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REGLEMENTER 
 
Reglementene er utarbeidet med bakgrunn i kommuneloven, rundskriv fra KRD, 
forvaltningsloven, særlover og forskrifter.  
 
Formålet med kommuneloven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt 
folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser 
innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. 
 
Reglementene for styrer, råd og utvalg beskriver kort oppsummert følgende: 
valg og sammensetning, hovedarbeidsområde, forberedelse og innkalling til møte, 
gjennomføring av møtene, hvem tar del i møtene, inhabilitet, bokføring av forhandlingene og 
lovlighetskontroll. 
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1. REGLEMENT FOR ALTA KOMMUNESTYRE         

§ 1 Valg og sammensetning 
Kommunestyret består av 35 medlemmer med vararepresentanter. Det vises til 
kommunelovens § 17 vedr. konstituerende møte i kommunestyret, herunder valg av 
formannskap, ordfører, varaordfører samt kommunale nemnder og ledere av disse. 
 
Der det i kommuneloven står at medlemmer til nemnder, utvalg og råd skal velges blant 
kommunestyrets medlemmer er loven å forstå slik at dette gjelder medlemmer og 
varamedlemmer. Unntaket er formannskapet hvor det i rundskriv fra KRD av 24.08.11 
presiseres at medlemmene skal velges av og blant kommunestyrets faste medlemmer.  
Kommunestyret trer i funksjon fra det konstituerende møte. 
 
Vedr. uttreden, suspensjon vises det til kommunelovens § 15, vedr. opprykk og nyvalg til 
kommunelovens § 16. 
 
 
Permisjon 
Etter søknad kan utvalgets medlemmer innvilges permisjon fra vervet i en periode på inntil 2 
år. Slik søknad avgjøres av ordføreren. 
 
 
§ 2 Kommunestyrets hovedarbeidsområde 
 
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele 
kommunens virksomhet. Kommunestyre skal avgjøre saker som gjelder: 
 
- Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen - både politisk og administrativ struktur (dvs. 
   endringer på tvers av tjenesteområdene) 
 
- Budsjett og økonomiplaner og vesentlige endringer i disse 
  Endringer som alltid vil være k-sak er f.eks.: 
- Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette 
   utgifter inntreffer. 
- Endringer innenfor h.kap. 1.8 Skatter/rammeoverf. og h.kap. 1.9 Renter/avdrag/finans 
- Forskyvning av midler mellom tjenesteområdene 
- Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.: 

- behov for endring av investeringsrammen 
- behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet 
- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger 
- ved vesentlige overskridelser på prosjekter 
- ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter 
 

- Likviditetsproblemer 
 
- Regnskap og årsmeldinger/ resultatvurderinger 
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- Regional planstrategi/plan, Kommuneplaner og Reguleringsplaner osv. 
  Delegasjon etter plan- og bygningsloven, er tatt inn som eget punkt i 
  delegasjonsreglementet, under planutvalget. 
 
- Langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt 
  andre planer og tiltak av overordnet betydning. 
 
- Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv 
   Kommunestyret kan delegere oppnevning av nemnder, styrer, råd og utvalg til 
   formannskapet eller hovedutvalg, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift. 
 
- Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper ved å gi 
   instrukser/signaler til sine representanter i eierorganet. Kommunestyre kan gjennom 
   reglement/delegasjon delegere fullmakter til formannskap eller hovedutvalg, dersom 
   ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift, jfr. K-sak 80/14 
 
- Godtgjørelse til folkevalgte, til styret i KF’er og til representantskapet i IKS 
 
- Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter 
 
- Tilsetting av rådmann 
 
- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, 
andre utvalg eller administrasjonen. 
 
- Kommunestyrets egen saksbehandling 
 
 
§ 3 Forberedelse av saker for kommunestyret 
Administrasjonen v/ rådmannen har ansvaret for at sakene er forsvarlig forberedt før de legges 
frem for kommunestyret. Administrasjonen ved rådmannen forbereder og avgir i innstilling i 
de saker som skal til kommunestyret. Administrasjonen v/ rådmannen har ansvar for å legge 
fram drøftingssaker og orienteringssaker til kommunestyret. 
 
Det gjelder egne regler i saker fra kontrollutvalget som skal behandles i kommunestyret, jfr. 
kommuneloven § 77 nr. 6:  
”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak 
rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse”  
og forskrift om kontrollutvalg i kommuner § 20 andre ledd: 
”Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 
at utvalgets vedtak blir iverksatt”. Det vises til reglement for kontrollutvalg. 
 
Formannskapet legger fram forslag i saker om bevilgninger, jfr. økonomiplan og årsbudsjett, i 
kommune-plansaker, når lov ellers påbyr det, i alle større og viktige saker - så langt dette ikke 
er lagt til hovedutvalg - og i saker som kommunestyret for øvrig krever greid ut av 
formannskapet. I tilrådningen skal en kort og oversiktlig gjøre rede for sakens gjenstand. Der 
skal gis forslag til vedtak, dette kreves dog ikke når saken gjelder valg eller ansettelse. 
 
Ordføreren sørger for at innstillingen mangfoldiggjøres. Innstillinger sendes kommunestyrets 
medlemmer og varamedlemmer, rådmannen og kommunerevisjonen, samt alle ledere i de 
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politiske partiene samtidig med innkallingen til kommunestyremøtet. Fra samme tid får 
pressen og andre interesserte innstillingene, dog ikke dem som ordføreren har unntatt 
offentlighet i henhold til lov om offentlighet i forvaltningen. Har ordføreren betegnet en 
innstilling som unntatt offentlighet, plikter de som har fått den å bevare taushet om den. 
 
 
§ 4  Innkalling til møte. Dokumentutlegging. 
Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 
kommunestyret og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det, jfr. kommuneloven § 32 nr. 1. Ordføreren setter opp sakslist for det enkelte møte. 
 
Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave over 
de saker som skal behandles og opplysninger om hvor saksdokumentene er lagt ut. 
 
Innkallingen med nødvendige saksdokumenter sendes kommunestyrets medlemmer og 
varamedlemmer. Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra 
offentligheten, skal være tilgjengelig for allmennheten. 
 
Innkallingen kunngjøres på hensiktsmessig måte, på kommunens hjemmeside, som regel med 
en frist på 10 dager. Ved behandling av budsjett, er fristen 14 dager, jfr. kommunelovens § 44. 
 
De dokumenter som er unntatt offentlighet kan kommunestyrets medlemmer eller 
varamedlemmer som skal møte i kommunestyret, gjennomgå på politisk sekretariat. 
 
 
§ 5  Forfall. Varamedlemmer. 
Den som er valgt til medlem av kommunestyret plikter å delta i kommunestyrets møter. 
 
Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av gyldig 
forfall, jfr. kommunelovens § 40 nr.1, skal vedkommende uten opphold melde dette til 
ordføreren, ved politisk sekretariat, og si fra om forfallsgrunnen. Denne kaller straks inn 
varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16. Det samme gjør ordføreren, ved politisk 
sekretariat, når ordføreren er kjent med at noen må fratre som inhabil i en sak som skal 
behandles på møtet. 
 
Må noen på grunn av gyldig forfall forlate møtet under forhandlingene melder vedkommende 
straks fra til møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer 
inn etter reglene i kommunelovens § 16. Er en sak tatt opp til behandling skal vedkommende 
ikke tre inn før saken er ferdigbehandlet. Møtelederen kan gjøre unntak fra dette ved 
behandlingen av tidkrevende saker. 
 
Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og den hvis plass er inntatt, eller et 
varamedlem som i nummerorden står foran, deretter innfinner seg, gjelder regelen i 
foregående ledd tilsvarende. 
 
 
§ 6 Kommunale tjenestemenns deltakelse i møtet. 
Rådmannen tar del i kommunestyremøtene med talerett, men uten stemmerett. Ass rådmann 
og kommunallederne oa. eventuelle sakkyndige, tar del i møtet når rådmannen finner dette 
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ønskelig av hensyn til sakens opplysning. Disse kan gi opplysninger og redegjørelser, men har 
for øvrig ikke anledning til å ta del i forhandlingene. 
 
 
§ 7 Møteleder. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.  
Ordføreren eller varaordføreren er møteleder. Dersom begge har forfall velges en ordstyrer 
etter reglene i kommunelovens § 32, nr. 4. 
 
Møtet holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak 
etter kommunelovens § 31, nr. 2, 3, 4 og 5. Med åpne møter menes i denne forbindelse åpne 
for presse og publikum. Det gis på anmodning anledning til at forhandlingene i åpne møter tas 
opp på lydbånd, video eller kringkastes over radio og fjernsyn, jfr kommunelovens § 31a, nr 
2. 
 
Dog kan kommunestyret gjøre vedtak om at en enkelt sak behandles for lukkede dører, jfr. 
kommunelovens § 31a nr.3 Forhandlinger om dette foregår for lukkede dører hvis 
møtelederen krever det, eller om kommunestyret vedtar det. Personalsaker skal alltid 
behandles for lukkede dører. 
 
Folkevalgte plikter å bevare taushet om de dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt 
taushetsplikt eller er unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven. Medlemmer og 
varamedlemmer skal undertegne taushetserklæring på lik linje med ansatte i kommunen. Når 
en sak skal behandles for lukkede dører, skal det ikke orienteres eller refereres fra 
forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ bestemmer noe annet. 
 
I tråd med eksisterende praksis skal taushetsbelagte dokumenter som utsendes/ omdeles i 
møte trekkes inn når saken er behandlet. 
 
 
§ 8 Møtets åpning. 
Til den tid møtet er berammet roper sekretæren opp medlemmene og de varamedlemmene 
som skal møte for fraværende medlemmer. Er det lovmessige minste antall til stede, erklærer 
ordføreren møtet for satt. 
 
Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate 
salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen. 
 
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til møtelederen før de 
tar sete. 
 
 
§ 9 Rekkefølgen for behandlingen av sakene. Sak som er tatt opp til 
behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen. 
Er det under oppropet reist tvil om gyldighet av noen forfall, behandles først dette. Deretter 
behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der. 
Interpellasjoner og spørsmål behandles dog etter de øvrige saker uten hensyn til mulig 
nummerorden på innkallingen. Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge. 
 
Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, 
eller kommunestyret med alminnelig flertall vedtar å utsette forhandlingene om den. 
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Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet kan ikke tas opp til 
realitetsavgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den 
avgjøres, jfr. kommunelovens § 34. 
 
Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på 
saklisten. 
 
 
§ 10 Inhabilitet 
Den som etter kommunelovens § 40 nr. 3 og 4 er inhabil i en sak, tar ikke del i behandlingen 
av vedkommende sak. Vararepresentant skal innkalles så langt dette er praktisk mulig. 
 
 
§ 11 Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.  
Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen. Han/hun gjengir det 
forslag eller den uttalelse som formannskapet ev. annet politisk organ måtte ha gitt. Er det gitt 
innstilling i saken, leser han/hun også opp forslaget til vedtak etter denne, gjør oppmerksom 
på mulig dissens innen den forsamling som har gitt innstillingen og sier fra om de dokumenter 
som er kommet inn etter at innstillingen ble gitt. Møtelederen redegjør for saken så langt 
han/hun finner det påkrevet. 
 
Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om 
det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. Er det 
oppnevnt saksordfører i en sak skal vedkommende ha ordet først. 
 
 
§ 12 Når medlemmene tar del i ordskiftet. 
Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. 
 
Taleren skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken ordskiftet gjelder og 
møtelederen skal se til at det blir gjort. Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen 
av medlemmene eller andre. Heller ikke er det lov til å lage bråk eller uro som uttrykk for 
misnøye eller bifall. 
 
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare vedkommende, om 
nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan møtelederen 
frata vedkommende ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om taleren skal 
stenges ute fra resten av møtet. 
 
 
§ 13 Møtelederens stilling under ordskiftet. 
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 
 
Vil møtelederen utenfor den utredning som er nevnt i § 9, første ledd, ta del i ordskiftet med 
mer enn ganske korte innlegg, skal han overlate ledelsen av forhandlingene til nestleder, jfr. § 
32.4 i kommuneloven. 
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§ 14 Avgrensning og avslutning av ordskiftet. 
Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet kan kommunestyret med 2/3 flertall vedta 
at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette kan dog 
med alminnelig flertall gjøres unntak for rådmann, saksordfører og en talsmann/kvinne for 
hvert politisk parti innen forsamlingen. 
 
Finner kommunestyret at en sak er drøftet ferdig kan det med 2/3 flertall vedta å slutte 
ordskiftet om saken. 
 
Ved behandlingen av forslag om å korte ned taletiden eller om å slutte ordskiftet må bare en 
taler få høve til å ta ordet for og imot forslaget, hver bare en gang og med høyst to minutters 
taletid. 
 
 
§ 15 Forslag. 
Forslag kan ikke settes frem av andre enn kommunestyrets medlemmer, eller andre som etter 
reglement har denne rettighet. 
 
Forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Skriftlige forslag skal undertegnes av 
forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget. 
Forslagene skal fortrinnsvis sendes elektronisk til politisk sekretariat signert med parti og 
navn. 
 
Går forslaget ut på hvem som skal velges eller ansettes, eller på at den sak som behandles skal 
utsettes, sendes til formannskapet eller på at forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig. 
 
 
§ 16 Saken tas opp til avstemning. 
Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemning. Fra da av og til 
den er avgjort ved avstemning må det ikke være mere ordskifte om den eller settes frem noe 
nytt forslag i den. Heller ikke er det i dette tidsrom høve til å ta noen annen sak opp til 
behandling. 
 
Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har 
rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og plikter å stemme, jfr 
kommunelovens § 35 og 40. 
 
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem forslag 
om rekkefølgen av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til 
at talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet. 
 
 
§ 17 Prøveavstemning. 
Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er 
bindende. 
 
Er den tilrådning eller det forslag som det skal stemmes over, delt i flere poster eller 
paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og 
deretter til slutt - i tilfelle også her etter en prøveavstemning - over den hele tilrådning eller 
det hele forslag. 
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§ 18 Stemmemåten. 
Avstemningen iverksettes på en av disse måter: 
 
a. 
Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen setter 
frem med spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 
 
b. 
Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag til å reise seg eller rekke 
opp hånden. Når møtelederen bestemmer det eller et medlem krever det, holdes kontraprøve 
ved at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker opp hånden. 
 
c. 
Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner til det, teller opp 
stemmene. 
 
Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ansettelse av tjenestemenn. De skal brukes ved 
slike avstemninger når noe medlem krever det. 
 
Står ved avstemningen stemmene like, gjør møtelederens stemme utslaget, dog gjelder ved 
valg og ansettelser de bestemmelser som er angitt i kommunelovens §§ 36-38. 
 
