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1.  Reglement for Rakkestad kommunestyre 
 
 
1.1  Sammensetning 
 

Rakkestad kommunestyre har 25 representanter – direkte valgt av kommunens innbyggere etter 
kommuneloven.  
 
 
1.2  Myndighet 
 

Rakkestad kommunestyre er kommunens øverste politiske organ, og treffer vedtak på kommunens 
vegne så langt annet ikke følger av lov eller delegasjonsvedtak. 
 
Kommunestyret vedtar selv:  

 Planstrategi i hht Plan- og bygningsloven § 10.  
 Kommuneplanen  
 Reguleringsplaner  
 Areal- og temaplaner 
 Årsbudsjett 
 Økonomiplan  
 Endringer i driftsbudsjettet som har konsekvenser på tvers av og over områder og alle 

forandringer i investeringsbudsjettet   
 Årsregnskap  
 Årsmelding   
 Opprettelse av nye, nedleggelse av eksisterende eller vesentlige endringer i det kommunale 

tjenestetilbudet (Alle forandringer som går på kvantum eller kvalitet overfor brukerne er 
vesentlige, mens regulering av innsatsfaktorer ikke er vesentlig så lenge det ikke påvirker 
omfang eller standard på tjenesteytelsene)   

 Skatt- og avgiftsvedtak   
 Hovedtrekkene i kommunens organisering og styring – forstått slik at organisatoriske 

endringer og tiltak fra seksjonsledernivået og oppover forelegges kommunestyret for 
godkjenning  

 Etter innstilling fra Byggekomiteen øke bevilgningene til et byggeprosjekt i 
investeringsbudsjettet, når dekningen skjer ved at ressurser til andre byggeprosjekter 
reduseres tilsvarende 

 Prosjektregnskap/-rapport for investeringer/tiltak større enn 3 millioner kroner 
 All forvaltning knyttet til interkommunalt samarbeid og interkommunale selskaper i hht til 

Økonomireglementet. Kommunestyret fatter vedtak om selskapsavtaler og –vedtekter for alle 
interkommunale selskaper.  

 Revidere Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement innen juni siste år av valgperioden 
 
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak 
lagt fram for seg til orientering og avgjørelse.  
 
Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller rådmannen i samme 
utstrekning som disse selv kunne omgjort vedtaket, jf. kommunelovens § 60, nr. 1.  
 
1.3 Myndighet for ordfører 
 

Ordfører anmelder i alle politisaker på vegne av kommunen. 
Ordfører koordinerer politisk saksbehandling og møtevirksomhet, inkludert bestemmer 
behandlingsmåte for saker til politisk behandling. 
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1.4  Måte å arbeide på  
 
I enhver sak som forelegges kommunestyret skal foreligge en innstilling fra formannskapet, faste 
utvalg eller byggekomité.  
 

Innstillingen skal være kort og oversiktlig og gjøre rede for mulige dissenser i de innstillende organer. 
Et forslag til vedtak må gå fram av innstillingen – dog kan det være utelatt ved valg eller ansettelse.  
 

Møteplan for kommunestyret, formannskapet og utvalgene utarbeides av ordfører og utvalgsledere 
for hvert halvår. Det legges inn temamøter i møteplanen. Koordineringsansvar for politisk 
møtevirksomhet og -saksbehandling påhviler ordfører, herunder bestemme behandlingsmåte for hver 
enkelt sak til politisk behandling. 
 

Ordfører er ansvarlig for utsendelse av sakspapirer til kommunestyrets medlemmer, rådmann, 
kommunalsjefer, Indre Østfold Kommunerevisjon, kontrollutvalget og for øvrig i henhold til liste.  
 
 
 
1.5  Sekretærhjelp  
 

Rådmannen sørger for at kommunestyret har nødvendig sekretærhjelp.  
 
