd i henhold til 

forvaltningsloven § 28, 2. ledd. 

2.9.2 Vedtaksmyndighet  
Klagenemnda har myndighet til å avgjøre klagesaker i henhold til eget reglement fastsatt av 

kommunestyret. 

2.10 Valgstyret 

2.10.1 Virkeområde 
Valgstyret har det overordnede ansvar for den formelle og praktiske tilretteleggingen og 

gjennomføringen av stortingsvalg og kommunestyrevalg. Valgstyrets virkeområde følger av 

kommuneloven og valgloven med forskrifter. 

2.10.2 Vedtaksmyndighet 
Valgstyret har myndighet til å avgjøre følgende saker: 

- saker av prinsipiell art innen valgstyrets virkeområde 

- oppnevne stemmestyrer ved det enkelte stemmested 

Valgstyret kan gi valgstyrets leder eller leder av valgsekretariatet myndighet til å treffe vedtak i saker 

som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 5-7, fjerde ledd. 



2.11 Kommunedelsutvalgene 

2.11.1 Virkeområde 
Kommunedelsutvalgene skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- spørsmål av særlig betydning for nærdemokratiet i kommunedelen 

- spørsmål av særlig betydning for stedsutvikling i kommunedelen 

 
Kommunedelsutvalgene skal ta et aktivt ansvar for å fremme nærdemokrati, lokal stedsutvikling og 

samskaping i kommunedelen i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Utvalgene skal være 

bindeledd mellom innbyggerne i kommunedelen og kommunens sentrale organer/administrasjon. 

Kommunedelsutvalgene skal ta et aktivt ansvar for involvering av kommunedelens innbyggere i saker 

som behandles i utvalget. 

Kommunedelsutvalgene skal selv ta initiativ til saker som gjelder kommunedelen.  

Kommunedelsutvalgene skal aktivt involveres ved utarbeidingen av aktuelle planer. Før plansaken 

legges fram til politisk behandling, skal kommunedirektøren innhente kommunedelsutvalgenes 

foreløpige synspunkter.  Synspunktene skal følge saken.  

Kommunedelsutvalgene er høringsinstans og skal uttale seg i følgende saker som berører 

kommunedelen:   

- reguleringssaker  

- kommunale plansaker  

- større kommunale byggesaker  

- trafikk-/parkeringssaker  

- gatenavn og skilting av gater  

- arbeidsprogram og prioriteringer innen kommunedelsrelaterte arbeid  

- enkeltsaker med vesentlige virkninger for stedsutvikling i kommunedelen   

- vesentlige endringer i tjenestetilbudet som påvirker kommunedelene spesielt 

Kommunedelsutvalgene skal: 

- holdes orientert om status i utviklingsprosjekter  

- holdes orientert om status i kommunedelens tjenestetilbud  

- være en pådriver for at kommunedelen får sin egen publikasjon i samarbeid med aktuelle 

aktører 

- organisere den årlige TV-aksjonen 

- gi rammer for bruken av de kommunale bydelshusene 

- være en pådriver for lokale frivilligsentraler og skal holdes orientert om prioriteringer og 

årsplaner 

- organisere årlige ryddeaksjoner i kommunedelene  

Kommunedelsutvalgene har ansvar for oppfølging av kommunens integreringsarbeid i 

kommunedelen basert på nærhetsprinsippet og i tråd med vedtatte handlingsplaner. 

Kommunedelsutvalgene skal legge til rette for at kommunedelen har arrangementer med lokal profil 

og identitet.  

  



2.11.2 Vedtaksmyndighet 
Kommunedelsutvalgene kan avgjøre følgende saker:  

- kommunedelsrelaterte tilskuddsordninger innenfor felles kommunedekkende rammer 

- fastsettelse av retningslinjer for bruk av bydelshus innenfor felles kommunedekkende 

rammer 

- årsrapporter for frivilligsentralene 

 
Kommunedelsutvalgene behandler kommunedirektørens innstilling først og har innstillende 

myndighet overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling i følgende planer som gjelder egen 

kommunedel: 

- kommunedelplaner (plan- og bygningsloven § 11-5) 

- større områdereguleringsplaner (plan- og bygningsloven § 12-2) 

Planer som strekker seg over flere kommunedeler må likevel behandles samlet. Utvalget i den 

kommunedelen som blir tyngst berørt får da innstillingsretten. Andre berørte utvalg blir 

høringsorgan.  