 
§ 19 Interpellasjoner og spørsmål 
Utenom de saker som er oppført på innkallingen til kommunestyremøtet, kan medlemmer og 
varamedlemmer som påregner å delta i vedkommende møte, stille forespørsler 
(interpellasjoner og spørsmål) til ordføreren. Slike forespørsler kan ikke ventes besvart uten at 
de skriftlig er anmeldt (innkommet) til politisk sekretariat innen 5 virkedager før påfølgende 
kommunestyremøte. Slike forespørsler kan ordføreren enten besvare selv, eller la en annen 
f.eks. rådmannen, besvare. Forespørslene kan rettes enten som interpellasjoner eller spørsmål. 
Forespørsler som angår prinsipielle spørsmål behandles som interpellasjoner, mens 
forespørsler som gjelder helt konkrete forhold, behandles som spørsmål. Ordføreren avgjør 
etter samråd med spørrerne om en forespørsel betraktes som interpellasjon eller som et 
spørsmål. Forslag som fremsettes i forbindelse med en slik forespørsel, kan ikke avgjøres i 
samme møte såfremt ordføreren eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette. 
 
a) Interpellasjoner 
Ved behandlingen av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren og den som besvarer 
spørsmålet, om dette er en annen enn ordføreren, få ordet 2 ganger. For øvrig skal ingen ha 
ordet mer enn 1 gang. Taletiden ved behandlingen av interpellasjoner bør avgrenses til 5 
minutter for første innlegg for interpellanten og den som svarer på interpellasjonen. ellers bør 
taletiden settes inntil 3 minutter. Behandlingen av interpellasjoner bør ikke vare mer enn 
maksimum 30 minutter. 
 
b) Grunngitte spørsmål 
Ved behandling av spørsmål kan spørreren og den som svarer ha ett innlegg hver som bør 
begrenses til 5 minutters varighet. De kan dessuten ha ordet 1 gang hver til konkrete 
bemerkninger, herunder for å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre må ha ordet. 
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c) Forespørsler som fremsettes direkte i møte. 
Forespørsler som rettes til ordfører under møte skal meldes i forbindelse med godkjenning av 
sakslisten ved møtets åpning. Ordfører vurderer hvordan forespørselen skal besvares, 
herunder om den skal behandles i neste møte.  
 
d) Forslag 
Forslag som fremsettes i forbindelse med overnevnte forespørsler, blir normalt å oversende til 
formannskapet uten realitetsvotering. 
 
 
§ 20 Spørretime i kommunestyret  
Når kommunestyret er satt, kan det avsettes inntil 15 minutters spørretime. Spørretimen er 
ikke en del av det ordinære kommunestyremøtet. Spørsmål som angår saker som står på 
sakslisten avvises. 
Alle personer som er bosatt i kommunen kan ved personlig fremmøte, i brevs form eller via 
e.post til ordføreren stille spørsmål til kommunestyret. Spørsmål kan stilles på vegne av en 
selv, en annen person, en organisasjon eller en bedrift / virksomhet. 
 
Spørsmålene som tas opp må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for 
kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er underlagt lovbestemt taushetsplikt 
kan ikke tas opp. Spørsmålene må være korte og normalt ikke overstige 3 minutter. 
 
For å sikre at svarer kan gi et tilfredsstillende svar på spørsmålene må disse som hovedregel 
fremsettes minst 5 virkedager før kommunestyrets møte. Det kan likevel gis adgang til å stille 
spørsmål frem til kommunestyremøtets start, dette må være begrunnet i helt spesielle årsaker. 
Møteleder avgjør i slike tilfeller om spørsmålet skal kunne fremsettes eller om det skal 
utsettes til neste møte. 
 
Spørsmål som stilles besvares av politisk ledelse ved ordfører eller den han/hun bemyndiger 
eller hovedutvalgsleder eller den han/hun bemyndiger. Svartiden skal holdes innenfor en 
tidsramme på 5 minutter. Det gis mulighet for et oppfølgingsspørsmål. 
 
Spørsmål og svar tas inn i egen protokoll. 
Oppstår det tvil om fortolkningen av ovennevnte avgjøres dette av møteleder. 
 
 
§ 21  
 
a) Deputasjoner. 
 
Utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret 
for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet. 
 
Forsamlingen avgjør om utsendingene skal tas imot. Blir de mottatt møter de utenfor 
møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig de 
forskjellige partigruppene være representert. Er ordføreren eller varaordføreren medlem av 
utvalget, gjør han/hun tjeneste som leder i dette, ellers velger utvalget selv leder. Etter å ha 
hørt utsendingene og i tilfelle tatt imot skriftlig utgreiing fra dem, gir lederen i utvalget 
kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak på 
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innkallingen, gis melding når denne sak blir behandlet. Ellers gis den etter at de saker som er 
nevnt i innkallingen er behandlet. I siste tilfelle gjelder for den videre behandling av forslag 
som fremsettes bestemmelsen i § 19 c. 
 
b) Innbyggerforslag 
Kommuneloven § 39a 

1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens 
eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å 
ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. 
Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. 
Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens 
eller fylkeskommunens virksomhet. 
 
2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter 
at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i 
forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal 
informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av 
forslaget. 
 
3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har 
a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller 
b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i 
løpet av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om 
forslaget omfattes av bokstav a eller b. 
 
4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i 
kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av 
andre regler 

 
 
§ 22 Orden i salen og bygningen. 
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers. 
Møtelederen skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis 
tilhørerne (publikum) ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller 
for øvrig opptrer på en måter som strider mot god orden, kan møtelederen la tilhørerplassene 
rydde eller vise vedkommende tilhørere ut. 
 
 
§ 23 Bokføring av forhandlingene 
Kommunestyret fører protokoll(møtebok) for møtene sine, jfr. kommuneloven § 30 nr.3. 
 
I protokollen føres inn for hvert møte, møtested og tid, innkallingen (dato og måte) og 
fraværende representanter og møtende vararepresentanter. Trer noen fra eller trer noen til 
under forhandlingene, bokføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med 
medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. 
 
Revisjon har møteplikt i kommunestyret når kommunestyret behandler saker som har 
tilknytning til revisor, revisjonens oppmøte skal protokollføres. 
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For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene gjøres 
etter rett fremgangsmåte. Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret og slik at en kan se 
hva saken gjelder. Under hver sak bokføres de forslag som blir satt frem, bortsett fra de 
forslag vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning (jfr. 
§ 7 siste ledd og § 17 foran). Møtelederen - eller kommunestyret i tilfelle protest blir reist mot 
vedkommendes avgjørelser - avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. 
 
Protokollen underskrives av møtelederen og to andre medlemmer og sendes kommunestyrets 
medlemmer og varamedlemmer før neste møte. Det er ikke nødvendig med håndskrevet 
underskrift av møteprotokoller. 
 
 
 
§ 24 Lovlighetskontroll 
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe avgjørelse truffet av folkevalgt 
organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens 
lovlighet, jfr. komml.§ 59. Krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organ som har truffet 
den aktuelle avgjørelsen. Fristen for å levere lovlighetskontroll for medlemmer av 
kommunestyret er 3 uker, fristen løper fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet. 
 
 
§ 25 Anmodning om ny behandling av avgjort sak. 
Formannskapet - eller faste utvalg når det gjelder saker disse forbereder direkte for 
kommunestyret - kan avslå anmodning om å ta opp til behandling sak som lovlig av avgjort 
av samme kommunestyre, når anmodningen kommer inn før det er gått 6 måneder fra den dag 
da kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken. Dette gjelder dog ikke anmodning fra 
Departementet eller Fylkesmannen. 
 
 
§ 26 Saksordfører. 
I større saker skal det oppnevnes saksordfører. Saksordførerens oppgave er å presentere saken 
overfor kommunestyret og stå som en ombudsmann for vedkommende sak overfor publikum. 
 
Saksordfører utpekes av hovedutvalget/ formannskapet blant kommunestyrets medlemmer i 
samråd med gruppeleder for det parti vedkommende utgår fra. Saksordførerskap skal fordeles 
forholdsmessig blant partigruppene.  
 
Saksordfører utpekes så tidlig som mulig under forberedelsen av saken. 
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2. REGLEMENT FOR ALTA FORMANNSKAP  

- ØKONOMIUTVALG - PLANUTVALG 

 
 
§ 1 Valg og sammensetning 
Formannskapet består av 11 representanter med varamedlemmer. 
Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets faste medlemmer. 
(rundskriv fra KRD av 24.08.11) 
 
Vedr. uttreden, suspensjon vises det til kommunelovens § 15, vedrørende opprykk og nyvalg 
til kommunelovens § 16. 
 
Permisjon 
Etter søknad kan utvalgets medlemmer innvilges permisjon fra vervet i en periode på inntil 2 
år.  Slik søknad avgjøres av ordføreren. 
 
 
§ 2 Hvilke saker legges frem for formannskapet. 
Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, 
samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til 
formannskapet. 
 
Formannskapet er: 
 
- kommunens økonomiutvalg 
 
- det faste utvalget for plansaker 
   Planutvalget er opprettet i medhold av plan- og bygningsloven. Planutvalget skal   
   behandle plan- og byggesaker iht. bestemmelsene i plan- og bygningsloven. jfr. delegasjon,  
   vedtatt av kommunestyret 08.04.2011 
  
- Formannskapet er ansettelsesmyndighet ved tilsettinger av ass.rådmann, kommunalledere    
   og ankeinstans på avgjørelser i administrasjonsutvalget vedrørende kommunens    
   organisering. 
 
 
§ 3 Forberedelse av sakene. 
Administrasjonen ved rådmannen er ansvarlig for at de saker som legges fram for 
formannskapet er forberedt på forsvarlig måte og avgir innstilling i samsvar med de regler 
som lov og andre bindende bestemmelser gir. 
 
 
§ 4  Innkalling til møte og saksdokumenter. 
Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 
kommunestyret og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det, jfr. kommuneloven § 32 nr. 1. Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte. 
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Innkalling med saksdokumenter sendes representantene og vararepresentantene senest 7 dager 
før møtet.  
 
Når økonomisaker/budsjettsaker behandles i formannskapet skal alle grupperinger som er 
representert i kommunestyret ha tilgang til all informasjon og møterett  
 
 
§ 5 Forfall, varamedlemmer. 
Bestemmelsene i § 5 i reglement for kommunestyret får tilsvarende anvendelse. 
 
 
§ 6 Hvilke andre enn formannskapets medlemmer og varamedlemmer tar del i 
møtene. 
Bestemmelsene i § 6 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse. 
 
 
§ 7 Møteleder. Møtets åpning. 
Bestemmelsene i kommunestyret - reglementets § 7 og § 8 får tilsvarende anvendelse. 
 
 
§ 8 Rekkefølgen av sakens behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen. 
Sakene behandles i den rekkefølge de er nevnt i innkallingen. Saker som ikke er nevnt i 
innkallingen behandles ikke i vedkommende møte dersom møteleder eller 1/3 av 
formannskapets medlemmer motsetter seg dette, jfr. kommunestyrets reglement § 9. 
 
 
§ 9 Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge. 
Bestemmelsene i §§ 10 og 11 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse. 
 
 
§ 10 Ordskiftet og stemmegivningen. 
Om forhandlingene gjelder de bestemmelser som er gitt i kommunestyre - reglementets § 12, 
§ 13 første ledd, § 14 annet ledd, § 15 første ledd og annet ledd og § 16. 
 
Om avstemningen gjelder det som er bestemt i §§ 16 og 18 i reglementet for kommunestyret. 
Formannskapssekretæren kan telle opp stemmene. 
 
 
§ 11 Deputasjoner. 
Bestemmelsene i § 21 a i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse. 
Formannskapet kan også ta imot utsendinger i møtesalen. Når disse har uttalt seg, svarer 
ordføreren som han/hun har høve til. Hvert medlem av formannskapet kan stille utsendingene 
spørsmål om faktiske sider ved saken, men det må ikke være noe ordskifte om denne mens 
utsendingene er til stede. 
 
 
§ 12 Bokføring. Møtets slutt. 
Bestemmelsene i § 23 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse. 
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§ 13 Åpne/lukkede møter. 
Bestemmelsene i kommunestyret - reglementets § 7 får tilsvarende anvendelse. 
 
 
§ 14 Lovlighetskontroll 
Bestemmelsene i kommunestyret - reglementets § 24 får tilsvarende anvendelse. 
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3. REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET  
 
 
§1 VALG OG SAMMENSETNING 
Administrasjonsutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer. 
5 medlemmer med varamedlemmer skal velges av kommunestyret. Leder og nestleder til 
administrasjonsutvalget velges av kommunestyret. Kommunale arbeidstakere bør ikke velges 
som arbeidsgiverrepresentanter. 
 
2 medlemmer med varamedlemmer utpekes av de arbeidstakerorganisasjoner kommunen har 
tariffavtale med etter forholdstallsprinsippet. Arbeidstakerrepresentantene kan ikke velges 
som leder/nestleder. 
 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Dersom et medlem faller fra eller løses fra 
vervet, velger kommunestyret nytt medlem. Er utvalget sammensatt etter reglene om 
forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak uttredende medlem. Dersom 
lederen faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny leder selv om det er valgt 
nestleder. 
 
Permisjon 
Etter søknad kan utvalgets medlemmer innvilges permisjon fra vervet i en periode på inntil to 
år. Slik søknad avgjøres av ordføreren. 
 
Dersom leder innvilges permisjon overtar nestleder automatisk, og overtar da også eventuelle 
vedtatte frikjøpsordninger. 
 
Dersom permisjon innvilges for andre medlemmer suppleres det med 1. vararepresentant fra 
den samme gruppe som den permitterte tilhørte. 
 
 
§2 ADMINISTRASJONSUTVALGETS MØTER 
 
MØTEPRINSIPP 
Utvalget treffer sine avgjørelser i møte, jfr. komml.§ 30. 
 
Det skal føres protokoll (møtebok) fra utvalgets møter.  Utskrift av protokoll skal sendes 
utvalgets medlemmer/varamedlemmer, ordføreren, rådmannen og eventuelle andre med 
møterett, innen en uke. 
 
MØTE 
Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 
kommunestyret og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det, jfr. kommuneloven § 32 nr. 1.  
 
Innkalling med saksdokumenter sendes representantene, vararepresentantene og andre med 
møterett senest 7 dager før møte. 
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Utvalgsleder bestemmer saksrekkefølgen og hvilke saker som skal til behandling i 
administrasjonsutvalget.  
 
Saksdokumentene sendes medlemmer, like mange varamedlemmer som hver gruppering er 
representert med i utvalget, og andre med møterett.  Når en gruppering kun har en 
representant i utvalget, sendes saksdokumentene til to av varamedlemmene. 
 
ÅPNE/LUKKEDE MØTER 
Møter i utvalget skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt 
eller vedtak etter denne paragraf. 
 
Med åpne møter menes i denne forbindelse, åpne for presse og publikum. Det gis anledning til 
at forhandlingene i åpne møter tas opp på lydbånd, video e.l., eller kringkastes over radio eller 
fjernsyn, jfr.komml. § 31a nr. 2. 
 