 
1.6  Ikrafttredelse 
Dette reglementet trer i kraft fra 1. november 2011. 
 



6 

 
2.  Reglement for Rakkestad formannskap 
 
2.1 Sammensetning 
 
Rakkestad formannskap har 9 representanter – valgt etter reglene i kommuneloven.  
 
 
2.2 Myndighet 
 
Formannskapet utfører de oppgaver det er tillagt etter kommuneloven. Det behandler og legger fram 
forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak for kommunestyret.  

 
For øvrig er myndighetsområdet som følger: 

 Forvaltning og utvikling av den kommunale eiendoms- og formuesmasse – herunder kjøp og 
salg av eiendommer der verdien av den enkelte eiendom ikke overstiger  kr.  2 500 000.  
Finansiering må kunne skje innenfor budsjettets rammer og forutsetninger eller de fullmakter 
formannskapet har etter økonomireglementet. 
 

 Behandle plan- og reguleringssaker i hht plan- og bygningsloven  
 

 Følge opp det kommunale engasjementet i privatrettslige selskaper og kommunale foretak.  
 

 Oppnevne/nominere representanter til styrer i privatrettslige selskaper og kommunale foretak. 
 

 Følge opp det vedtatte budsjettet: 
o På tvers av økonomiske rammeområder:  

 Fordele midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger, og i samsvar 
med økonomireglementets bestemmelser.  

 Vedta budsjettreguleringer og tilleggsbevilgninger innenfor budsjettets rammer 
og i samsvar med i økonomireglementet.  

o Bruke særskilt bevilgning – ”Reserverte tilleggsbevilgninger” – og overføre ressurser 
derfra til styrkning av andre områder  i budsjettet. 

o Omgjøre avsetninger og overføre bevilgninger så langt det er nødvendig for å gjøre 
opp regnskapet uten underskudd (der omgjøringene ikke kan gjøres  uten særskilt 
vedtak).  

 

 Næringsutvikling – herunder salg av tomter i næringsområder og disposisjon av 
næringsfondet innenfor fastsatte vedtekter. 

 

 Fatte vedtak i saker som skulle vært avgjort av kommunestyret eller annet kommunalt utvalg, 
når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret 
eller utvalget til møte – jf. kommunelovens § 13. 

 Melding om vedtak etter dette punkt forelegges kommunestyret eller vedkommende utvalg i 
det aktuelle organs første ordinære møte – jf. kommunelovens § 13 punkt 2.  

 

 Klagenemd for enkeltvedtak fattet av organer opprettet etter kommuneloven – jf. 
forvaltningslovens § 28, annet ledd. For saker behandlet som Klagenemd føres egen protokoll. 

 

 Valgstyre i henhold til valgloven ved kommunestyrevalg, stortingsvalg og valg til 
menighetsrådene. For valgstyret føres egen protokoll. 

 
 
2.3  Måte å arbeide på  
 

Rådmannen utreder og avgir forslag til innstilling i alle saker som behandles i formannskapet. Saks-
framstillingen skal peke på alternative løsninger og konsekvenser ved ulike vedtak, men munne ut i et 
konkret forslag til vedtak.  
 
Ordfører innstiller i alle saker som behandles direkte i Formannskapet. 
Ordfører er ansvarlig for utsendelse av sakspapirer til formannskapets medlemmer, rådmann, 
kommunalsjefer, Indre Østfold Kommunerevisjon, kontrollutvalget og for øvrig i henhold til liste. 
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2.4 Sekretærhjelp 
 

Rådmannen sørger for at formannskapet har nødvendig sekretærhjelp.  
 
 
2.5 Ikrafttredelse 
 

Dette reglement trer i kraft fra 1. november 2011.    
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3.  Reglement for Oppvekstutvalget 
 
 
3.1 Sammensetning 
 
Oppvekstutvalget har 7 representanter – valgt av kommunestyret etter reglene i kommuneloven. 
 
