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Politisk behandling er foruten lover regulert av: 

 

Reglement for folkevalgte organers virksomhet  
Vedtatt i kommunestyresak 66/15 den  24.9.2015 

o  Del I: Felles reglement for folkevalgte organer  

o Del II: Særlige retningslinjer for kommunestyret, formannskapet, fagutvalgene 
og utvalg for plan og samfunnsutvikling  

 

Delegasjonsreglementet  

vedtatt i kommunestyret 31.01.2013. Revideres denne høsten.  

http://www.lillehammer.kommune.no/for-
folkevalgte.360074.no.html 

 

 

http://www.lillehammer.kommune.no/for-folkevalgte.360074.no.html
http://www.lillehammer.kommune.no/for-folkevalgte.360074.no.html
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Generelt  

• Lederen av det folkevalgte organet setter opp saksliste for det enkelte 
møte, i samråd med rådmannen. 

 

• Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt 
offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. 

 

• Det folkevalgte organets medlemmer skal få innkalling til møter med 
høvelig varsel. Innkallingen distribueres elektronisk. Med høvelig 
varsel menes at innkallingen skal gjøres kjent for medlemmene senest 
sju dager før møtedagen 

 

• Møtelederen har ansvaret for at de saker som legges fram for 
organet, er forberedt på en forsvarlig måte og i samsvar med de regler 
som lov, reglementer og andre bindende bestemmelser gir. 
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Forberedelse av saker for kommunestyret:  
 

• Før en sak legges fram for kommunestyret, skal det foreligge en 
innstilling fra formannskapet, utvalgene, eller kontrollutvalget. 

 

• Formannskapet har innstillingsrett i alle saker som ikke er tillagt 
et utvalg eller kontrollutvalget. 
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Formannskap  
Myndighet og ansvarsområde 

• Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i alle saker så langt ikke annet følger av 
lov eller delegasjonsvedtak. 

 

Formannskapets arbeids- og ansvarsområde er følgende: 

• Lovpålagte oppgaver innenfor budsjett og økonomiplan samt skattevedtak 

• Administrasjonsutvalgets rolle i personalsaker (partssammensettes med 
representanter fra arbeidstakerorganisasjonene) 

• Funksjon som driftsstyre 

• Klageorgan, jfr. forvaltningslovens § 28 og alkoholloven § 1-16 

• Samordningsorgan innenfor økonomi, personale og drift 

• Andre saker etter delegasjon fra kommunestyret 

• Næringssaker 

• Saker som må behandles etter kommunelovens § 13 – hastesaker 

• Innstillingsorgan overfor kommunestyret i saker som ikke fremmes av fagutvalgene 
eller kontrollutvalget 

• Formannskapet er Lillehammer kommunes kommuneplanutvalg 
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Fagutvalgene 

Myndighet og ansvarsområde  
 

• Arbeidet i utvalgene skal bidra til å styrke de folkevalgtes innflytelse på viktige saker og 
vitalisere den politiske prosessen fram mot beslutninger i kommunestyret.  
 

• Hovedoppgaven for utvalgene er å forberede kommunestyrets behandling av sakene og 
legge fram en innstilling for kommunestyret.  
 

• Utvalgene har ikke beslutningsmyndighet, men innstillingsrett.  
 

• Utvalgene har rett til å initiere saker for politisk behandling. Hvis utvalget ønsker dette, 
presenteres ønsket overfor ordfører som sørger for vanlig administrativ forberedelse av 
saken. Ønsker ikke ordfører at saken skal fremmes, kan utvalget gå til kommunestyret 
og be om tilslutning til at administrasjonen får i oppgave å forberede saken for politisk 
behandling.  
 

• Når rådmannen overleverer saker til utvalgene anser rådmannen at saken er 
administrativt ferdigbehandlet. Rådmannen fremmer saken med sin innstilling, 
eventuelt med alternativer.  
 

• Saker til utvalgene fordeles av ordfører, eventuelt etter samråd med utvalgslederne og 
rådmannen.  
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Saksbehandlingen 

Utvalgene kan ved sin behandling av sakene vedta å få dem ytterligere belyst på ulike 
måter: 

–  Innkalle berørte organisasjoner og interessegrupper til utvalget for å redegjøre for sitt syn i 
aktuelle saker 

–  Arrangere åpne høringer i saker av stor betydning der de ønsker å komme i aktiv dialog med 
befolkningen før saken fremmes for et samlet kommunestyre 

–  På henvendelse kan utvalgene motta delegasjoner fra berørte grupper eller andre 
interessenter. Forutsetningen for at eksterne interesser møter et samlet utvalg, er at den 
aktuelle saken er til behandling i utvalget 

 

Utvalgene legger etter ferdigbehandling saken fram for kommunestyret. Saken skal da 
inneholde: administrasjonens saksframstilling, en redegjørelse for behandlingen i 
utvalget med innstilling for kommunestyret, og eventuelle flertalls- og 
mindretallsinnstillinger. 

 

Utvalgene skal ha hovedfokus på sine områders utviklingsperspektiv og oppgaver i 
vedtatt årsbudsjett. Saker som ikke har dekning innenfor årlige budsjetter eller 
økonomi- og handlingsplan, skal sendes via formannskapet før saken fremmes til 
kommunestyret. 
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Normal behandlingsrekke  

• Brukerråd/ fagutvalg 

 

• Formannskap 

 

• Kommunestyret 

 

• Utvalg for plan og samfunnsutvikling  – kommunestyret   
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Politisk behandling 

• Før en sak legges fram for kommunestyret, skal det foreligge en 
innstilling fra formannskapet, utvalgene, eller kontrollutvalget.  

 

• Administrasjonenes oppgave er å levere kvalitativ god 
saksbehandling som gir et godt vedtaksgrunnlag for politikerne 

 

• I vurdering og innstilling: Husk reelle valg! 
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Bestilling – oppstart av politisk sak 

Saker til behandling kan starte på tre måter:  

 

• Administrativt initiativ – rådmann 

 

• Politisk initiativ – ordfører 

 

• Protokoll – tidligere fattet vedtak 

 

• Innbyggerinitiativ 
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Selve saken 

Streng struktur for oppbygging – fast kapittelinndeling: 

 

• Sammendrag 

• Bakgrunn 

• Fakta 

• Vurdering 

• Konklusjon 

• Forslag til innstilling/vedtak 

 

I tillegg er det ofte ett eller flere vedlegg som belyser saken ytterligere 

- det opereres med både trykte og utrykte vedlegg. 
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Interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  
• Interpellasjon skal være ordføreren i hende senest 8 arbeidsdager før 

møtet i kommunestyret. 
• Ordføreren svarer i kommunestyremøtet og kommunestyrets medlemmer 

kan be om ordet. Debatt til en enkelt interpellasjon kan vare inntil 30 
minutter og hver representant får ordet én gang, interpellanten og 
ordføreren to ganger, taletid 2 minutter.  

• Den som fremmer en interpellasjon og den som svarer kan fremme forslag 
som tas opp til avstemning.  

 
Grunngitt spørsmål er forespørsler som gjelder konkrete forhold eller saker.  
• Spørsmålet må være ordføreren i hende senest 8 virkedager før møtet. 
• Ordføreren refererer spørsmålet i sin helhet og gir sitt svar i 

kommunestyremøtet.  
• Spørreren kan be om ordet for tilleggsspørsmål og/eller oppklaringer.  
Det er ikke anledning til debatt og det kan ikke fremmes forslag i forbindelse 
med grunngitte spørsmål.  

 