Utvalget kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller 
andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for 
lukkede dører hvis møteleder krever det eller administrasjonsutvalget vedtar det, jfr. 
kommuneloven § 31a nr. 1. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. 
 
VEDTAKSFØRHET/AVSTEMNINGER 
Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Avgjørelser 
treffes med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, bortsett fra 
ved valg, jfr. Kommunelovens §35.nr.1. 
 
ENDRING AV SAKLISTE/FORESPØRSEL KOMML § 34 
Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 
utsendte saklista. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på saklista, hvis 
ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette. 
 
Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på 
saklisten. 
 
MØTERETT 
Ordfører og rådmann har møte og talerett i utvalgets møter, jfr. komml.§ 9 pkt.4 og § 23.pkt.3 
 
INHABILITET 
Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap II med de særregler som går fram av 
komml.§ 40.pkt.3 a, b og c og § 40, pkt.4. Den som er inhabil i en sak tar ikke del i 
behandlingen av vedkommende sak. 
 
TAUSHETSPLIKT 
Folkevalgte plikter å bevare taushet om de dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt 
taushetsplikt eller er unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven. Medlemmer og 
varamedlemmer skal undertegne taushetserklæring på lik linje med ansatte i kommunen. Når 
en sak skal behandles for lukkede dører, skal det ikke orienteres eller refereres fra 
forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ bestemmer noe annet. 
 
I tråd med eksisterende praksis skal taushetsbelagte dokumenter som utsendes/ omdeles i 
møte trekkes inn når saken er behandlet. 
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§3 MINDRETALLSANKE 
I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskap kan 3 
medlemmer, ordføreren eller den han/hun bemyndiger, innen møtets slutt forlange saken 
fremlagt for overordnet organ. Slikt krav skal protokolleres i møte. 
 
 
§4 LOVLIGHETSKONTROLL 
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe avgjørelse truffet av folkevalgt 
organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens 
lovlighet, jfr. komml.§ 59. Krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organ som har truffet 
den aktuelle avgjørelsen. Fristen for å levere lovlighetskontroll er 3 uker, fristen løper fra det 
tidspunkt avgjørelsen ble truffet. 
 
 
§5 SEKRETARIAT OG MØTERETT FOR ANDRE 
Rådmannen oppnevner sekretariat for utvalget.  
Ass rådmann har møte og talerett i utvalget på vegne av rådmannen. 
Rådmannen eller den han bemyndiger kan i samråd med lederen innkalle andre som man 
finner det ønskelig å rådføre seg med. 
 
Rådmannen eller den han bemyndiger treffer vedtak innenfor nærmere fastlagte rammer og 
retningslinjer så langt han/hun er delegert slik avgjørelsesmyndighet. 
 
 
§6 ANDRE FORHOLD / KLAGESAKER 
Som utfyllende regler gjelder også bestemmelsene i Reglement for Alta kommunestyre så 
langt de passer. 
 
Enkeltsaker som utvalget har truffet avgjørelse i og som blir påklaget, skal behandles i 
utvalget før saken oversendes klageinstansen. Det samme gjelder påklagde enkeltsaker som 
administrasjonen har truffet iht. delegasjon fra utvalget.  
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4. REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 
 
§ 1 HJEMMEL 
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ i medhold av § 77 i Lov av 25.september 1992 nr 107 
om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  
 
Kommunestyret vedtar innenfor lovens rammer reglementet for kontrollutvalget etter innstilling fra 
kontrollutvalget selv.  
Reglementet gjennomgås for eventuell revidering innen utgangen av året etter hvert kommunestyrevalg, 
og ellers når kommunestyret eller kontrollutvalget finner det hensiktsmessig. 
 
  
 
§ 2 VALG OG SAMMENSETNING 
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn og kontroll med 
den kommunale forvaltning på sine vegne.  
 
Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og 
varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen. 
 
Utvalget skal ha fem medlemmer med gruppevise varamedlemmer i rekkefølge. Kommunestyret velger 
selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av 
utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.  
 
Valg av kontrollutvalget foretas på kommunestyrets konstituerende møte, som første valg 
etter valg av formannskap og ordfører. 
Valget foretas etter prinsippet om avtalevalg, og slik at den eller de gruppering(er) som ikke 
har ombudet som ordfører får samlet flertall i kontrollutvalget.  
Kontrollutvalgets leder velges fra den eller de samme gruppering(er) som nevnt ovenfor, og 
bør om mulig være det medlem som også er medlem av kommunestyret.  
Om mulig bør hensynet til kontinuitet blant medlemmene i kontrollutvalget ivaretas ved valg 
av nytt kontrollutvalg. 
 
Utvalgets leder og nestleder, har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker 
behandles. Disse tilkjennes i slike tilfeller særskilt godtgjørelse etter nærmere retningslinjer 
fastsatt av kommunestyret. Unntatt fra særskilt godtgjørelse er leder eller nestleder som 
samtidig også er medlem av kommunestyret. 
 
Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av 
ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i 
utvalget. Dette er likevel ikke til hinder for at ett eller flere av de sittende medlemmene kan 
velges på nytt. 

Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet velger kommunestyret nytt medlem, som skal suppleres 
fra den gruppe som står bak den uttredende. Dersom leder faller fra eller løses fra vervet, velger 
kommunestyret ny leder selv om det er valgt nestleder. 
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§ 3 UTVALGETS OPPGAVER 
Kontrollutvalgets oppgaver og virksomhet er nærmere beskrevet i kommunelovens § 77 og i 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004, nr. 905 
(kontrollutvalgsforskriften), med endringer av 1. juli 2014. 
 
 
Generelt om utvalgets oppgaver: 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på 
vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer. 
 
Kontrollutvalget skal årlig rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 
 
Utvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens og de kommunale foretakenes regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om kommunens årsregnskap og de kommunale 
foretakenes særregnskap før disse vedtas av kommunestyret. Uttalelsen skal avgis til 
kommunestyret, med kopi til formannskapet i tråd med kontrollutvalgsforskriftens  § 7.  

Kontrollutvalget skal påse at eventuelle forhold i årsregnskapet som er påpekt av revisor, jf. 
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4, blir fulgt opp.  
 
Utvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt 
fulgt opp, og om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte.  
 
 
Utvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger – 
(forvaltningsrevisjon).  
 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
Denne planen skal vedtas av kommunestyret selv, men kontrollutvalget kan delegeres 
myndighet til å gjøre endringer i planperioden. 
 
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført 
og om resultatene av disse. Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt rådmannen 
til uttalelse. 
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Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 
forvaltningsrevisjon følges opp, og rapportere resultatet av oppfølgingen til kommunestyret. 
Kontrollutvalget avgjør selv på hvilken måte rapporteringen i den enkelte sak skal skje. 
 
 
Utvalgets oppgaver ved selskapskontroll: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 
med mer, herunder å kontrollere om den som utfører kommunens eierinteresser gjør det i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (selskapskontroll).  
 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. 
Denne planen skal vedtas av kommunestyret selv, men kontrollutvalget kan delegeres 
myndighet til å gjøre endringer i planperioden. 
 
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvilke selskapskontroller som er gjennomført og 
om resultatene av disse. Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt rådmannen til 
uttalelse. 
 
Særlige oppgaver for kontrollutvalget: 

• Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjettramme for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 18. Kontrollutvalgets 
forslag skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.  

• Kontrollutvalget skal avgi innstilling til kommunestyret i sak om valg av 
revisjonsordning, og i sak om valg av revisor. 

 
 
§ 4 UTVALGETS MØTER 
Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret og 
ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det, jfr. kommuneloven 
§ 32 nr. 1. 
  
Kontrollutvalget møter skal som hovedprinsipp holdes for åpne dører. Møtet skal likevel lukkes dersom 
utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven § 31, nr. 3 
siste punktum gjelder tilsvarende. 
 
Innkalling til møtet skal med høvelig varsel, normalt minst 5 dager, sendes utvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, ordfører og kommunens revisor. Rådmannen mottar kopi av innkallingen til møtene og 
protokollene. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 
saksdokumenter. 
 
Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte og talerett i kontrollutvalgets møter og kan 
forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår revisors 
tilsettingsforhold behandles. 
 
Ordfører har møte og talerett med unntak av saker som gjelder ordføreren personlig. 
Rådmannen kan innkalles / inviteres til møtene ved behov. 
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Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer gjelder også for 
kontrollutvalgets møter. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen 
av en sak gjelder bestemmelsene i kommuneloven § 40 nr. 3 og 4. 
 
 
§ 5 INNHENTING AV OPPLYSNINGER - TAUSHETSPLIKT 
Kontrollutvalget kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller 
ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre 
oppgavene. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13.  
 
 
§ 6 SEKRETARIAT 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 
tilfredsstiller utvalgets behov. 
 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 
vedtak blir iverksatt. 
 
Sekretariatsfunksjonen er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg 
som utvalget gir. 
 
Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget ansvaret for arkivhold for utvalgets dokumenter i 
tråd med bestemmelsene i arkivloven med tilhørende forskrifter. 
 
 

5. REGLEMENT FOR KLAGENEMNDA 
 
 
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING 
Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale 
valgperiode. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder for perioden. 
Leder til klagenemnd velges av og blant kommunestyrets faste representanter. Nestleder 
velges av og blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.  
Ansatte i kommunens tjeneste som utfører, eller har ansvar for kommunal saksbehandling, 
kan ikke velges til Klagenemnda. 
 
Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem. Er 
Nemnda sammensatt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står 
bak den uttredende. Dersom lederen faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny 
leder selv om det er valgt nestleder. 
 
Permisjon 
Etter søknad kan utvalgets medlemmer innvilges permisjon fra vervet i en periode på inntil 2 
år. Slik søknad avgjøres av ordføreren. 
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Dersom leder innvilges permisjon overtar nestleder automatisk, og overtar da også eventuelle 
vedtatte frikjøpsordninger. 
 
Dersom permisjon innvilges for andre medlemmer suppleres det med 1. vararepresentant fra 
den samme gruppe som den permitterte tilhørte. 
 
 
§ 2 NEMNDAS OPPGAVER 
Klagenemnda skal behandle alle klager over enkeltvedtak som administrasjonen har fattet 
med hjemmel i kommuneloven og i henhold til Alta kommunes delegasjonsreglement. I 
klagesaker etter særlov skal klagen behandles på den måte vedkommende lov foreskriver. 
 
Klagenemnda kan prøve alle sider av vedtaket. 
 
Klagenemnda kan ta initiativ overfor kommunestyre, formannskap eller hovedutvalg når det 
gjelder utarbeiding av retningslinjer for administrasjonens behandling av enkeltsaker. 
Klagenemnda kan av eget tiltak la utarbeide slike retningslinjer og oversende dem til 
vedkommende hovedutvalg eller til formannskapet for behandling. 
 
Nemnda avgir uttalelse i de saker det får seg forelagt av kommunestyre, formannskap eller 
rådmann. 
 
Nemnda avgir årlig rapport til kommunestyret om sin virksomhet. 
 
 
§ 3 SAKSBEHANDLING 
For klagebehandling gjelder reglene i forvaltningsloven. 
 
En part må gjøres oppmerksom på at det er anledning til å påklage vedtaket til Klagenemnda. 
 
Klagen skal sendes til den instans som har fattet vedtaket. Denne kan selv oppheve eller endre 
sitt vedtak til fordel for klageren. I andre tilfeller skal underinstansen sende klagen til 
Klagenemnda. 
 
Klagefristen er 3 uker fra den dag melding om vedtak kom fram til klageren. 
 
Klageren må gjøres oppmerksom på at klagen ikke er til hinder for at vedtaket gjennomføres 
straks.  Det kan søkes skriftlig om å få utsatt iverksettingen av et vedtak.  Slike søknader skal 
avgjøres av Klagenemnda. 
 
 
§ 4 NEMNDAS MØTER 
Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 
kommunestyret og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det, jfr. kommuneloven § 32 nr. 1.  
 
Innkalling med saksdokumenter sendes representantene, vararepresentantene og andre med 
møterett senest 7 dager før møte. 
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Saksdokumentene sendes medlemmer, like mange varamedlemmer som hver gruppering er 
representert med i Nemnda, og andre med møterett. Når en gruppering kun har en 
representant i Nemnda sendes saksdokumentene til to av varamedlemmene. 
 
Klagenemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, 
bortsett fra ved valg, jfr. kommunelovens § 35, nr.1. 
 
Ordfører og rådmann har rett til å delta i møtene med talerett. 
 
Om inhabilitet for Nemndas medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak 
gjelder bestemmelsene i kommunelovens § 40 nr.3 og 4. 
 
Møter i utvalget skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt 
eller vedtak etter denne paragraf. Med åpne møter menes i denne forbindelse, åpne for presse 
og publikum. Det gis anledning til at forhandlingene i åpne møter tas opp på lydbånd, video e. 
l., eller kringkastes over radio eller fjernsyn, jfr. komml. § 31a nr. 2. 
 
Utvalget kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller 
andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for 
lukkede dører hvis møteleder krever det eller klagenemnda vedtar det. 
 
Det føres protokoll (møtebok) fra Nemndas møter. Utskrift av protokoll skal sendes Nemndas 
medlemmer/varamedlemmer, formannskapet og andre med møterett innen en uke. 
 
Som utfyllende bestemmelser gjelder bestemmelsene i hoveutvalgsreglementenes § 2 så langt 
de passer. 
 
 
§ 5 SEKRETARIAT 
Rådmannen utpeker sekretær for Klagenemnda. 
 
 
§ 6 BRUK AV SAKKYNDIG BISTAND 
Nemnda kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette finnes nødvendig. 
 
 
§ 7 INNHENTING AV OPPLYSNINGER 
Nemnda kan kreve opplysninger fra den kommunale administrasjon og skal ha adgang til alle 
dokumenter i de saker nemnda har til behandling. 
 
 
§ 8  MINDRETALLSANKE 
Vedtak i klagenemda er endelige og kan ikke bringes inn for overordnet organ med mindre 
lovgivningen fastsetter noe annet. 
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6. REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I ALTA KOMMUNE 

 
 
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING 
 
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd er en særlov. Bestemmelsen i §§1 og 5 i 
eldrerådsloven gjør det til en plikt for kommunen å opprette eldreråd. Eldrerådet er et 
rådgivende kommunalt organ og en del av det kommunale styringssystemet, jfr. 
kommunelovens § 2. 
 
Eldrerådet består av 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer, samt 4 
brukerrepresentanter med varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret. Flertallet av 
medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Forslag på brukerrepresentanter skal 
komme fra pensjonistforeningene eller andre typer frivillige organisasjoner eller foreninger 
som driver aktivt arbeid blant eldre, f eks landsomfattende frivillige organisasjoner eller 
foreninger. 
 
Rådet velger selv leder og nestleder. Begge disse skal velges blant alderspensjonistene. 
 
Rådets funksjonstid følger den kommunale valgperioden. 
 