 
3.2 Myndighet 
 
Oppvekstutvalget behandler alle politisk definerte saker (andre saker enn enkeltsaker og ikke 
prinsipielle spørsmål) for følgende kommunale tjenesteområder: 

- skole 
- barnehage 
- kultur 
- kulturskole 
- Aktivitetshus 
- idrett 
- fritid 
- friluftsliv 
- frivillighet 

 
Oppvekstutvalget avgjør saker på sine områder, så langt de ligger innenfor budsjett- og 
økonomiplanrammene, og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser.  
Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i saker innen sine tjenesteområder. 
I saker av tverrseksjonell karakter og/eller i saker som er behandlet i flere utvalg, innstiller utvalget 
overfor formannskapet. 
 
Oppvekstutvalget uttaler seg til rådmannens utredning og innstilling i følgende saker – før 
formannskapet og kommunestyret behandler og avgjør disse sakene:  

 Økonomiplan 
 Budsjett 
 Årsregnskap 
 Årsmelding 

 
Oppvekstutvalget kan av eget tiltak ta opp enhver sak på sine områder.  
 

Oppvekstutvalget har funksjon som årsmøte for Rakkestad Frivilligsentral. For årsmøtene føres egen 
protokoll. 
 
Oppvekstutvalget har følgende underordnede organ:  

o Ungdomsrådet har 7 representanter valgt og sammensatt på følgende måte: 
- To medlemmer m/varamedlemmer fra elevrådet ved Rakkestad Ungdomsskole 
- Et medlem m/varamedlem fra idrettsorganisasjoner 
- Et medlem m/varamedlem fra sang- og musikkorganisasjoner 
- Et medlem m/varamedlem fra andre foreninger som organiserer ungdom 
- Et medlem m/varamedlem fra brukergruppen ved aktivitetshuset eller andre miljøer 

utenom organisert foreningsliv 
- Et medlem m/varamedlem fra 7.trinn i barneskolen 

Medlemmene i ungdomsrådet skal være i alderen 13 – 23 år. Representanten fra 7. trinn i 
barneskolen kan være 12 år dersom vedkommende fyller 13 år i løpet av skoleåret. 
Valg og evt. suppleringsvalg refereres formannskapet. Rådet velger selv leder og nestleder. 
Ungdomsrådet har ingen beslutningsmyndighet, men er et rent bruker- og interesseutvalg på 
sitt felt. Aktuelle saker og problemstillinger skal forelegges rådet til uttalelse før endelig vedtak 
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fattes. Protokoll/uttalelse fra rådet skal følge saksdokumentene til det/de kommunale organ 
som tar endelig avgjørelse i saken.   
  

 
3.3 Måte å arbeide på 
 

Rådmannen utreder og avgir forslag til innstilling i alle saker som behandles i hovedutvalget. 
Saksframstillingen skal peke på alternative løsninger og konsekvenser ved ulike vedtak, men munne 
ut i et konkret forslag til vedtak.  
Ved uklarhet avgjør ordfører behandlingsmåte for politiske saker, herunder i hvilket hovedutvalg 
saker skal behandles. 
 
Utvalgsleder innstiller i alle saker som behandles i hovedutvalget med tilhørende underutvalg. 
Utvalgsleder er ansvarlig for utsendelse av sakspapirer til levekårsutvalgets medlemmer, rådmann, 
kommunesjefer, Indre Østfold Kommunerevisjon, kontrollutvalget og for øvrig  
i henhold til liste.  
 
 
3.4  Sekretærhjelp  
 

Rådmannen sørger for at levekårsutvalget har nødvendig sekretærhjelp.   
 
 
3.5  Ikrafttredelse  
 

Dette reglement trer i kraft fra 1. november 2011.  
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4.  Reglement for Omsorgsutvalget 
 
 
4.1 Sammensetning 
 

Omsorgsutvalget har 7 representanter – valgt av kommunestyret etter reglene i kommuneloven. 
 