Kommunedelsutvalgene er høringsorgan for detaljreguleringsplaner (plan- og bygningsloven § 12-3) 

og har derfor ikke innstillingsrett i slike saker. 

Prøveordning 2019-2023 

I tillegg behandler kommunedelsutvalgene i Rennesøy og Finnøy kommunedirektørens innstilling 

først og har innstillende myndighet overfor nærmeste overordnede politiske utvalg i saker for politisk 

behandling som gjelder egen kommunedel innen:  

- forvaltning av naturvernområder 

- viltforvaltning 

- konsesjon ved erverv av fast eiendom 

- odelsrett og åsetesrett 

- skogbruk  

- beitespørsmål 

- akvakultur 

- stedsnavn, gate- og veinavn og andre kommunale navnesaker av offentlig betydning    

 

2.12 Kontrollutvalget 

2.12.1 Virkeområde 
Kontrollutvalget skal påse at: 

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak  

- det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 

eierinteresser i  

- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll)  

- vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  



Kontrollutvalgets leder har møte og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. 

Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne. 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke 

til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.  

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. 

Kommunestyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 

forvaltningsrevisjoner. Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

2.12.2 Vedtaksmyndighet 
Kontrollutvalget har direkte innstillingsrett til kommunestyret i følgende saker: 

- Saker knyttet til gjennomført forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. (Kommuneloven § 23-5)  

- Kommunedirektørens oppfølging av kommunestyrets vedtak knyttet til behandling av 

forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. (Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5) 

- Valg av revisjonsordning og valg av revisor. (Kommuneloven § 24-1) 

- Valg av sekretariat. (Kommuneloven § 23-7) 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer eller andre kommunale organer, jf § 1 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 

Dette gjelder også vedtak fattet etter delegasjonsfullmakt.  

 

2.13 Stavanger kommunes kunstutvalg  

2.13.1 Virkeområde 
Utvalget skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- Kunstprosjekter i kommunale bygg  

- Kunst i offentlige uterom  

- Kunstgaver  

Utvalget behandler planer, konkurranser og prosjekter innen sitt virkeområde.  

Kunstutvalget skal legge fram årsrapport for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. 

2.13.2 Vedtaksmyndighet 
Stavanger kommunes kunstutvalg har myndighet til å avgjøre følgende saker: 

- kunstprosjekter knyttet til kommunale bygg innenfor godkjente budsjettrammer 

- Utlysning av konkurranser 

Stavanger kommunes kunstutvalg innstiller til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i saker som 

gjelder kunst i offentlige uterom.  

I konkurranser skal et utvidet kunstutvalg med faglig flertall være jury. 



 

2.14 Utvalg etter forpaktningsloven         

2.14.1 Virkeområde 
Utvalget skal holde skjønn ved tiltreding og fratreding i forpaktningsforhold.  

2.14.2 Vedtaksmyndighet 
Utvalget utøver kommunens myndighet etter forpaktningsloven §11.  

 

2.15 Skattetakstnemnder (Sakkyndig nemnd eiendomsskatt, Klagenemnd bolig, 

Klagenemnd industri/næring) 

2.15.1 Virkeområde 
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt skal verdsette eiendommer som grunnlag for utskriving av 

eiendomsskatt.  

Klagenemnd for bolig og klagenemnd for industri/næring er klageinstans for alle enkeltvedtak om 

eiendomsskatt. 

Nemndene skal virke i tråd med kommunestyrets vedtak for eiendomsskatt (utskrivingsalternativ, 

skattesats, osv.) og sakkyndig nemnds egne retningslinjer for taksering. Kommunestyret kan også 

fastsette nærmere vedtekter for nemndene. 

2.15.2 Vedtaksmyndighet 
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt skal verdsette eiendommer i henhold til vedtatt 

utskrivningsalternativ, eiendomsskattelovens verdsettelsesnorm og nemndas egne 

takseringsretningslinjer. 