§ 2 OPPGAVER FOR ELDRERÅDET 
 
 
Eldrerådets funksjon er av rådgivende art, og skal gi uttalelser i ”alle saker som gjeld levekåra 
for de eldre” jfr. Eldrelova § 3. 
 
Saker som eldrerådet skal ha til behandling: 
 

• Årsbudsjett og økonomiplaner 
• Kommune/fylkesplaner 
• Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren - samhandlingsreformen 
• Idretts- og kulturtiltak 
• Boligutbygging og reguleringssaker 
• Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner 

 
Alle saksdokumenter skal legges fram for eldrerådet i god tid før behandling i hovedutvalg og 
kommunestyre. Protokoll fra eldrerådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organ 
som skal avgjøre saken og til endelig vedtak er fattet. 
 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.                    
Eldrerådet kan selv ta opp saker som berører eldre i kommunen. 
 
Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges fram for kommunestyret. 
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§ 3 MØTE/MØTERETT 
 
Møtene i eldrerådet avholdes i samsvar med møteplan. I spesielle tilfeller kan leder innkalle 
til møter på kortere varsel. 
 
Eldrerådsleder, eller den leder bemyndiger, har møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyret, 
formannskapet og hovedutvalg i saker som ligger innenfor rådets virkeområde. 
 
Ordfører, rådmann eller den de bemyndiger har møte- og talerett i eldrerådet 
Rådmannen eller den han bemyndiger kan i samråd med eldrerådsleder innkalle andre som en 
ønsker å rådføre seg med i spesielle saker 
 
Eldrerådets medlemmer er folkevalgte representanter og deres rettigheter og plikter er 
underlagt kommunelovens kapittel 7. 
 
§ 4 SEKRETARIAT 
 
Kommunen har i henhold til §§ 5 og 8 i eldrerådslova en plikt til å sørge for tilstrekkelig og 
tilpasset sekretærhjelp for eldrerådet. Det vil si at sekretærhjelpen skal ha god faglig 
kompetanse og ha et slikt omfang at rådet kan utføre sine rådgivende oppgaver etter loven. 
Eldrerådets sekretariatet knyttes til servicesenteret som er en avdeling hos rådmannen. 
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7.  REGLEMENT FOR RÅDET FOR LIKESTILLING AV  

- FUNKSJONSHEMMEDE I ALTA KOMMUNE 

 
 
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING 
 
Reglementet for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune ( rådet ) bygger 
på  Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 
menneske med nedsatt funksjonsevne av 17.06.2005,  rundskriv Q-21/2012 og    
FN- konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 
Rådet er et rådgivende kommunalt organ og en del av det kommunale styringssystemet , jfr. 
kommunelovens § 2. 
 
Rådet består av 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer, samt 4 
brukerrepresentanter fra funksjonshemmedes organisasjoner med personlige varamedlemmer. 
Funksjonshemmedes organisasjoner har rett til å komme med forslag på representanter til 
rådet. Brukerrepresentantene oppnevnes av kommunestyret etter en felles innstilling fra 
funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Medlemmene bør representere ulike 
hovedgrupper med funksjonshemming.   
 
Leder og nestleder velges av kommunestyret. 
 
Rådets funksjonstid følger den kommunale valgperioden. 
 
 
§ 2 OPPGAVER FOR RÅDET  
 
Formålet med loven er at kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne 
blir sikret en åpen, brei og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet arbeider etter prinsippet om 
funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet.  
 
Rådets funksjon er av rådgivende art, og rådet kan gi uttalelser til kommunen, statlige etater 
på kommunenivå og andre offentlige institusjoner og instanser i kommunen    
 
Rådet skal tilrettelegge for drøftinger mellom rådet og representanter for offentlige instanser 
om spørsmål av betydning for funksjonshemmedes livssituasjon og bidra til at 
funksjonshemmedes erfaringskunnskap tas med i saks – og planprosesser.  
 
Rådet kan drive informasjonsarbeid om saker av interesse for funksjonshemmede. 
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Saker som rådet skal ha til behandling: *  Saker om tiltak med funksjonshemmede som  
                                                                   spesiell målgruppe 
                                                                
                                                               * Årsbudsjett og økonomiplaner 

• Kommune/ fylkesplaner  
• Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren - 

samhandlingsreformen 
• Idretts- og kulturtiltak 
• Boligutbygging og reguleringssaker 
• Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner 

 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.                    
 
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges fram for kommunestyret. 
 
Alle saksdokumenter skal legges fram for rådet i god til før behandling i hovedutvalg og 
kommunestyre. Protokoll fra rådsmøtene skal følge saksdokumentene til det kommunale 
organ som skal avgjøre saken og til endelig vedtak er fattet. 
 
 
§ 3 MØTE/ MØTERETT  
 
Møtene i rådet avholdes i samsvar med møteplan. I spesielle tilfeller kan leder innkalle til 
møter på kortere varsel.  
 
Leder for rådet, eller den leder bemyndiger, har møte,- tale –og forslagsrett i kommunestyret, 
formannskapet og hovedutvalg i saker som ligger innenfor rådets virkeområde.   
 
Ordfører, rådmann eller den de bemyndiger har møte- og talerett i rådet. 
Rådmannen eller den han bemyndiger kan i samråd med leder innkalle andre som en ønsker å 
rådføre seg med i spesielle saker 
 
Rådets medlemmer er folkevalgte representanter og deres rettigheter og plikter er underlagt 
kommunelovens kapittel 7.    
 
§ 4  SEKRETARIATET  
 
Rådmannen stiller sekretær for rådet. Sekretariatet knyttes til servicesenteret, som er en 
avdeling hos rådmannen. 
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8. REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE: 

 

1.  Hovedutvalg for næring, drift og miljø 
2.  Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
3.  Hovedutvalg for helse- og sosial 

 
 
§1  VALG OG SAMMENSETNING 
Hovedutvalgene består av 9 medlemmer med varamedlemmer. Hovedutvalgene velges av 
kommunestyret, fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden. 
 
Ledere til hovedutvalg velges av og blant kommunestyrets faste representanter. 
Nestledere velges av og blant kommunestyrets  medlemmer og varamedlemmer. 
 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Dersom et medlem faller fra eller løses fra 
vervet, velger kommunestyret nytt medlem. Er utvalget sammensatt etter reglene om forholds-
valg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende. medlem. Dersom lederen 
faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny leder selv om det er valgt nestleder. 
 
Permisjon 
Etter søknad kan utvalgets medlemmer innvilges permisjon fra vervet i en periode på inntil to 
år. Slik søknad avgjøres av ordføreren. 
 
Dersom leder innvilges permisjon overtar nestleder automatisk, og overtar da også eventuelle 
vedtatte frikjøpsordninger. 
 
Dersom permisjon innvilges for andre medlemmer suppleres det med 1. vararepresentant fra 
den samme gruppe som den permitterte tilhørte. 
 
 
§2  HOVEDUTVALGETS MØTER 
MØTEPRINSIPP 
Hovedutvalget treffer sine avgjørelser i møte, jfr. komml.§ 30. 
 
Det skal føres protokoll (møtebok) fra utvalgets møter.  Utskrift av protokoll skal sendes 
utvalgets medlemmer/varamedlemmer, ordføreren, rådmannen og eventuelle andre med 
møterett, innen en uke. 
 
MØTE 
Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 
kommunestyret og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det, jfr. kommuneloven § 32 nr. 1.  
 
Innkalling med saksdokumenter sendes representantene, vararepresentantene og andre med 
møterett senest 7 dager før møte. 
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Hovedutvalgsleder bestemmer saksrekkefølgen og hvilke saker som skal til behandling i 
hovedutvalget.  
 
Saksdokumentene sendes medlemmer, like mange varamedlemmer som hver gruppering er 
representert med i utvalget, og andre med møterett.  Når en gruppering kun har en 
representant i utvalget, sendes saksdokumentene til to av varamedlemmene. 
 
ÅPNE/LUKKEDE MØTER 
Møter i hovedutvalget skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt 
taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf. 
 
Med åpne møter menes i denne forbindelse, åpne for presse og publikum. Det gis anledning til 
at forhandlingene i åpne møter tas opp på lydbånd, video e.l., eller kringkastes over radio eller 
fjernsyn, jfr.komml. § 31a nr. 2. 
 
Hovedutvalget kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern 
eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår 
for lukkede dører hvis møteleder krever det eller hovedutvalget vedtar det. Personalsaker skal 
alltid behandles for lukkede dører.  
 
VEDTAKSFØRHET/AVSTEMNINGER 
Hovedutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende, bortsett fra ved valg, jfr. Kommunelovens §35.nr.1. 
 
ENDRING AV SAKLISTE/FORESPØRSEL KOMML § 34 
Hovedutvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på 
den utsendte saklista. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på saklista, hvis 
ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette. 
 
Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på 
saklisten. 
 
MØTERETT 
Ordfører og rådmann har møte og talerett i utvalgets møter, jfr. kommunel.§ 9 pkt.4 og § 
23.pkt.3 
 
RAPPORTERING 
På hvert møte i hovedutvalgene skal det rapporteres om sektorens økonomiske status, 
herunder avvik og eventuelle omdisponeringer. 
 
INHABILITET 
Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap II med de særregler som går fram av 
komml.§ 40.pkt.3 a, b og c og § 40, pkt.4. Den som er inhabil i en sak tar ikke del i 
behandlingen av vedkommende sak. 
 
TAUSHETSPLIKT 
Folkevalgte plikter å bevare taushet om de dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt 
taushetsplikt eller er unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven. Medlemmer og 
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varamedlemmer skal undertegne taushetserklæring på lik linje med ansatte i kommunen. Når 
en sak skal behandles for lukkede dører, skal det ikke orienteres eller refereres fra 
forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ bestemmer noe annet. 
 
I tråd med eksisterende praksis skal taushetsbelagte dokumenter som utsendes/ omdeles i 
møte trekkes inn når saken er behandlet. 
 
 
§3 MINDRETALLSANKE 
I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskap kan 3 
medlemmer, ordføreren eller den han/hun bemyndiger, innen møtets slutt forlange saken 
fremlagt for overordnet organ. Slikt krav skal protokolleres i møte. 
 
 
§4 LOVLIGHETSKONTROLL 
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe avgjørelse truffet av folkevalgt 
organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens 
lovlighet, jfr. komml.§ 59. Krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organ som har truffet 
den aktuelle avgjørelsen. Fristen for å levere lovlighetskontroll er 3 uker, fristen løper fra det 
tidspunkt avgjørelsen ble truffet. 
 
 
§5 SEKRETARIAT OG MØTERETT FOR ANDRE 
Rådmannen oppnevner sekretariat for utvalget.  
Kommunallederne har møte og talerett i hovedutvalgene på vegne av rådmannen. 
Rådmannen eller den han bemyndiger kan i samråd med lederen innkalle andre som man 
finner det ønskelig å rådføre seg med. 
 
Rådmannen eller den han bemyndiger treffer vedtak innenfor nærmere fastlagte rammer og 
retningslinjer så langt han/hun er delegert slik avgjørelsesmyndighet. 
 
 
§6 ANDRE FORHOLD / KLAGESAKER 
Som utfyllende regler gjelder også bestemmelsene i Reglement for Alta kommunestyre så 
langt de passer. 
 
Enkeltsaker som hovedutvalget har truffet avgjørelse i og som blir påklaget, skal behandles i 
hovedutvalget før saken oversendes klageinstansen. Det samme gjelder påklagde enkeltsaker 
som administrasjonen har truffet iht. delegasjon fra hovedutvalget. Det vises forøvrig til 
reglement for klagenemnda. 
 
 
§7 KOMITEER 
Hovedutvalgene har myndighet til å oppnevne komiteer for løsning av tidsbegrensede 
oppgaver. Det er opp til det enkelte hovedutvalg om de ønsker å benytte denne muligheten. 
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9. REGLEMENT FOR UNDERUTVALGENE  

- TIL HOVEDUTVALGENE 
 

a) Reglement for dispensasjonsutvalget 
 
 
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING 
Dispensasjonsutvalget er et underutvalg til hovedutvalget for næring, drift og miljø, velges av 
kommunestyret. 
 
 
Dispensasjonsutvalget består av 3 medlemmer med varamedlemmer. 
 
Det åpnes for at andre enn hovedutvalgets medlemmer og varamedlemmer kan være leder og  
nestleder i underutvalget. Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden. 
Som utfyllende regler gjelder bestemmelsene i § 1 hovedutvalgets reglement så langt de 
passer. 
 
 
§ 2 UNDERUTVALGETS MØTER 
Møtene i dispensasjonsutvalget avholdes i samsvar med møteplan. I spesielle tilfeller kan 
leder innkalle til møter på kortere varsel. 
Som utfyllende regler gjelder bestemmelsene i § 2, 3, 4 og 6 i hovedutvalgets reglement så 
langt de passer. 
 
 
§ 3 SEKRETARIATET OG ANDRE MED MØTERETT 
Rådmannen oppnevner sekretariat for utvalget. Rådmannen eller den han bemyndiger har 
ansvaret for sekretariatsfunksjonen, herunder ansvaret for å forberede sakene og legge fram 
forslag til vedtak. 
 
Ordføreren, rådmannen eller den de bemyndiger har møterett og talerett i utvalget. 
Rådmannen eller den han bemyndiger kan i samråd med lederen i dispensasjonsutvalget kalle 
inn andre som en finner det ønskelig å rådføre seg med i spesielle saker. 
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b) Reglement for omsorgsutvalget for oppvekst 
 
 
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING 
Omsorgsutvalget er et underutvalg til hovedutvalget for oppvekst og kultur, velges av 
kommunestyret. 
 
Omsorgsutvalget for oppvekst består av 3 medlemmer med varamedlemmer, som velges av 
og blant hovedutvalgets medlemmer, hovedutvalgsleder er et av medlemmene. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden. 
Som utfyllende regler gjelder bestemmelsene i § 1 hovedutvalgets reglement så langt de 
passer. 
 
 
§ 2 UNDERUTVALGETS MØTER 
Møtene i omsorgsutvalget avholdes i samsvar med møteplan. I spesielle tilfeller kan leder 
innkalle til møter på kortere varsel. Utsendelse av saksutredning med forslag til vedtak, skjer 
ved personlig overlevering. Dersom dette ikke lar seg gjøre sendes sakene rekommandert. 
Alle sakspapirer leveres inn ved møtets slutt. 
 
Som utfyllende regler gjelder bestemmelsene i § 2, 3, 4 og 6 i hovedutvalgets reglement så 
langt de passer. 
 
 
§ 3 SEKRETARIATET OG ANDRE MED MØTERETT 
Rådmannen oppnevner sekretariat for utvalget. Rådmannen eller den han bemyndiger har 
ansvaret for sekretariatsfunksjonen, herunder ansvaret for å forberede sakene og legge fram 
forslag til vedtak. 
 