 
4.2 Myndighet 
 

Omsorgsutvalget behandler alle politisk definerte saker (andre saker enn enkeltsaker og ikke 
prinsipielle spørsmål) på følgende kommunale tjenesteområder:  

- institusjonstjeneste 
- hjembasterte tjenester 
- andre helsetjenester 
- sosiale tjenester 
- barnevern 
- folkehelse 
- trygt lokal samfunn 
- integrasjson 

 
Omsorgsutvalget avgjør saker på sine områder, så langt de ligger innenfor budsjett- og 
økonomiplanrammene, og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser.  
Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i saker innen sine tjenesteområder. 
I saker av tverrsektoriell karakter og/eller i saker som er behandlet i flere utvalg, innstiller utvalget 
overfor formannskapet. 
 
Omsorgsutvalget uttaler seg til rådmannens utredning og innstilling i følgende saker – før 
formannskapet og kommunestyret behandler og avgjør disse sakene:  

 Økonomiplan 
 Budsjett 
 Årsregnskap 
 Årsmelding 

 
Omsorgsutvalget har følgende tilleggsfunksjoner: 

- Styringsgruppe for lokalt folkehelsearbeid 
- Kontrollutvalg for alkoholsaker  (føres med egen protokoll) 

 
Omsorgsutvalget kan av eget tiltak ta opp enhver sak på sine områder.  
 
Omsorgsutvalget har følgende underordnede organer.  

- Funksjonshemmedes råd har 5 representanter med varamedlemmer (1 folkevalgt 
representant og 4 brukerrepresentanter). Rådsmedlemmene velges av kommunestyret for 
valgperioden etter forslag på 4 medlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner). 
Suppleringsvalg i valgperioden kan gjøres av formannskapet. Rådet velger selv leder og 
nestleder. 
Funksjonshemmedes råd er opprettet i medhold av ”Lov om råd eller anna 
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m”.  
Funksjonshemmedes råd kan selv ta opp saker som vedkommer funksjonshemmede i 
kommune.   
Protokoll fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar endelig 
avgjørelse i saken.   
  

- Eldrerådet har 5 representanter (1 folkevalgt medlem og 4 brukerrepresentanter) 
Medlemmer m/varamedlemmer i rekkefølge velges av kommunestyret for valgperioden. 



11 

Ifølge eldrerrådsloven har pensjonistforeninger i kommunen rett til å komme med forslag om 
medlemmer til eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i 
kommunen. 
Rådet velger selv leder og nestleder, som skal veges ut blant pensjonistene. Suppleringsvalg i 
valgperioden kan gjøres av formannskapet. 
 
Eldrerådet er opprettet i medhold av Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. 
Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre.   
Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommune.   
Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar 
endelig avgjørelse i saken.   
 

Rådene har ingen beslutningsmyndighet, men er rene bruker- og interesseutvalg på sine felt. 
 
 
4.3  Måte å arbeide på 
 

Rådmannen utreder og avgir forslag til innstilling i alle saker som behandles i hovedutvalget. 
Saksframstillingen skal peke på alternative løsninger og konsekvenser ved ulike vedtak, men munne 
ut i et konkret forslag til vedtak.  
Ved uklarhet avgjør ordfører behandlingsmåte for politiske saker, herunder i hvilket hovedutvalg 
saker skal behandles. 
 
Utvalgsleder innstiller i alle saker som behandles i hovedutvalget med tilhørende underutvalg. 
Utvalgsleder er ansvarlig for utsendelse av sakspapirer til levekårsutvalgets medlemmer, rådmann, 
kommunesjefer, Indre Østfold Kommunerevisjon, kontrollutvalget og for øvrig  
i henhold til liste.  
 
 
4.4  Sekretærhjelp  
 

Rådmannen sørger for at levekårsutvalget har nødvendig sekretærhjelp.   
 