Klagenemndene for bolig og klagenemnd for industri/næring har myndighet til å avgjøre alle 

eiendomsskatteklager som ikke gis medhold i førsteinstans, herunder klager på takst som ikke gis 

medhold i sakkyndig nemnd. 

 

2.16 Romprogramkomiteen 

2.16.1 Virkeområde 
Romprogramkomiteen skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- Romprogram for offentlige kommunale bygg godkjent i utbyggings- og 

investeringsprogrammet. Komiteen kan drøfte behovsvurderinger, prinsipielle alternative 

valg for tomt og/eller byggløsninger og overordnet framdriftsplan. Kommunedirektøren 

legger fram programmet for godkjenning i utvalg og miljø og utbygging. 

  



3 Delegering til andre kommunale organer §5-2 

3.1 Eldrerådet 

3.1.1 Virkeområde 
Eldrerådet skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- saker som er særlig viktige for eldre 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i 

kommunen. Uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det organet som fatter endelig 

vedtak i saken.  

Rådet skal legge frem årsmelding for kommunestyret. 

3.1.2 Vedtaksmyndighet 
Eldrerådet har myndighet til å fordele midler i samsvar med gjeldende budsjettvedtak til følgende: 

- tilskudd til aktiviteter for eldre 

Eldrerådet skal uttale seg på vegne av interessegruppen i saker som legges fram til behandling.  

 

3.2 Funksjonshemmedes råd 

3.2.1 Virkeområde 
Funksjonshemmedes råd skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 
Rådet skal særlig vurdere forhold som universell utforming, arbeid mot diskriminering på grunnlag av 

nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne. 

Rådet er et rådgivende organ for kommunen og kan selv ta opp saker som vedkommer 

interessegruppen.  

Uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som fatter endelig vedtak i 

saken. 

Rådet skal legge frem årsmelding for kommunestyret. 

3.2.2 Vedtaksmyndighet 
Funksjonshemmedes råd skal uttale seg på vegne av interessegruppen i saker som legges fram til 

behandling.  

  



3.3 Studentrådet 

3.3.1 Virkeområde 
Studentrådet skal behandle overordnede, strategiske og prinsipielle saker innen følgende områder: 

- attraktiv studieby 

- levekår for studenter 

- planer og prosjekter som kan påvirke utviklingen av studiebyen  

- profilering av studiebyen 

Studentrådet er et hørings- og rådgivende organ for formannskapet og kommunestyret. 

Studentrådet kan ta opp og utrede saker på eget initiativ.  

Studentrådet utarbeider årsmelding som sendes kommunestyret. 

3.3.2 Vedtaksmyndighet 
Studentrådet skal uttale seg på vegne av interessegruppen i saker som legges fram til behandling.  

 

3.4 Ungdommens kommunestyre  

3.4.1 Virkeområde 
ungdommens kommunestyre skal behandle overordnede, strategiske og prinsipielle saker innen 

følgende områder: 

- Saker som er særlig viktige for ungdom  

- Ungdommens kommunestyre er rådgivende organ for kommunen.  

Ungdommens kommunestyre skal motta sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at 

uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge 

saksdokumentene til det kommunale organ som avgjør saken endelig. Ungdommens kommunestyre 

kan også ta opp saker på eget initiativ. 

3.4.2 Vedtaksmyndighet 
Ungdommens kommunestyre har myndighet til å fordele midler i henhold til gjeldende 

budsjettvedtak til følgende: 

- Tilskudd til tiltak for barn og unge 

Ungdommens kommunestyre er høringsorgan for saker som gjelder barn og unges interesser. 

  



3.5 Innvandrerråd 

3.5.1 Virkeområde 
Innvandrerrådet skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende områder: 

- likestilling og mangfold på området etnisitet og saker som gjelder innvandrere 

Innvandrerrådet skal gi råd til kommunedelsutvalgene om å involvere og motivere innvandrere til 

deltakelse i utviklingen av lokaldemokratiet og nærmiljøet. 

Innvandrerrådet er arbeidsutvalg for dialogforum for mangfold og inkludering, og skal forberede og 

oppsummere møtene i forumet. 

3.5.2 Vedtaksmyndighet 
Innvandrerrådet skal uttale seg på vegne av interessegruppen i saker som legges fram for rådet.  

Utvalg for innvandrersaker innstiller til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog for 

innvandrerprisen. 