Ordføreren, rådmannen eller den de bemyndiger har møterett og talerett i utvalget. 
Rådmannen eller den han bemyndiger kan i samråd med lederen i omsorgsutvalget kalle inn 
andre som en finner det ønskelig å rådføre seg med i spesielle saker. 
 
Det vises forøvrig til forvaltningslovens taushetspliktsregler og til taushetspliktsregler i de 
enkelte særlover. I enkelte tilfelle kan det være nødvendig å innhente samtykke fra den 
berørte part i saken. 
 
 
§ 4 KLAGER 
Omsorgsutvalget skal behandle alle klager på vedtak etter lov om barnevern og 
opplæringsloven før klagene oversendes klageinstansen. Omsorgsutvalgets kompetanse i 
klagesaker fremgår av forvaltningslovens § 35 og de enkelte særlover. 
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c) Reglement for ungdomsrådet 
 
 
1. Valg og sammensetning 
Ungdomsrådet er et underutvalg til hovedutvalget for oppvekst og kultur. 
 
Ungdomsrådet består av totalt 15 medlemmer valgt for 2 år. Herav oppnevnes 
ungdomsutvalget bestående av 5 faste medlemmer og 10 varamedlemmer. Ansvar for praktisk 
oppfølging av valgordningen legges til Kulturvirksomheten. To ansatte ved 
Kulturvirksomheten og tre medlemmer fra ungdomsutvalget utgjør valgkomite, leder av 
valgkomiteen velges blant ungdomsrepresentantene. 
 
Ungdomsrådet oppnevnes av hovedutvalget for oppvekst og kultur etter forslag fra 
valgkomiteen. 
 
Valgene gjennomføres ordinært i forbindelse med kommune-/fylkestingsvalg og 
stortingsvalg. Valgkomiteen kan fastsette valg utenom dette, dersom frafall eller andre forhold 
fører til at ungdomsrådet ikke er virksomt. 
 
Ungdomsrådet konstituerer seg selv (velger leder og nestleder). Leder og nestleder i 
ungdomsrådet har samme funksjon i ungdomsutvalget. I tillegg velger ungdomsrådet 3 faste 
medlemmer til ungdomsutvalget. Rekkefølgen på varamedlemmer til ungdomsutvalget 
fastsettes ved avstemming.  
 
Ungdom som på valgtidspunktet er 13 - 20 år, og bosatt i Alta kommune kan velges som 
representanter til ungdomsrådet. 
 
Ungdomsrådet velges med bakgrunn i navnetilfang fra elevrådene ved ungdomstrinnene, 
elevrådet ved Alta videregående skole, samt andre ungdomsorgan/forum som kan være 
aktuelle i en slik sammenheng. Ungdomsrådet skal være partipolitisk uavhengig. 
 
En skal ved sammensetning av ungdomsutvalget vektlegge en bredest mulig representasjon i 
forhold til geografi, alder og interesser. Det skal så langt som mulig sikres at særlige 
interessegrupper ikke får urimelig stor representasjon i ungdomsrådet/ungdomsutvalget.  
 
Ved sammensetting av ungdomsrådet og ungdomsutvalget skal det tas hensyn til 
kommunelovens bestemmelser om at begge kjønn skal være representert i folkevalgte organ. 
Jfr. Kommunelovens § 36. 
 
Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, rykker påfølgende varamedlem opp som 
fast medlem.  

 

2. Ansvarsområde 
Ungdomsrådet er primært et rådgivende organ for kommunen. Det har rett til å få seg forelagt 
alle saker av spesiell betydning for ungdom. Dette gjelder blant annet saker som angår den 
enkelte skole, generell skole- og utdanningspolitikk, aktuelle spørsmål for enkelte 
ungdomsgrupper samt rådmannens forslag til årsbudsjett og handlingsprogram med 
økonomiplan. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår ungdom i kommunen. 
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Ungdomsrådet har ansvar for en forsvarlig forvaltning av økonomiske midler som avsettes til 
rådets disposisjon. 
 
Ungdomsrådet kan etter eget ønske delegere oppgaver til ungdomsutvalget. 
 
Ungdomsrådet utarbeider en årlig virksomhetsrapport som forelegges kommunestyret,  
for øvrig rapporterer ungdomsrådet direkte til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
Leder for Ungdomsrådet eller den han/hun bemyndiger har møte-, tale- og forslagsrett i 
hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret i de saker som ligger innenfor rådets 
virkeområde. 
 
 
3. Møter 
Ungdomsrådet skal ha møte på de tidspunkter som det selv eller ungdomsutvalget fastsetter, 
når leder finner det påkrevet eller når minst 2 medlemmer av ungdomsrådet krever det. 
 
Ungdomsrådet og ungdomsutvalget kalles normalt inn med 5 dagers varsel. Innkallingen skal 
inneholde en oversikt over de saker som skal behandles, og tilhørende dokumenter. Innkalling 
sendes medlemmer og varamedlemmer. 
 
Leder skal i samarbeid med sekretær fastsette saksliste.  
 
Møtene styres av lederen eller nestlederen. Dersom begge har forfall utpekes en særskilt 
møteleder blant de medlemmer som er tilstede. 
 
Rådet/utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene møter. Avgjørelser 
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
 
Ordføreren og rådmannen kan delta på møter med tale- og forslagsrett. 
 
Etter henstilling fra ungdomsrådet/ungdomsutvalget kan også medlemmer i hovedutvalg eller 
andre politiske utvalg delta på møtene med talerett. Anmodningen rettes til ordføreren. 
 
Rådmannen eller den han bemyndiger skal sørge for at det føres protokoll (møtebok). Utskrift 
av protokollen sendes medlemmene, varamedlemmene, tjenesteområdene, formannskapet og 
media innen neste møte. 
 
Ungdomsrådet og ungdomsutvalget holder møte for åpne dører dersom det ikke behandler 
saker som er unntatt fra offentlighet. 
 
 
4. Godtgjørelse 
Reiseutgifter og møtegodtgjørelser dekkes etter gjeldende reglement og ordinære satser 
gjeldende for Alta kommune. 
 
 
5. Sekretariat 
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Rådmannen stiller sekretær for ungdomsrådet og ungdomsutvalget. Vedkommende deltar på 
møter med tale- og forslagsrett. 
 
Rådmannen eller den han bemyndiger, på ser at de saker som legges fram for ungdomsrådet 
og ungdomsutvalget er forsvarlig utredet. Når saker skal behandles i andre kommunale 
organer, skal samme saksinnstilling også forelegges ungdomsrådet/ungdomsutvalget. 
 
Rådmannen eller den han bemyndiger har innstillingsmyndighet overfor ungdomsutvalget. 
Ungdomsutvalget innstiller overfor ungdomsrådet. For hvert formannskapsmøte skal 
ungdomsutvalget få en oversikt som viser hvilke saker som er til behandling.  
 
Tjenesteområdene ved kommunalleder har ansvar for at relevante saker oversendes 
ungdomsutvalget/ungdomsrådet til høring. 
 
Uttalelse fra ungdomsutvalget/ungdomsrådet i enkeltsaker skal følge saksdokumentene som 
vedlegg ved videre behandling og for det organet som avgjør saken. 
 
Skriftlige henvendelser fra ungdomsrådet/ungdomsutvalget til administrasjonen rettes til 
rådmann/ordfører. 
 
 
6. Rett til innsyn i dokumenter 
Ungdomsrådet/ungdomsutvalget har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter den delen 
av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Ethvert medlem og 
varamedlem har rett til innsyn i dokumentene i de sakene som organet behandler. Retten til 
innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. 
 
Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger gjelder tilsvarende som for 
kommunestyrets behandling. Ethvert medlem plikter å bevare taushet om dokumenter de  
får innsyn i når disse er undergitt taushetsplikt eller unntatt fra offentlighet. 
 
Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser rettes til 
rådmann/ordfører. 
 
 
7. Økonomi 
Kommunestyret fastsetter ungdomsrådets økonomiske ramme. Ut fra denne rammen fastsetter 
ungdomsrådet en egen disponering, samt delegeringer til ungdomsutvalget. Regnskap for 
ungdomsrådet/ungdomsutvalget skal følge den årlige virksomhetsrapporten. 
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10. REGLEMENT FOR ØKONOMI 
 
Reglementet for økonomi er under omarbeiding og vil bli fremmet som egen 
sak for kommunestyret i løpet av våren. Inntil videre gjelder følgende: 
 
Generelt om økonomireglementet 
Hjemmel 
 
Økonomireglementet er hjemlet i kommuneloven kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett 
årsregnskap og rapportering og kapittel 9 Gjeldsforpliktelser m.m. med følgende forskrifter: 

• Forskrift om årsbudsjett jf § 46 
• Forskrift om årsregnskap og årsberetning jfr §48 
• Forskrift om rapportering   jfr § 49  
• Forskrift om garantier jfr  § 51 
• Forskrift om finansforvaltning jfr § 52 
• Bokføringsloven 

 
Loven og forskriftene er rammepreget, og dette fordrer at kommunen selv må fastsette 
ytterligere regler på økonomiområdet.  Loven legger grunnlag for at kommunene kan anvende 
mål- og rammestyring i sitt budsjett- og planarbeid. 
 
I tillegg gir Forening for god kommunal regnskapsskikk ut standarder for ulike områder i 
økonomiforvaltningen i kommunene som kommunene er pliktige til å følge. 
 
Formål 
 
Økonomireglementet skal beskrive hovedreglene for den økonomiske styringen av 
kommunen.  Det skal klargjøre det ansvar og den myndighet de politiske organer og 
administrasjonen har for den økonomiske virksomheten.  Økonomireglementet skal beskrive 
de rettigheter og plikter som gjelder for bruk av, endringer i, og oppfølging av budsjettet, samt 
for delegering av myndighet i denne sammenheng.  Reglementet skal også beskrive og 
regulere administrasjonens rettigheter og plikter i forbindelse med løpende 
regnskapsrapportering og avslutning av årsregnskapet. 
 
Videre skal reglementet bidra til å sikre: 

• Effektiv utnyttelse av kommunens ressurser 
• Etisk og økonomisk forsvarlig håndtering av verdier 
• En involverende budsjettprosess 
• Et effektivt system for rapportering og oppfølging av budsjettavvik 

Økonomireglementet vedtas og endres av kommunestyret. 
 
Gyldighetsområde 
 
Økonomireglementet gjelder for alle sektorer og virksomheter i Alta kommune.   
Kommunestyret vedtar de årlige budsjettrammer og økonomiplan for kommunale foretak.  
Styret i et KF har for øvrig den samme myndighet i til å revidere eget budsjett som 
hovedutvalgene.   

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1423.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1424.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1425.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010202-0144.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010305-0299.html
http://www.gkrs.no/
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Sammenhengen mellom kommunens planer og rapporter 
Kommunens overordnede plan og rapporteringssystem kan beskrives slik: 
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Kommuneplanens 
samfunnsdel 
 

• Mål for lokal- 
samfunnsutviklingen 

• Retningslinjer for 
sektorenes planlegging 

• Langsiktig plan (12 år eller 
mer 

• Rulleres hver valgperiode 

Kommuneplanens 
arealdel 
 

• Kart og bestemmelser som 
viser overordnet arealbruk 

• Juridisk bindende 
• Langsiktig plan (12 år eller 

mer 
• Rulleres hver valgperiode 

Kommuneplanens 
handlingsdel 
 

• Tiltak som planlegges 
gjennomført i neste 4- 
års periode 

• Kortsiktig plan (4 år) 
• Rulleres årlig 

Kommuneplanen 
Hjemmel i plan og bygningsloven 

Økonomisk planverk 
Hjemmel i kommuneloven 

Økonomiplan 
• Omfatter hele kommunens virksomhet de neste 4 år. 
• Rulleres årlig 

Årsbudsjett 
• Omfatter hele kommunens virksomhet. 
• Bindende plan for kommunens midler og bruken av disse 

i budsjettåret. 
           

Rapportering 
Hjemmel i kommuneloven 

Kvartalsrapportering 
• Regnskap mot årsbudsjett 

med prognoser for årsresultat 
• Kostra regnskapstall til SSB 

 

Årsregnskap 
• Tilbakemelding på om de 

økonomiske ressursene er 
anskaffet og anvendt som 
budsjettert. 

Virksomhetsplan 
• Konkretisering av 

planer for å nå årets 
målsettinger fra 
kommuneplanens 
handlingsdel innenfor 
årets budsjettrammer 

Årsmelding 
• Tilbekemelding på om 

målene i 
virksomhetsplanen er 
nådd. 

Nasjonal 
tjenesterapportering 

• KOSTRA data fra regnskap 
og tjenesteproduksjon til 
SSB som danner grunnlag 
for eksterne nøkkeltall 

Samlet informasjon (rapportering) 

Nøkkeltall om 
prioritering, 
dekningsgrader og 
effektivitet 

Kvartalsrapport 
• Til formannskapet om 

måloppplåelse i f.t.  
målene i 
virksomhetsplanen 
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Plan og styringssystemet består av følgende hovedelementer: 
1. Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdel og arealdel) 
2. Kommuneplanens handlingsdel 
3. Økonomiplan 
4. Årsbudsjett 
5. Virksomhetsplan 
6. Kvartalsrapportering regnskap og virksomhetsplan 
7. Årsregnskap, årsmelding og nasjonal KOSTRA rapportering 

 
 
Involverende budsjettprosess 
Med involverende budsjettprosess menes i dette reglement de tiltak og arbeidsmåter som skal 
sikre at budsjettansvarlige i den enkelte sektor blir involvert i sektorens arbeid med innspill til 
økonomiplan, hvordan sektorene involveres i rådmannens arbeid med økonomiplan, og 
hvordan økonomisystemets oppbygging og kommunens rapporteringssystemer sikrer at 
kunnskap om hendelser som nødvendiggjør justering av budsjett på en effektiv måte blir 
varslet, og avklart. 
 
Med bakgrunn i gjeldende økonomiplan, fjorårets regnskap, regnskap 1. kvartal, første 
budsjettregulering, og kommuneøkonomiproposisjonen fremmer rådmannen foreløpige 
budsjettrammer for det kommende året til kommunestyret i juni.  Det er derfor særdeles viktig 
at sektorene allerede i sitt arbeid med kommentarene til regnskap 1. kvartal får fram de behov 
fra sine avdelinger og virksomheter som ikke kan løses gjennom omprioriteringer internt i 
sektoren.  For å realisere dette, er det nødvendig at hver sektor har månedsrapporteringen på 
økonomi, og konsekvensene av denne som tema på sine ledermøter minimum en gang pr 
måned. 
 