 
4.5 Ikrafttredelse  
 

Dette reglement trer i kraft fra 1. november 2011.  
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5.  Reglement for Teknikk- og miljøutvalget 
 
5.1 Sammensetning  
 

Teknikk- og miljøutvalget har 7  representanter – valgt av kommunestyret etter reglene i 
kommuneloven.  
 
5.2  Myndighet  
 

Teknikk- og miljøutvalget behandler alle politisk definerte saker (andre saker enn enkeltsaker og ikke 
prinsipielle spørsmål) på følgende kommunale tjenesteområder: 

- landbruk 
- teknikk 
- miljø 
- vilt/ viltforvaltning 
- skog og utmark 
- trafikksikkerhet 
- kommunale veger 
- kommunale bygg 
- kommunale skoger 
- brann- og feiervesen 

 

TM-utvalget avgjør saker på sine områder, så langt de ligger innenfor budsjett- og 
økonomiplanrammene, og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser.  
Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i saker innen sine tjenesteområder. 
I saker av tverrsektoriell karakter og/eller i saker som er behandlet i flere utvalg, innstiller utvalget 
overfor formannskapet. 
 

TM-utvalget uttaler seg til rådmannens utredning og innstilling i følgende saker – før formannskapet 
og kommunestyret behandler og avgjør disse sakene:  

 Økonomiplan, 
 Budsjett, 
 Årsregnskap,  
 Årsmelding.  

 

Teknikk- og miljøutvalget kan av eget tiltak ta opp enhver sak på sine områder.  
 
Teknikk- og miljøutvalget har følgende underordnede organer.  

- Viltrådet har 5 representanter med varamedlemmer (2 folkevalgt representant fra TM-
utvalget og 3 representanter fra rettighetshaverer og bruker). Rådsmedlemmene velges av 
kommunestyret for valgperioden etter forslag på 3 medlemmer fra bruker- og 
rettighetshavere. Suppleringsvalg i valgperioden kan gjøres av formannskapet.  
Rådet velger selv leder og nestleder. 
Viltrådet skal være kontaktorgan og samarbeidsforum innen viltforvaltning i Rakkestad 
kommune. Rådet har ingen selvstendig vedtaksmyndighet.  

 
 
 
5.3 Måte å arbeide på 
 

Rådmannen utreder og avgir forslag til innstilling i alle saker som behandles i hovedutvalget. 
Saksframstillingen skal peke på alternative løsninger og konsekvenser ved ulike vedtak, men munne 
ut i et konkret forslag til vedtak.  
Ved uklarhet avgjør ordfører behandlingsmåte for politiske saker, herunder i hvilket hovedutvalg 
saker skal behandles. 
 
Utvalgsleder gir innstilling i alle saker som behandles i hovedutvalget. 
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Utvalgsleder er ansvarlig for utsendelse av sakspapirer til levekårsutvalgets medlemmer, rådmann, 
kommunesjefer, Indre Østfold Kommunerevisjon, kontrollutvalget og for øvrig  
i henhold til liste.  
 
5.4 Sekretærhjelp  
 

Rådmannen sørger for nødvendig sekretærhjelp til teknikk- og miljøutvalget har.   
 
5.5 Ikrafttredelse  
 

Dette reglement trer i kraft fra 1. november 2011.  
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6.   Reglement for Byggekomité  
 
 
6.1  Sammensetning  
 
Plan og byggekomité har 7 representanter hvorav 4 politiske representanter er valgt av og blant 
kommunestyret for valgperioden. 2 administrative representanter oppnevnes av rådmannen. 
Hovedverneombudet har fast plass i byggekomiteen. 
 
 
6.2  Myndighet  
 

Byggekomité skal gjennomføre bygge- og anleggsprosjekter med budsjettert kostnadsramme over kr 
3.000.000,-  i henhold til Økonomireglementet. Prosjektene gjennomføres innenfor de økonomiske 
rammer som er gitt av kommunestyret, og akseptere anbud der kontraheringen skjer i henhold til lov 
om offentlige anskaffelser med forskrifter.  
Byggekomiteen tar stilling til organisering i hvert enkelt prosjekt, inkludert bruk av ekstern 
prosjektleder, anbudskriterier m.m. 
Byggekomiteen innstiller overfor kommunestyret i investeringssaker knyttet til bygge- og 
anleggsprosjekter. 
 