 

3.6 Dialogforum for mangfold og inkludering 

3.6.1 Virkeområde 
Dialogforum for mangfold og inkludering skal behandle saker av prinsipiell karakter innen følgende 

områder: 

- ny strategi for likestilling og mangfold på området etnisitet 

- evaluering av tiltak for innvandrere gjennomført i kommunedelene 

Dialogforumet har 1-2 møter pr år. 

  



4 Delegering til kommunedirektøren 
Kommunedirektøren er øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen. 

Kommunestyret fastsetter rammene for stillingen, og unntakene i lovverket gjelder.   

Kommunedirektøren skal sikre at kommunens virksomhet drives effektivt, forsvarlig og lovlig. 

Kommunedirektøren har direkte gjennom kommuneloven og uavhengig av delegeringsreglementet: 

- løpende personalansvar i kommuneadministrasjonen 

- ansvar for helhetlig internkontroll 

- ansvar for helhetlig og forsvarlig saksbehandling  

Kommunedirektøren skal sikre god forvaltningsskikk i kommunens virksomhet. Kommunedirektøren 

skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi 

et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

Kommunedirektøren skal legge til rette for god samhandling mellom administrasjonen og 

kommunale foretak/interkommunale selskaper som er tildelt myndighet/oppgaver fra 

kommunestyret.  

Kommunedirektørens vedtaksmyndighet 

Kommunestyret gir kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av 

prinsipiell karakter. Herunder har kommunedirektøren fullmakt til å avgi uttalelse i høringer av ikke-

prinsipiell karakter.  

Hva som er av prinsipiell betydning, må kommunedirektøren vurdere ut fra vedtakets karakter og 

hvilke konsekvenser det vil ha. Kommunedirektøren vurderer også om det foreligger politiske vedtak, 

instrukser eller tidligere praksis som har avklart de viktigste skjønnsmessige sidene av den aktuelle 

avgjørelsen. Dersom kommunedirektøren er i tvil om saken er prinsipiell, avklares dette med 

ordføreren.  

Kommunedirektørens fullmakt til å forvalte kommunens økonomi 

Kommunedirektøren har fullmakt til å disponere over kommunens økonomi innenfor de rammene 

som følger av budsjettreglementet, finansreglementet og de handlings- og økonomiplanene som til 

enhver tid gjelder. Kommunedirektøren har også fullmakt til å anvise på vegne av kommunen.  

Kommunedirektørens fullmakt til å undertegne dokumenter 

Kommunedirektøren har fullmakt til å representere kommunen utad i privatrettslige forhold og 

undertegner avtaler og andre dokumenter på kommunens vegne (signerer for kommunen som 

rettssubjekt).  

Kommunedirektørens fullmakter i rettergang og søksmålskompetanse 

Kommunedirektøren har fullmakt til å være kommunens stedfortreder eller partsrepresentant i 

rettssaker.  Kommunedirektøren har også fullmakt til å beslutte at kommunen skal gå til søksmål 

eller bruke rettsmidler. I særlige tilfeller og i saker av prinsipiell betydning skal kommunedirektøren 

hente inn en uttalelse fra formannskapet. Ordføreren skal holdes orientert om pågående 

rettsprosesser.  

Kommunedirektørens fullmakt til å anmelde straffbare forhold 

Kommunedirektøren har fullmakt til å anmelde saker på kommunens vegne.  



Denne myndigheten kan ikke delegeres videre.  

Kommunedirektørens krisehåndteringsfullmakt 

Kommunedirektøren er som leder av beredskapsledelsen delegert alle fullmakter for å iverksette 

nødvendige skadebegrensende og skadeforebyggende tiltak i en akutt krisesituasjon eller når en 

alvorlig akutt krise truer. I fullmakten ligger myndighet til å mobilisere og benytte alle ressurser som 

er tilgjengelige for kommunen uavhengig av organisatorisk plassering i den daglige 

driftsorganisasjonen.  

Dersom krisehåndteringsfullmakten blir benyttet skal det legges fram sak for rette folkevalgte organ 

så snart som mulig og uten ubegrunnet opphold. 

 
 