Når kommunestyret har vedtatt foreløpige rammer, må sektorene, avdelingene og 
virksomhetene straks starte arbeidet med å kontrollere og dokumentere sitt detaljbudsjett for å 
avklare hvor mye som medgår til bundne utgifter (lønn og pensjon til hjemlede stillinger og 
andre kontraktsfestede kostnader) og hvor mye som er gjenstand for reell prioritering.  I dette 
arbeidet må det særlig følges opp at detaljeringen av budsjettet støtter opp under de mål 
kommunestyret har vedtatt.  Manglende budsjettmidler i en virksomhet skal først søkes 
inndekket ved overføring fra ikke bundne midler i andre virksomheter i samme avdeling.  
Hvis gjennomgangen av virksomhetsbudsjettene i avdelingene viser at en avdeling samlet 
mangler nødvendige ressurser, må inndekning fra ikke bundne budsjettmidler i andre 
avdelinger i sektoren drøftes på sektornivå.  Denne drøftingen vil så munne ut i et eventuelt 
samlet innspill fra sektoren på nødvendig justering av foreløpig ramme.  Sektorenes 
eventuelle innspill til behov for justering av foreløpig ramme må være fremmet tids nok til å 
kunne innarbeides i budsjettregulering 2 som normalt behandles av kommunestyret i oktober.  
I praksis må derfor innspillene være klare fra sektorene senest ultimo september. 
 
Rådmannen fremmer sitt budsjettforslag på basis av kommunestyrets vedtak om foreløpige 
rammer, sektorenes tilbakemelding på disse rammene, statsbudsjettets føringer for 
kommuneøkonomien og vedtak i kommunestyret om tiltak som skal innarbeides i budsjettet. 
 
Når kommunestyrets budsjettvedtak er fattet må sektorene snarest i samarbeid mellom ass 
rådmann/kommunalleder, økonomikonsulent og virksomhetsleder innarbeide eventuelle 
endringer i budsjettet, og fremme detaljert budsjett som sak til hovedutvalget.  Hovedutvalget 
skal vedta detaljert budsjett på hovedpost pr ansvar senest i sitt første møte i budsjettåret. 
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Når vedtatt detaljbudsjett foreligger skal kommunalleder med faglig støtte av tildelt 
økonomikonsulent sikre at oppfølging av sektorens/ avdelingenes / virksomhetenes budsjett er 
en kontinuerlig prosess. 
 
 
Økonomiplanen (koml §44) 
Det er ikke utarbeidet egen forskrift til § 44 om økonomiplan, men det følger av loven at 
kommunestyret årlig skal vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire 
neste budsjettår. 
 
Rådmannen utarbeider og fremmer forslag til økonomiplan for formannskapet.  
Formannskapets innstilling til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal 
legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. (koml § 
44 nr 7.) I Alta kommune behandles økonomiplanen årlig i kommunestyrets desembermøte 
sammen med behandlingen av det kommende års budsjett, slik at kommende års budsjett er år 
1 i økonomiplan perioden. 
 
Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet, og skal gi en realistisk oversikt over 
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
 
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet skal integreres i 
økonomiplanen.  Hvis salderingen av økonomiplanen viser at en eller flere delplaner krever 
ressurser som det ikke er sannsynlig at kommunen vil rå over, eller kommunestyret ikke 
ønsker å prioritere til dette formål, så innebærer økonomiplan-vedtak om å ikke innarbeide, 
eller delvis å innarbeide planen i økonomiplanen at delplanen må revideres.  Kommunestyrets 
vedtak i økonomiplan saken står dermed over vedtak knyttet til omfanget av den enkelte 
delplan. 
 
De hovedpremisser som ligger til grunn for økonomiplanen kan ikke fravikes i andre planer 
(kommuneplan, årsbudsjett og sektorplaner), uten at konsekvensene er vurdert i økonomiplan 
sammenheng.  Dersom konsekvensene av vedtak om andre planer eller vedtak i enkeltsaker 
vurderes å være av vesentlig betydning for den økonomiske handlefriheten, skal 
økonomiplanen tas opp til særskilt og samtidig revisjon.  Vedtak om slike planer eller i slike 
enkeltsaker er ikke gyldige før det er funnet dekning for tiltaket i en revidert og vedtatt 
økonomiplan. 
 
For å unngå behov for hyppige økonomiplan-revisjoner pålegger kommunestyret alle 
budsjettansvarlige (både politiske organer og administrative enheter) i størst mulig grad å 
kanalisere vesentlige endringer i budsjettforutsetningene til den årlige budsjettbehandlingen. 
 
Økonomiplanen utarbeides i faste priser. 
 
Økonomiplanens driftsdel skal være fordelt etter den til enhver tid gjeldende sektorinndeling i 
kommunen.   
 
Økonomiplanens investeringsdel vises pr investeringsområde. 
 
For investeringsprosjekter som går over to eller flere budsjettår skal økonomiplanen inneholde 
et samlet kostnadsoverslag med tilhørende finansiering som er fordelt mellom årene etter 
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forventet framdrift (forbruksbudsjett).  Finansieringen for hele prosjektet skal være sikret, 
eller påregnes sikret, før prosjektet settes i gang.  Økonomiplanen skal være realistisk.  I dette 
ligger at også investeringsutgiftene må fordeles på det enkelte år i økonomiplanen. 
 
 
Årsbudsjett (koml §§45 og 46 med tilhørende forskrift) 
Rådmannen utarbeider og fremmer forslag til årsbudsjett for formannskapet. Årsbudsjettet er 
år 1 i økonomiplanen. Formannskapets innstilling til årsbudsjett, med de forslag til vedtak 
som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i 
kommunestyret. (koml § 44 nr 7)   
Årsbudsjettet behandles og vedtas samtidig med kommunens økonomiplan.   
 
Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i 
budsjettåret. 
 
Årsbudsjettet består av en driftsdel og en investeringsdel. 
 
Årsbudsjettets driftsdel 
Kommunestyrets årsbudsjettvedtak tildeler den enkelte sektor / rammeområde en netto 
driftsramme som er styrende for denne enheten.  Sammen med tildeling av økonomisk netto 
ramme vedtas mål og premisser for den gitte bevilgning. 
 
Kommunestyret innehar enekompetanse til å fatte vedtak om oppretting av nye stillinger, med 
de modifikasjoner som følger av delegasjon til rådmannen. 
 
Etter kommunestyrets budsjettvedtak skal hovedutvalget til den enkelte sektor / 
rammeområde snarest, og senest i første møte i det nye året fatte vedtak om detaljert fordeling 
av sektorens / rammeområdets tildelte netto budsjettramme.  Hovedutvalget vedtar 
detaljbudsjettet på hovedpost pr ansvarsområde i sektoren.  Som grunnlag for innstilling til 
hovedutvalget ligger et budsjett på detaljnivå som viser utgifter og inntekter spesifisert på art, 
funksjon og ansvar. 
 
Kommunestyret vedtar selv budsjettet for sektor 8** og 9** (frie inntekter, renter avdrag og 
fonds m.m.). 
 
Kommunestyret vedtar selv eventuelle endringer i sektorinndeling / hovedrammeområder. 
 
Formannskapet vedtar detaljert budsjett for de rammeområder som ikke er underlagt noe 
hovedutvalg, og som ikke faller inn under kommunestyrets eneansvar. 
 
Årsbudsjettets investeringsdel 
Kommunestyrets budsjettvedtak tildeler det enkelte investeringsprosjekt eller 
investeringsområde en brutto bevilgning.  I følge ny veileder for budsjettering av 
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet er rammene slik: 
 

1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig 
2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er 

nødvendige for å kunne pådra utgifter i budsjettet 
3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og 

realisme 
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4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt 
øremerket finansiering fra andre 

5. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk 
av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte 
investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå 

 
Ved vedtak om investeringsbudsjett er det overordnede for økonomien at budsjettet samlet 
sett er i finansiell balanse det enkelte år.  Som i drifta, vil finansieringskildene i hovedsak ikke 
lenger være knyttet til det enkelte prosjekt.  Unntak gjelder for startlån, og for øremerkede 
midler fra andre. Bortsett fra disse er finansieringskildene å forstå som frie felles 
finansieringsmidler for investeringsporteføljen.  Som i drifta, kan kommunen ikke selv binde 
frie midler til bestemte prosjekter eller til særskilte avsetninger. 
 
Som investering anses anskaffelser av varige driftsmidler i kommunens eget eie som har en 
anskaffelseskost på minst 100 000 kroner og en levetid på minst 3 år. 
 
Kommunestyret bestemmer selv detaljeringsnivået i investeringsbudsjettet.  Følgende 
prinsipper legges til grunn: 

1. Det gis en samlet bevilgning fra kommunestyret til alle selvkostinvesteringer, og en 
samlet bevilgning til alle investeringer i boligfelt. 

2. Det gis en samlet bevilgning til hvert investeringsområde for summen av mindre 
investeringstiltak 

3. Det gis særskilt bevilgning til hvert enkelt større byggeprosjekt (prosjekter med samlet 
investeringsvolum over byggetiden på 5 millioner eller mer) 

 
Kommunestyret kan gi underordnet organ, eller rådmannen fullmakt til å fordele 
bevilgningene ytterligere.  Denne nærmere fordelingen av bevilgninger anses ikke som en del 
av årsbudsjettet. 
 
 
Låneopptak og bruk av lån 
Vedtak om bruk av lån i investeringsbudsjettet og vedtak om låneopptak er to separate vedtak.  
Budsjettert bruk av lån setter rammen for hvor mye som kan tas opp i lån.  Ved endelig 
fastsetting av årets låneopptak skal akkumulerte ubrukte lånemidler ved avslutningen av 
fjorårets regnskap trekkes fra årets budsjetterte bruk av lån. 
 
Fullmakter til å endre årsbudsjettet 
Dersom det er behov for ressurser ut over vedtatt budsjett skal det fattes vedtak om 
budsjettendring med tilhørende inndekning før de nye tiltak iverksettes. 
 
Fullmaktene til å endre budsjett som gis i dette reglement kan ikke benyttes til å omdisponere 
midler i strid med prioriteringer, mål og premisser gitt av kommunestyret. 
 
Det er ikke anledning til å foreta gjentatte budsjettreguleringer som hver for seg ligger 
innenfor de beløpsgrenser som følger av dette reglement, men som samlet overskrider 
grensene, for å omgå reglementets grenser. 
 
Endringer av prinsipiell karakter kan bare vedtas av kommunestyret.   
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Ass rådmann/kommunalleder har ansvar for å orientere budsjettavdelingen og revisjonen 
skriftlig om alle budsjettendringsvedtak (også administrative). 
 
 
Endring av driftsbudsjettet 
 
Generelt 
Som hovedregel gjelder at alle budsjettendringer skal foretas innenfor den enkelte sektor / 
rammeområdes tildelte netto driftsramme. 
 
 
Kommunestyret 
Kommunestyret vedtar selv endringer i budsjettet for sektor 8** og 9** (frie inntekter, renter 
avdrag og fonds m.m.). 
 
Det er kun kommunestyret som kan fatte vedtak om endringer i årets driftsbudsjett hvis 
endringen binder opp kommunen for framtidige budsjettår.  Oppretting av nye stillinger i 
løpet av året faller inn under denne bestemmelsen. 
 
Kommunestyret vedtar selv eventuelle endringer i sektorenes netto rammer, med unntak av 
reguleringer som gjelder fordeling av ressurser etter faktisk forbruk, der den budsjettmessige 
dekningen i basisbudsjettet er lagt på en felles post, eller hvor slike endringer er av 
kontoplanteknisk art (for eksempel fordeling av dekning for yrkesskadeforsikring og 
gruppelivsforsikring til sektorene). Slike omfordelinger i budsjettet beregnes og reguleres 
administrativt. 
 
Kommunestyret disponerer selv over eventuelle uforutsette merinntekter i sektorene ut over 
500 000 kroner.  Unntatt fra dette er merinntekter fra sykelønn, eller andre refusjonsinntekter 
og øremerkede tilskudd som er konkret knyttet til en tilsvarende merutgift.  Rådmannen, eller 
den han bemyndiger, regulerer budsjettet administrativt for slike merinntekter.  
 
 
Formannskapet 
I følge reglement for Formannskapet § 2 og delegasjon til Formannskapet § 1 er 
Formannskapet kommunens økonomiutvalg. 
 
Videre følger det av delegasjon til Formannskapet §§ 4 og 5 at 
 
Når økonomisaker/budsjettsaker behandles i formannskapet skal alle grupperinger som er 
representert i kommunestyre ha tilgang til all informasjon og møterett  
 
Formannskapet har sitt ansvarsområde knyttet til kommunens økonomistyring slik som 
kommunestyret til enhver tid bestemmer. 
 
Formannskapet er ansvarlig for: 
-  at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best mulig politisk  
    styringsinstrument. 
-  at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med innstilling. 
    Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til   
    alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret, jfr.   
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    kommunelovens § 44. 7. 
-  at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av kommunestyret følges opp,  
   enten som budsjettreguleringssak eller som justering av økonomiplanen - avhengig av hvor  
   vesentlig endringen er. Formannskapet avgjør hvor vesentlig endringen skal anses som. 
-  å behandle og følge opp regnskap og kvartalsrapporteringen.  
 
Endringer som alltid vil være k-sak er f.eks.: 
-  Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter    
    inntreffer. 
-  Endringer innenfor ansvar 8* Skatter/rammeoverf. og ansvar 9* Renter/avdrag/finans 
-  Forskyvning av midler mellom sektorene. 
-  Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.: 
 - behov for endring av investeringsrammen 
  

 - ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger og  
       tomter. 

 - ved vesentlige overskridelser på prosjekter 
 - ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter 
- Likviditetsproblemer. 
-  Formannskapet kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for  
    kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer. 
 
Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet 
Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i 
lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder: 
 
- vedtar tidsplan for, og styrer, budsjettprosessen 
- avgjør hvordan uforutsette endringer skal viderebehandles i forhold til årsbudsjett og  
   økonomiplan 
 
Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 
kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyre, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 
ligger. 
 
For øvrig utfører formannskapet de oppgaver kommunestyre bestemmer. 
 
 
Formannskapet vedtar endringer i budsjett for de rammeområder som ikke er underlagt noe 
hovedutvalg, og som ikke faller inn under kommunestyrets eneansvar. 
 
Formannskapet kan bevilge fra frie disposisjonsfond inntil kr 500 000,- pr år til bruk på 
driftsbudsjettet, forutsatt at disse tiltak ikke binder opp kommunen til kostnader ut over 
inneværende år, og forutsatt at det er reell dekning i fondene for en slik bevilgning. 
 
 
Hovedutvalgene 
Hovedutvalgene disponerer selv over eventuelle uforutsette merinntekter i sektorene inntil 
500 000 kroner.  Slike midler kan ikke benyttes til å iverksette tiltak som binder kommunen ut 
over inneværende års budsjett.  Tilsvarende er hovedutvalgene selv ansvarlige for å dekke opp 
uforutsett inntektssvikt.  Unntatt fra beløpsgrensen er merinntekter fra sykelønn, eller andre 
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refusjonsinntekter som er konkret knyttet til en tilsvarende merutgift.  Slike merinntekter 
disponeres av rådmannen eller den han delegerer det til. 
 