 
6.3  Måte å arbeide på 
 

For hvert prosjekt oppnevnes det en administrativ prosjektgruppe som utreder og saksforbereder til 
den faste byggekomiteen. Minst ett av de administrative medlemmene i byggekomiteen skal ha plass 
i prosjektgruppen for hvert prosjekt. 
 
 
6.4  Sekretærhjelp  
 
Rådmannen sørger for nødvendig sekretærhjelp til byggekomiteen.   
 
 
6.5  Ikrafttredelse  
 
Dette reglement trer i kraft fra 1. november 2011.  
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7.  Reglement for Administrasjonsutvalget 
 
            
7.1  Sammensetning  
 
Administrasjonsutvalget består av 13 medlemmer hvorav 9 folkevalgte representanter og 4 
representanter fra arbeidstagersiden. 
 
Arbeidstakernes organisasjoner velger 4 representanter med vararepresentanter.  
Arbeidsgiversidens 9 representanter med vararepresentanter utgjøres av Formannskapet.  
Kommunestyret velger leder og nestleder for utvalget.  
 
 
7.2 Myndighet  
 
Administrasjonsutvalget har ansvar og myndighet som partssammensatt utvalg i hht kommuneloven 
§ 25 og hovedavtalen del B § 4. 
 

Administrasjonsutvalget skal dessuten:  

 på prinsipiell basis behandle spørsmål og saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte, og herunder 2 ganger pr. år behandle kommunens status og 
utviklingstrekk på personalområdet (februar og september) 

 vedta personal- og lønnspolitiske planer 
 
Administrasjonsutvalget har følgende underordnede organer:  

 Politisk forhandlingsutvalg har 3 representanter valgt blant administrasjonsutvalgets 
folkevalgte representanter. Politisk forhandlingsutvalg fastsetter avlønningen av rådmannen 
og ramme for avlønning av administrative ledelse (jf. hovedtariffavtale kap.3). For saker 
behandlet i politisk forhandlingsutvalg føres egen protokoll. 

 
 
7.3  Måte å arbeide på 
 

Rådmannen utreder og avgir innstilling i alle saker som behandles i Administrasjonsutvalget. 
Saksframstillingen skal peke på alternative løsninger og konsekvenser ved ulike vedtak, men munne 
ut i et konkret forslag til vedtak.  
 

Utvalgsleder er ansvarlig for utsendelse av sakspapirer til Administrasjonsutvalgets medlemmer, 
rådmann, kommunalsjefer, Indre Østfold Kommunerevisjon, kontrollutvalget og for øvrig i henhold til 
liste.  

Ved votering med stemmelikhet i utvalget gjør lederens stemme dobbeltstemme.  

 
 
7.4  Sekretærhjelp  
 

Rådmannen sørger for nødvendig sekretærhjelp til Administrasjonsutvalget. 
 
 
7.5  Ikrafttredelse  
 

Dette reglement trer i kraft fra 1. november 2011.  
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8.  Reglement for arbeidsmiljøutvalget 
 
            
8.1  Sammensetning  
 
Arbeidsmiljøutvalget består av 10 medlemmer hvorav 5 fra arbeidsgiversiden og 5 fra 
arbeidstagersiden. 
 

Arbeidstakernes organisasjoner utpeker 4 representanter med vararepresentanter til utvalget blant 
sine medlemmer i henhold til reglene i Hovedavtalen del B, § 6.  
Hovedverneombudet har fast plass i AMU/SU og utgjør en av representantene på arbeidstagersiden. 