Hovedutvalgene plikter å avsette en tilstrekkelig stor reserve til uforutsette utgifter under 
posten hovedutvalgets reserve ved detaljeringen av tildelt budsjettramme.  Denne reserven 
disponeres av hovedutvalget.  Bevilgningen kan ikke benyttes til å øke utgiftsnivået 
permanent.  Ytterligere retningslinjer for bruk av reservebevilgningen kan bli gitt av 
kommunestyret. 
 
Hovedutvalg med ansvar for selvkostområder med innestående midler på selvkostfond gis 
fullmakt til å finansiere driftsutgifter på selvkostområdet med dekning fra fondet. 
 
 
Om sektor 109 reserver 
Budsjettmidler oppført i årsbudsjettet under sektor 109 reserver disponeres alternativt til 
belastning i sektoren eller til overføring til andre ansvarsområder av den enhet som etter 
bevilgningens tekst disponerer denne.  For eksempel disponerer formannskapet midlene under 
formannskapets reserve, ordfører og rådmann disponerer midlene til ordfører / rådmanns disp.  
Avsatte midler til lønns og pensjonsreserve og andre reserver fordeles av administrasjonen 
etter faktisk forbruk.   
 
 
Om momskompensasjon fra investeringer 
I rådmannens budsjettforslag beregnes forventet momskompensasjon i drifta fra investeringer 
på basis av de budsjetterte investeringene, og fordeles på dette grunnlag mellom sektorene.  
Den enkelte virksomhet og sektor er ikke budsjettansvarlig for momskompensasjon fra 
investeringene.  Dette løses ved at budsjettet ved årsavslutningen justeres slik at eventuell 
merinntekt eller mindreinntekt på momskompensasjon fra investeringer framkommer under 
sektor 109 reserver.  Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta slik regulering.  
Regjeringen har varslet at momskompensasjon fra investeringer flyttes til 
investeringsregnskapet fra 2014.  Gradvis pliktig overføring av momskomp. til 
investeringsregnskapet: 40% fra 2011, 60% i 2012, 80% i 2013 og 100% i 2014. 
Da vil behovet for denne bestemmelsen opphøre. 
 
 
Om samarbeid mellom sektorer 
Hvis 2 eller flere sektorer inngår et samarbeid om finansiering av et felles tiltak, og en sektor 
skal overføre midler til dekning av utgifter i en annen sektor, fatter avgivende hovedutvalg 
vedtak om slik avgivelse av budsjettmidler. 
 
 
Nye tiltak i drifta. 
Spørsmål om kommunal deltakelse i nye tiltak innenfor budsjettåret som i hovedsak er 
finansiert med eksterne midler skal godkjennes av formannskapet hvis totalrammen er på mer 
enn 500 tusen kroner. Tiltak med en ramme på mellom 100 tusen og 500 tusen godkjennes av 
hovedutvalget.  Tiltak med en ramme på under 100 tusen godkjennes av rådmannen eller den 
han bemyndiger 
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Administrasjonen 
Den administrativt budsjettansvarlige for et ansvarsområde har myndighet til å omdisponere 
tildelte budsjettmidler mellom ulike utgiftsarter eller mellom ulike inntektsarter.  Slik 
omfordeling forutsetter at det fremdeles er budsjettdekning for årets beregnede utgifter på de 
arter der utgiftsbudsjettet reduseres, eller er dekning for økte inntekter på de arter der 
inntektsbudsjettet økes.  Dog kan tildelte midler til pensjon ikke omdisponeres til dekning av 
andre typer utgifter.  Budsjettpostene internsalg og internkjøp kan heller ikke omdisponeres.  
Hvis et ansvarsområde har reell innsparing på lønnsutgifter, kan den budsjettansvarlige 
omdisponere disse ledige lønnsmidlene til dekning av andre kostnader innenfor samme 
ansvar, så lenge dette ikke binder opp framtidige budsjetter.   
 
Ledere med selvstendig budsjett og personalansvar for flere ansvarsområder (3.4.2. ledere) 
kan se sine ulike ansvarsområder under ett, og omdisponere midler mellom disse enhetene 
etter samme regler som for ansvarlige for et enkelt ansvarsområde.  Retten til slik 
omdisponering gjelder også rett til å regulere inn budsjettdekning fra driftsutgifter og fra 
driftsinntekter til avsetning til bundne driftsfond hvis et øremerket driftstilskudd ikke brukes 
full ut det året tilskuddet mottas.  Likeledes kan 3.4.2. ledere regulere inn bruk av egne 
tidligere års avsatte bundle fondsmidler til finansiering av tilhørende utgifter i etterfølgende 
år. 
 
Kommunalledere kan se sine virksomheter under ett, og omdisponere midler mellom disse 
etter samme regler som for ansvarlige for et ansvarsområde eller en rapporteringsenhet. 
 
Budsjettendringer legges frem for hovedutvalg og formannskapet til orientering. 
 
Rådmannen har følgende fullmakter: 

• Innvilgelse av ulike ordninger og godtgjøringer til ansatte i henhold til reglement. 
• Omgjøring, utvidelse og omplassering av enkeltstillinger inn til sektor/stabssjefs nivå.   
• Opprettelse av engasjementstillinger / prosjektstillinger innenfor 1 år under 

forutsetning av budsjettmessig dekning, samt at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 
14-9 følges. 

 
 
Endring av investeringsbudsjettet 
Disponering av eventuelle merinntekter i investeringsbudsjettet må godkjennes av 
kommunestyret. 
 
Salg av andre aktiva enn kommunale tomter, og brukte transportmidler (aksjer, boliger, 
bygninger, anlegg, m.m.) skal godkjennes av kommunestyret. 
 
Investeringsprosjektene skal være gjenstand for løpende vurdering, herunder om det har 
oppstått uforutsette forhold, om framdriftsplanene bør justeres, og om kostnadsoverslaget må 
revideres. Vurderingen av om finansieringen er tilstrekkelig er en helhetsvurdering av 
investeringsporteføljen. 
 
Senest til kommunestyrets møte i oktober fremmes det egen sak som oppsummerer og 
anbefaler nødvendige justeringer av framdriftsplan og totalkostnad for aktuelle 
investeringsprosjekter, slik at eventuelle nødvendige konsekvenser for inneværende og 
kommende budsjettår kan innarbeides før rådmannen fremmer forslag til økonomiplan for de 
kommende 4 år. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiztldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20050617-062.html&emne=arbeidsmilj%C3%B8*&&
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Kommunestyret selv fatter alle endringer i investeringsbudsjettet med unntak av følgende: 
 
Formannskapet kan vedta endringer i inneværende års investeringsbudsjett når slik endring 
gjelder økning i bevilgningen til et prosjekt og dekning skjer ved at bevilgningen til et annet 
prosjekt reduseres tilsvarende. Slikt vedtak forutsetter at det er reell innsparing på det 
avgivende prosjektet.  Slik endring kan ikke vedtas av Formannskapet hvis det prosjekt som 
avgir midler er finansiert med midler som reduseres eller faller bort hvis prosjektet endres.  
Som øvre grense for slik omprioritering gjelder kr 1 000 000,- 
 
Hovedutvalgene kan vedta nye prosjekter i inneværende års investeringsbudsjett innenfor en 
ramme på 0,5 mill, forutsatt at disse tiltakene fullt ut finansieres med inneværende års tildelte 
driftsmidler til sektoren, og det sannsynliggjøres at dekningen fra sektorens driftsmidler ikke 
forårsaker at tildelt ramme overskrides og at det ikke medfører økte driftskostnader i senere 
år.  Hovedutvalgene kan også fatte vedtak om fordeling av en tildelt rammebevilgning på 
konkrete enkeltprosjekter, for eksempel fordeling av rammene til investering vann og avløp 
på konkrete enkeltprosjekter eller fordeling av rammen til boligfeltutbygging på konkrete 
enkeltprosjekter. 
 
 
Regnskapet 
 
 
Årsregnskap og årsoppgjør 
Generelt 
Regnskapet skal føres etter gjeldende forskrift og kontoplan og etter de til enhver tid 
gjeldende interne instrukser og rutiner innen økonomiområdet. Alle bilag skal være attestert 
og anvist i henhold til den til enhver tid gjeldende delegasjon.  For å støtte den enkelte leders 
budsjettansvar skal registreringen av bilag være fortløpende à jour.  Det påhviler den enkelte 
budsjettansvarlige, ansvar for å se til at bilag fortløpende blir kontert, attestert, anvist. Dette 
gjelder både for inngående faktura som behandles elektronisk, bilag til lønn som leveres 
manuelt, og at inntekter blir fakturert fortløpende. 
 
Sektorer og virksomheter pålegges et særlig ansvar for å påse at anordningsprinsippet blir 
fulgt både for utgifter og inntekter ved årsavslutningen av regnskapet.  I dette ligger 
oppfølging av de rutiner og frister som fastsettes av rådmannen eller den han bemyndiger. 
 
Årsoppgjøret, som består av årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, uttalelse fra 
kontrollutvalget, og formannskapets innstilling, skal legges fram for kommunestyret på 
minimum samme spesifikasjonsnivå som budsjettet er lagt fram og vedtatt.   
 
Sektorregnskap legges fram for det enkelte hovedutvalg på minimum det spesifikasjonsnivå 
hovedutvalget har vedtatt budsjettet. 
 
Detaljerte opplysninger om årets tjenesteproduksjon (KOSTRA) rapporteres til staten etter de 
til enhver tid gjeldende regler og frister. 
 
Regnskapsansvarlig avleverer årsregnskapet til revisjonen senest 15. februar. 
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Når regnskapet foreligger, utarbeider rådmannen årsberetning som oversendes revisjonen 
snarest, dog senest 31. mars. 
 
Revisjonen oversender sin beretning med forslag til vedtak til kontrollutvalget, som i god tid 
før kommunestyrets mai – møte, avgir uttalelse vedrørende årsoppgjøret. 
 
Senest en måned etter at kommunestyret har fastsatt årsoppgjøret, skal dette sammen med 
formannskapets innstilling og kommunestyrets vedtak oversendes departementet. 
 
 
Driftsregnskapet 
I tråd med gjeldende forskrift skal regnskapsansvarlig ved årsavslutningen foreta delvise 
strykninger av vedtatte avsetninger, når det er nødvendig for å dekke et regnskapsmessig 
merforbruk helt eller delvis.  Rådmannen har fullmakt til, innenfor rammen av 
regnskapsforskriftene, å prioritere hvilke avsetninger i driftsregnskapet som helt eller delvis 
skal strykes, og hvilke utgifter i investeringsregnskapet som skal prioriteres finansiert med 
overføringer fra drift. 
 
Budsjettansvarlige med regnskapsmessig mindreforbruk kan IKKE ved 
regnskapsavslutningen avsette ubrukte ikke øremerkede midler til bruk i senere budsjettår.. 
 
Kommunens regnskapsmessige mindre- eller merforbruk kan tidligst disponeres /  dekkes opp 
i første kommunestyremøte etter at årsregnskapet er behandlet. 
 
For tiltak finansiert med eksterne øremerkede tilskudd skal rådmannen eller den han 
bemyndiger se til at overskudd / underskudd på aktiviteten et enkelt år justeres mot det 
tilhørende bundne fond i balansen.  Samme fullmakt gjelder også for avsetning av ubrukte 
gavemidler, netto resultat på selvkostområder m.m. 
 
 
Investeringsregnskapet 
Rådmannen har fullmakt til å foreta ekstraordinære nedbetalinger av lån innenfor rammen av 
mottatte ekstraordinære avdrag / innbetalinger.  Kommuneloven § 50 nr 7c reserverer 
inntekter fra mottatte avdrag på utlån og refusjoner fra forskotteringer til nedbetaling av 
kommunens innlån.  Dersom kommunen faktisk betaler mindre avdrag på innlån etter 
kommuneloven § 50 nr. 6 enn mottatte avdrag og refusjoner skulle tilsi, skal derfor det 
overskytende beløpet avsettes til bundet investeringsfond.  Dette fondet kan anvendes til å 
dekke avdrag på og innfrielse av innlån, til å redusere opptatt beløp ved låneopptak eller ved 
refinansiering av lån. Jf KRS nr 3. 
 
Egen sak om tilbakeføring av bruk av udekket / udisponert i investeringsregnskapet skal 
legges fram for kommunestyret senest i siste møte før behandlingen av neste års budsjett 
 
Investeringsprosjekter avsluttes ved å sette opp et sluttregnskap, hvor avvik i forhold til 
kostnadsramme framgår.  Sluttregnskapet kan vise prosjektspesifikk finansiering, og salderes 
med generell finansiering.  Eventuelle påløpte utgifter i garantiperioden føres opp i eget 
prosjekt (K288 Garantioppfølging) 
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Rådmannen foreslår bruk av eventuelle overskytende midler, alternativt ved overforbruk, 
foreslår dekning fra andre prosjekter, eller anbefaler tilleggsfinansiering.  Kommunestyret 
vedtar slik omdisponering / inndekning. 
 
Den administrative oppfølgingen av investeringsprosjektene er slik organisert: 
 

1. De enkelte investeringsprosjektene er knyttet til sin respektive sektorramme. 
a. For eksempel bygging av en skole er knyttet til sektor 210 undervisning 

2. Hvert prosjekt skal ha en prosjekteier 
a. Prosjektansvarlig er Rådmannen 
b. Prosjekteier er  kommunalleder 
c. Prosjekteiers ansvar for sine prosjekter: 

i. Framdriftsplan 
ii. Sørge for at det blir gitt tilbakemelding til budsjettseksjonen, slik at 

budsjettet blir justert i forhold til forbruket. Justering av budsjettet skal 
behandles i kommunestyret senest i september mnd. 

iii. Prosjektrapportering/regnskapsrapportering: 
1. Rapporteres på felles mal med utgangspunkt i malen som er 

brukt i årsmeldinga for 2006. 
2. Rapportere på prosjekt over en viss størrelse – over 5 mill. 
3. Rapportene forelegges Hovedutvalgene 

iv. Følge opp/påse at eventuelle søknader om eksterne midler blir fremmet 
til riktig tid, samt oppfølging av disse. Gjelder spillemidler, 
husbankmidler, andre statsmidler, fylkesmidler m.m. 

v. Fremme sak til Kommunestyret dersom prosjektet får overforbruk i 
forhold til finansiert beløp – eventuelt gi innspill til budsjett/rådmann 

3. Hvert prosjekt skal ha en prosjektleder 
a. Prosjektleders ansvar: 

i. Følge opp gjennomføringen av investeringsprosjektet. I tillegg 
rapportere til prosjekteier både på framdrift og økonomi 

ii. Gi bistand til prosjekteier etter behov 
4. Oppfølging av finansiering 

a. Låneopptak: Økonomiavdelinga etter innspill fra prosjekteier 
b. Oppfølging av det enkelte prosjekts restmidler: Fellesansvar mellom 

budsjett/regnskap/prosjekteier 
 
Hovedutvalgene skal involveres i prosjektene i oppstartfasen, gjennom fastsettelse av 
rombeskrivelser/behov, utforming m.m. 
 