Arbeidsgiversiden utgjøres av 3 politiske representanter valgt av kommunestyret blant 
formannskapets og 2 administrative representanter oppnevnt av rådmannen. 
Arbeidsgiverrepresentantene velges for kommunestyreperioden, og suppleringsvalg foretas av 
Formannskapet. 

Utvalget velger selv leder og nestleder for utvalget. Leder velges vekselvis av og blant 
arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter for en periode på 2 år.  

Representantene for bedriftshelsetjenesten har møte- og talerett, men ikke stemmerett i utvalget. 
 
 
8.2 Myndighet  
 

Arbeidsmiljøutvalget har ansvar og myndighet som arbeidsmiljøutvalg i hht arbeidsmiljøloven kap. 7. 
 

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. 
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål 
som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.  

Arbeidsmiljøutvalget skal dessuten:  

 drøfte sentrale kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak i organisasjonen 
 behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste 
 behandle spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som 

har betydning for arbeidsmiljøet 
 behandle planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til aml.§ 18-9 
 behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om 

byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende 
vernetiltak 

 behandle virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og herunder 2 ganger 
pr. år behandle status og utviklingstrekk på kommunens internkontroll- og HMS-arbeid  
(februar og september) 

 behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.  
 
 
8.3  Måte å arbeide på 
 

Rådmannen utreder og avgir innstilling i alle saker som behandles i arbeidsmiljøutvalget. 
Saksframstillingen skal peke på alternative løsninger og konsekvenser ved ulike vedtak, men munne 
ut i et konkret forslag til vedtak.  
 

Utvalgsleder er ansvarlig for utsendelse av sakspapirer til arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, 
rådmann, kommunalsjefer, Indre Østfold Kommunerevisjon, kontrollutvalget og for øvrig i henhold til 
liste.  

Ved votering med stemmelikhet i utvalget gjør lederens stemme dobbeltstemme.  
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8.4  Sekretærhjelp  
 

Rådmannen sørger for nødvendig sekretærhjelp til arbeidsmiljøutvalget. 
 
 
8.5  Ikrafttredelse  
 

Dette reglement trer i kraft fra 1. november 2011.  
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9.  Reglement for Rådmannen 
 
9.1  Formål 
 

Dette reglementet har til hensikt: 
- Bidra til god og effektiv arbeidsdeling mellom politisk nivå og rådmannen. 
- Sikre innbyggere og lokalsamfunn god og effektiv service og saksbehandling. 
- Gi rådmannen handlefrihet til å utvikle en god og effektiv administrasjon – med hovedvekt 

på å dekke innbyggernes og lokalsamfunnets behov. 
 
 
9.2  Myndighet 
 

9.2.1 - Generelt 
Rådmannen er øverste leder for den kommunale administrasjon. Plikter og rettigheter går fram blant 
annet av kommunelovens § 23. 
 
Rådmannen har særskilt ansvar for: 

 Lede administrasjonens forberedelse av saker for det folkevalgte nivå og påse at de er 
forsvarlig utredet. 

 Iverksette og følge opp politiske vedtak og beslutninger. 
 Etablere god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser – herunder 

lage gode rutiner for intern kontroll. 
 Tilpasse, utvikle og kvalitetssikre kommunal service og tjenesteytelser på grunnlag av 

innbyggernes og lokalsamfunnets behov. 
 Lede plan- og utviklingsarbeidet i kommunen. 
 Motivere og utvikle ledere og ansatte med sikte på å skape en god og effektiv organisasjon. 
 Overordnet ansvar oppgaver knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 

 
Rådmannen utreder og lager forslag til vedtak i saker som behandles i formannskapet, det faste 
utvalg for plansaker, komiteene eller administrasjonsutvalget. Nærmere retningslinjer for form og 
innhold av saksutredningene fastlegges av kommunestyret. 
 