 
Årsberetningen 
Årsberetningen er en del av kommunens årsoppgjør og behandles av kommunestyret sammen 
ned årsregnskapet.  Se koml § 48 nr 5 med forskrift. 
 
Årsberetningen skal legge særlig vekt på å sammenligne oppnådde resultater og mål med 
målene i årsbudsjett og virksomhetsplan.  I tillegg skal det legges vekt på å vurdere 
utviklingen i kommunen over tid (tidsserieanalyser). 
 
Årsberetningen skal dessuten inneholde: 

• Noter og andre opplysninger om forhold som ikke framgår av regnskapet. 
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• Informasjon om kommunens tjenesteyting (herunder utvalgte KOSTRA nøkkeltall) 
• Forhold som er viktige for å vurdere kommunens resultat og økonomiske stilling. 
• Beskrivelse av eventuelle ekstraordinære forhold. 
• Beskrivelse av eventuelle viktige hendelser som har inntrådt etter regnskapsårets slutt, 

og som har betydning for vurderingen av kommunens økonomiske stilling og resultat. 
 
 
Kvartalsrapporter 
Perioderegnskap med prognose for resten av året, og forslag til eventuelle tiltak for å hindre 
budsjettoverskridelser skal fremmes for hovedutvalg og kommunestyre hvert kvartal. 
 
I tillegg til dette skal nærmeste overordnede politiske organ skal alltid snarest mulig 
informeres dersom uforutsette hendelser eller andre forhold tilsier at det vedtatte budsjett med 
forutsetninger vil bli overskredet. 
 
Kvartalsrapporten skal inneholde statusrapport på alle større igangværende 
investeringsprosjekter.  Rapporten skal vise reell fysisk framdrift, forventet dato for 
ferdigstillelse og eventuelt justert kostnadsoverslag.  Melding om at investeringsprosjekter har 
endret framdrift og / eller endret forventet totalkostnad skal raskest mulig rapporteres til 
kommunestyret. 
 
Kvartalsrapportene skal legges fram for kommunestyret etter følgende plan: 
Regnskap 1. kvartal  mai måned 
Regnskap 2. kvartal  september måned 
Regnskap 3. kvartal  november måned 
Årsregnskap forrige år mai måned 
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1. Finans- og gjeldsreglementets virkeområde 

 

1.1 Hensikten med reglementet 
 
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens gjelds- og finansforvaltning. 
Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og 
underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer 
de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide 
midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning samt forvaltning 
av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 
 

1.2 Hvem reglementet gjelder for 
 

Reglementet gjelder for Alta kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i 
kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter 
kommuneloven § 27.   
 
I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med 
dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent finans- og 
gjeldsreglement som er godkjent av kommunestyret.  

 

 

2. Hjemmel og gyldighet 

 

2.1 Hjemmel 
 
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 
 
• Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52 
• Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fastsatt 9. juni 

2009 (FOR 2009-06-09 nr. 635). 
 

2.2 Gyldighet 
  

• Reglementet trer i kraft fra og med 20.11.2017.  Finans- og gjeldsreglementet skal vedtas 
minst én gang i hver kommunestyreperiode.  

• Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller 
annet politisk organ har vedtatt for Alta kommunes finansforvaltning. 
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3. Forvaltning og forvaltningstyper 

 
I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners 
finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva 
(plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finans- og gjeldsreglementet er 
det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for: 
• Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 
• Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje  

 

4. Formålet med kommunens finansforvaltning 

 
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og 
lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.  
 
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 
  
• Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter, kassakreditt) til å 

dekke løpende forpliktelser.  
• Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning 

innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene. 
• Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 
• Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en god 

langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens 
innbyggere et best mulig tjenestetilbud 

 
 

5. Generelle rammer og begrensninger 

 
• Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finans- og gjeldsreglement, ta 

stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. 
kommunelovens § 52. 

• Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og 
instrumenter. 

• Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder 
hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva.  Det påligger rådmannen en selvstendig 
plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle. 

• Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og 
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen 
utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for. 

• Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. 
• Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige 

fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse 
med kommunens overordnede økonomibestemmelser.    
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• Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 
dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 

 
Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. 
ledig likviditet) og gjeldsporteføljen omtales i fortsettelsen hver for seg. 
 
 

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål 

 
Med «ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål» menes midler som skal kunne 
være tilgjengelige for å dekke kommunens betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller 
innenfor en kort og mellomlang tidshorisont. 
 

6.1. Innskudd i bank 
 
Kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal plasseres i 
bankinnskudd i kommunens hovedbank.  
 
Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). 
 
Kommunen kan inngå rammeavtale med en bank for å ivareta det løpende behov for 
banktjenester.  
 
Eventuell ledig likviditet plasseres på kommunens konsernkonto. 
 
 

6.2. Andeler i pengemarkedsfond  
 
Alta kommune plasserer ikke midler i pengemarkedsfond.  
 

 

6.3. Direkte eie av verdipapirer 
 
Alta kommune har ikke direkte eie av verdipapirer. 
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6.4. Rapportering 
 
Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapportering, legge frem rapporter for 
kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet 
for driftsformål.  I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for 
kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 
 
Rapportene skal ta utgangspunkt i følgende tabell og angi følgende:  
 
 31.12.201x-1 31.03.201x 30.06.201x 30.9.201x 
 Mill 

NOK 
% Mill 

NOK 
% Mill 

NOK 
% Mill 

NOK 
% 

Innskudd hos 
hovedbankforbindelse  

        

 
Rådmannens skal knytte kommentarer til sammensetning, rentebetingelser/avkastning.  
 

 

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler 

 

7.1. Vedtak om opptak av lån 
 
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal som 
minimum angi: 
• Lånebeløp 
• Nedbetalingstid  
 
Normal lånetid for investeringer settes til 30 år. Det gis også anledning til å ta opp lån med 
kortere lånetid hvis investeringen gjøres i eiendeler med kortere levetid enn 30 år.  
 
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder 
godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de 
retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i 
Kommunelovens § 50 om låneopptak. 
   
Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår. Kommunens gjeldsbrev skal 
signeres av rådmannen. Rådmannen gis fullmakt til enhver tid å velge å refinansiere lån ut fra 
en strategisk finansforvaltning. 
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7.2.  Valg av låneinstrumenter 
 
Det kan kun tas opp lån i norske kroner. Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og 
private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. 
 
Det gis ikke adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. 
 
 

7.3. Tidspunkt for låneopptak 
 
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, 
forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. 
 
 

7.4. Konkurrerende tilbud 
 
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal innhentes 
minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere.  
 
Prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks etableringslån i Husbanken).   
 
 

7.5. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter 
 
Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 
forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt 
et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.  
 
Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende; 

a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall.   
b) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebinding kortere enn ett 

år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra 
markedssituasjonen. 

 
 

7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak 
 
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; 

a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved 
ordinære låneforfall begrenses.  

b) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25 % av den samlede låneporteføljen, og ikke 
mer enn 25 % av den samlede låneporteføljen kan ha låneforfall innenfor en rullerende 
12 måneders periode.   
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c) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler 
låneopptakene på flere långivere. 

 

 

7.7. Rapportering 
 
Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapportering rapportere på status for 
gjeldsforvaltningen.  I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret 
med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 
 
Rapportene skal ta utgangspunkt i følgende tabell:  
 

 31.12.201x-1 31.03.201x 30.06.201x 30.9.201x 
 Mill 

NOK 
%  Mill 

NOK 
%  Mill 

NOK 
%  Mill 

NOK 
%  

Lån med pt rente             
Lån med NIBOR basert 
rente 

            

Lån med fast rente             
             
Samlet langsiktig gjeld  100 

% 
  100 

% 
  100 

% 
  100 

% 
 

Antall løpende enkeltlån     
Største enkeltlån NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill NOK ?  mill 

 

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 

 
Med «langsiktige finansielle aktiva» menes midler som ikke må regnes som ledige likvider og 
andre midler beregnet for driftsformål, og som ut fra kommunens økonomiske situasjon kan 
anses forsvarlig å forvalte med en lang tidshorisont med noe mindre fokus på kortsiktige 
markedssvingninger. Langsiktige finansielle aktiva skiller seg fra ledige likvider og andre 
midler beregnet for driftsformål ved at forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva ikke 
skal være utslagsgivende for kommunens betalingsevne på kort sikt. 
 
Eksempel på langsiktige finansielle aktiva: sertifikater, obligasjoner, obligasjonsfond, 
aksjefond med mer. 
 
Alta kommune har ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.   
 
Dersom kommunen på et fremtidig tidspunkt har til hensikt å etablere forvaltning av 
langsiktige finansielle aktiva, vil dette finans- og gjeldsreglement bli oppjustert med 
nødvendige og tilstrekkelige rammer og retningslinjer for slik forvaltning.  Det endrete finans- 
og gjeldsreglement skal vedtas av kommunestyret før oppstart av forvaltning av langsiktige 
finansielle aktiva. 
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9. Etiske retningslinjer 

 
De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal 
være retningsgivende for Alta kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen. 
   
Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane 
våpen skal utelukkes fra porteføljen.  Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar 
uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til: 
 
• Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, 

tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn 
• Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig 

miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske 
normer  

 
Alta kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer 
og etiske retningslinjer i kommunens finans- og gjeldsreglement.  Det er Alta kommunes mål 
at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges 
forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.   
 
Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i 
selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med 
sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg 
ut av det aktuelle produkt hos forvalteren. 
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10. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av 
finansiell risiko 

10.1 Konstatering av avvik 
 
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finans- og gjeldsreglementets 
rammer, skal slikt avvik lukkes så snart som mulig. Avviket slik det har fremstått, og 
eventuelt økonomisk konsekvens av avviket skal rapporteres til kommunestyret sammen med 
forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.   
 

10.2 Risikovurderinger 
 
Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres en risikovurdering knyttet til 
forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål og forvaltningen av 
kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler jfr. pkt. 6.4 og 7.7.  
 

10.3 Kvalitetssikring 
 
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finans- og 
gjeldsreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 
regler og reglene i finansforskriften.   
 
Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.  
 
Kvalitetssikring av finans- og gjeldsreglementet skal finne sted ved hver endring av 
reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt, endret finans- og gjeldsreglement.  I denne 
sammenheng skal det også rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene. 
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12. REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT 

Kommunelovens par. 40 nr. 5. 
 
Reglementet for folkevalgtes innsynsrett tar utgangspunkt i veiledende normalreglementet fra 
KRD. Reglementet er blant annet ment å gi folkevalgte organer og folkevalgte en utvidet 
(ulovfestet) innsynsrett, sett i forhold til reglene i offentlighetsloven. 
 
Kommunestyret vedtok allerede i 1995 reglement for folkevalgtes innsynsrett, et reglementet 
som ga en utvidet innsynsrett i forhold til veilederen fra KRD i 1995. Rådmannen har tatt 
utgangspunkt i reglementet fra 1995, og kun oppjustert det i forhold til dagens organisering og 
nåværende veileder fra KRD (H-2142), og har beholdt den utvidede innsynsretten som 
kommunestyret vedtok i 1995. 
 
 
§ 1 KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTES ORGANERS RETT TIL 
INNSYN I SAKSDOKUMENTER 
 
1.1 
Kommunestyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltningen rett til 
innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de presiseringer som følger av reglene 
nedenfor. 
 
1.2 
Formannskapet, faste utvalg  og andre folkevalgte organer har rett til innsyn i saksdokumenter 
som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. 
Dessuten kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder 
når dokumentene er nødvendig for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 
 
§ 2 FOLKEVALGTES RETT TIL INNSYN 
 
2.1 
Ethvert medlem eller varamedlem av folkevalgte organ har rett til innsyn i dokumenter som 
behandles av vedkommende organ.  
 
2.2 
Enkeltmedlemmer av kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter.  
Ordfører og hovedutvalgsledere har en selvstendig rett til innsyn i alle dokumenter. 
 
Dersom det fra administrasjonens side oppstår tvil om en slik innsynsrett skal saken 
fremlegges ordfører, som vurderer innsynsretten ihht gjeldende regelverk. 
 
2.3 
Enkeltmedlemmer av formannskap, faste utvalg og andre folkevalgte organer kan kreve rett til 
innsyn i alle saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger 
innenfor organets virkeområde. Enkeltmedlemmer innenfor disse folkevalgte organ kan kreve 
innsynsrett innenfor andre virksomhetsområder når dokumenter er nødvendig for 
vedkommende organs behandling av en konkret sak.  
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Dersom det fra administrasjonens side oppstår tvil om en slik innsynsrett skal saken 
fremlegges politisk leder for aktuelle organ, som vurderer innsynsretten ihht gjeldende 
regelverk. 
 
I saker der regler/retningslinjer er uklar, må den enkelte foreta en grundig vurdering av hvilke 
opplysninger som kan/bør videreformidles. 
 
 
§ 3  TIDSPUNKT FOR INNSYN 
Retten til innsyn inntrer når saken er mottatt til behandling. 
 
 
§ 4 SÆRREGLER FOR INNSYN I TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER 
 
4.1 
I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn, taushetsbelagte opplysninger. 
Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger 
når det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jf. 
Forvaltningsloven § 13b nr. 2 og 4. 
 
4.2 
Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn  i når disse er undergitt 
taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 eller annen lovgivning.  
 
Når saker underlagt lovbestemt taushetsplikt behandles for lukkede dører, jfr. 
kommunelovens paragraf 31, skal det ikke orienteres eller refereres fra opplysninger som er 
underlagt lovbestemt taushetsplikt. Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgte organ skal 
undertegne taushetserklæring. 
  
I tråd med eksisterende praksis, skal taushetsbelagte dokumenter som utsendes/omdeles i 
møte trekkes inn når saken er behandlet. 
 
Taushetsbelagte saker av prinsipiell eller spesiell  informativ betydning kan anonymiseres og 
forelegges andre folkevagte organ enn beslutningsorganet. 
 
 
§ 5 FREMGANGSMÅTE VED KRAV OM INNSYN – FORHOLD TIL 
ADMINISTRASJON 
 
5.1 
Hendvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike hendvendelser til 
administrasjon skal skje til Servicesenteret v/politisk sekretariat. 
 
5.2 
Forespørsel til administrasjon om saker som er under behandling skal besvares positivt med 
kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan ol. Folkevalgte gis adgang til innsyn, men kan 
ikke kreve avskrift, kopi o.l. av taushetsbelagte opplysninger eller dokumenter som er unntatt 
offentlighet. 
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§ 6 ANNEN INNSYNSRETT 
Dersom det er gitt særskilte bestemmelser om innsyn i lov, forskrift eller statlig innstruks vil 
slike regler går forran dette reglement. Det vises bla til kontrollutvalgets særlige innsynsrett 
etter kommunelovens § 77 nr.7 og forskrift om kontrollutvalg §  
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