9.2.2  Personal- og organisasjonssaker 
Rådmannen har følgende myndighet på personal- og organisassjonsområdet: 

 Avgjørelsesmyndighet i alle personalsaker innenfor retningslinjer fastsatt av AMU/SU eller 
kommunestyret – jf. kommunelovens § 25. 

   Rådmannen gjennomfører og fastsetter resultat for alle forhandlinger – unntatt den myndighet 
som er lagt til politisk forhandlingsutvalg i hht Reglement for Rakkestad formannskap. 

   Myndighet til å forandre fordeling og sammensetning av enheter i seksjoner.  
   Myndighet til å forandre fordeling og sammensetning av enheter mellom seksjoner etter at 

spørsmålet er forelagt administrasjonsutvalget/samarbeidsutvalget og formannskapet – dog 
ikke utover de begrensninger som gis for økonomiske rammeområder i Økonomireglementet . 

 
9.2.3  Økonomisaker 
Rådmannen har følgende myndighet på økonomiområdet: 

  Myndighet til og ansvar for å fordele og bruke det vedtatte budsjettet i samsvar med mål og 
retningslinjer.  

 Vedta budsjettreguleringer og tilleggsbevilgninger innenfor rammer og begrensninger i 
økonomireglementet. 

 Disponere og følge opp kommunale eiendeler, egenkapital og gjeld innenfor rammer og 
begrensninger i økonomireglementet og Finansreglementet. 

 Myndighet til å frafalle kommunal pant eller frafalle/vike prioritet når det ikke fører med seg 
tapsrisiko for kommunen.  

 Forvalte Husbankens låne- og tilskuddsordninger i hht sentrale retningslinjer og 
Økonomireglementet.  

 Forvalte Startlån i hht sentrale retningslinjer og Økonomireglementet.  
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9.2.4  Avtaler og kontrakter om bygg og anlegg, leie og tjenestekjøp 
 

Rådmannen har følgende myndighet til å inngå kontrakter om bygg og anlegg, leie og 
tjenestekjøp: 

 Tiltaket inngår i økonomiplan og budsjett. 
 Tiltakets totale kostnadsramme overstiger ikke kr. 5.000.000. 
 Tiltaket er en kommunal oppgave i forhold til lov, forskrift eller kommunalt vedtak. 

 

Rådmannen har myndighet til å inngå innkjøps- og driftsavtaler innenfor normal drift og vedtatt 
budsjett. 
 
9.2.5  Myndighet etter særlover 
 

Rådmannen har myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker og ikke prinsipielle saker etter de til enhver 
tid gjeldende særlover. Fullmakten gjelder så langt lovtekst og kommunale vedtak ikke er til hinder 
for det. 
  

I den grad annen særlovgivning åpner for delegasjon av myndighet fra kommunestyret til 
rådmannen, har rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker og ikke prinsipielle vedtak. 
 
9.2.6  Annen myndighet 
 

Rådmannen har likeledes fullmakt til å avgjøre andre enkeltsaker og ikke prinsipielle saker så langt 
det ikke er i strid med sentrale eller lokale reglementer og retningslinjer, eller spesielle kommunale 
(politiske) vedtak. 
Myndighet til å anmelde i politisaker er ikke delegert til rådmannen. Ordfører anmelder i politisaker på 
vegne av kommunen. 
 
 
9.3  Klage over rådmannens vedtak 
 

Rådmannen har myndighet til å ta stilling til klager som første instans – før klagen går videre til 
klageorganet (kommunens eget klageorgan eller den aktuelle statlige instans). 
 
 
9.4  Videredelegasjon av myndighet 
 

Rådmannen kan så langt annet ikke er bestemt i eller i medhold av dette reglement, videredelegere 
sin myndighet til andre tilsatte i Rakkestad kommune. Slik delegasjon gis gjennom Rådmannens 
administrative delegasjonsreglement. 
 
 
9.5  Ikrafttredelse 
 

Dette reglement trer i kraft fra 1. november 2011.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


