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1.0 Innledning 

I reglement for folkevalgte organer fremgår hvilke folkevalgte organer som finnes i Kvinesdal 
kommune, reglene som gjelder for organene, sammensetning og valg.  
 
Hvilken vedtaksmyndighet som ligger til det enkelte organ fremgår av Kvinesdal kommunes 
delegeringsreglement. I reglement for saksbehandling i folkevalgte organer fremgår 
nærmere regler for saksbehandlingen i de folkevalgte organene. Reglementene må også 
sees i sammenheng med kommunens økonomireglement.  
 
Kommuneloven generelle krav til valgbarhet og gjennomføring av valg til folkevalgte organer 
skal legges til grunn ved valg, med mindre noe annet fremgår av særlovgivning eller av dette 
reglementet. Det gjøres særskilt oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse ved valg i 
kommuneloven §§ 7-5, 7-6 og 7-7. 
 
Kommunestyret foretar selv valg til folkevalgte organer med unntak av valg til 
forhandlingsutvalget som foretas av formannskapet (arbeidsutvalg under formannskapet, jf. 
kommuneloven § 5-7 tredje ledd).  
 
Valgene gjelder for hele kommunestyreperioden dersom ikke annen fremgår av lov eller 
dette reglementet.  
 
2.0 Kommunestyret  
 
2.1 Formål 
Kommunestyret i Kvinesdal kommune er kommunens øverste politiske organ, jf. 
kommuneloven § 5-3. Kommunestyrets oppgave er å sørge for et sterkt og representativt 
lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.  
 
Kommunestyret skal sørge for at kommunen yter tjenester og driver 
samfunnsutvikling til det beste for innbyggerne, og i samsvar med rammer for 
offentlig myndighetsutøvelse. Kommunestyret har ansvar for at kommunen er effektiv, 
tillitsskapende og bærekraftig. 
 
Kommuneloven åpner for at kommunestyret kan delegere myndighet til andre folkevalgte 
organer, med unntak av lovbestemmelser som gir denne myndigheten direkte til 
kommunedirektøren eller faglig myndighet som gjennom lov er direkte delegert til andre 
administrative stillinger/funksjoner. I den grad kommunestyret ønsker å delegere sin 
myndighet fremkommer det i eget delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret. 
 
2.2 Valg og sammensetning 
Kommunestyret i Kvinesdal kommune skal bestå av 27 representanter. 
 
2.3 Virkeområde og myndighet 
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, jf. kommuneloven § 5-3. 
 

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så lang ikke annet følger av lov og 
delegeringsvedtak, jf. kommuneloven § 5-3 andre ledd.  
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Kommunestyret kan delegere sin myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, 
til ordfører eller til kommunedirektøren innenfor rammene av kommuneloven eller annen 
lov, jf. kommuneloven § 5-3 tredje ledd. 
 
Kommunestyret fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og 
innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at 
kommunestyret ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak 
om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt, jf.  
kommuneloven § 5-14. 
 
2.4 Saksbehandling 
Kommunestyret vedtar selv reglement for saksbehandling i folkevalgte organer i Kvinesdal 
kommune, jf. kommuneloven § 11-12, og er et supplement til kommunelovens kapittel 11 
om saksbehandling i folkevalgte organer.  
 
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer i Kvinesdal kommune skal legges til 
grunn ved saksbehandling i alle folkevalgte organer i Kvinesdal kommune med mindre annet 
fremgår av lov eller dette reglementet.  
 
3.0 Formannskapet 
Formannskapet er et lovpålagt folkevalgt organ, jf. kommuneloven § 5-6. Formannskapet er i 
tillegg til å være kommunestyrets arbeidsutvalg kommunens økonomiutvalg og 
næringsutvalg.  
 
Formannskapets virkeområde og myndighet er nærmere regulert i kommunens 
delegeringsreglementet.  
 
3.1 Valg og sammensetning 
Formannskapet skal bestå av 7 representanter som velges av og blant kommunestyrets 
medlemmer ved forholdsvalg eller avtalevalg. Ordfører og varaordfører skal inngå som 
formannskapets medlemmer. Kontrollutvalgets medlemmer er ikke valgbare til 
formannskapet.  
 
4.0 Drifts- og tjenesteutvalget 
Drifts- og tjenesteutvalget skal utføre de oppgaver utvalget er pålagt av kommunestyret 
gjennom kommunens delegeringsreglement. I tillegg er utvalget ansvarlig for å gjennomføre 
tjenestebesøk ved kommunens virksomheter. I tilknytting til tjenestebesøkene skal det 
utarbeides rapporter som oversendes ansvarlig utvalg for videre oppfølging.  
 
4.1 Valg og sammensetning 
Drifts- og tjenesteutvalget skal bestå av 7 medlemmer med varamedlemmer. 
Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer, herunder leder og nestleder som 
skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer 
velges fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer, men uten at det er et absolutt krav.  
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5.0 Forvaltningsutvalget 
Forvaltningsutvalget skal utføre de oppgaver utvalget er pålagt av kommunestyret gjennom 
kommunens delegeringsreglementet.  
 
5.1 Valg og sammensetning 
Forvaltningsutvalget skal bestå av 7 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret 
velger medlemmer og varamedlemmer, herunder leder og nestleder som skal velges blant 
kommunestyrets medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges fortrinnsvis 
blant kommunestyrets medlemmer, men uten at det er et absolutt krav. 
 
6.0 Viltutvalget 
Viltutvalget skal ivaretar kommunens oppgaver innen viltforvaltning og utføre de oppgaver 
kommunestyret har pålagt utvalget gjennom kommunens delegeringsreglement.  
 
6.1 Valg og sammensetning 
Viltutvalget skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger 
medlemmer og varamedlemmer samt leder og nestleder. Minst ett av medlemmene skal 
velges blant kommunestyrets medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges 
fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer, men uten at det er et absolutt krav.  
 
7.0 Ordfører og varaordfører 
Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte tillitsperson, og er ombud for innbyggerne, 
men har samtidig også en viktig rolle ut over kommunegrensen. Som ambassadør for 
kommunen kan ordføreren bidra til å knytte kontakter mellom lokalsamfunnet og regionale, 
nasjonale og internasjonale omgivelser. 
 
Ordfører har en viktig rolle som samfunnsutvikler og brobygger. Ordføreren skal tilrettelegge 
for åpne demokratiske prosesser, og bidra til at tonen mellom politikerne i kommunestyret 
er så god som mulig. 
 

Ordførerens oppgaver og myndighet er nærmere regulert i kommunens 
delegeringsreglement.  
 
Varaordførerens oppgave er å bistå ordføreren. Hvis ordføreren midlertidig trer ut av sitt 
verv, rykker varaordføreren opp som ordfører 
 
7.1 Valg 
Ordfører og varaordfører velges blant formannskapets medlemmer i det konstituerende 
kommunestyremøte etter kommunevalget, jf. kommuneloven §§ 6-2 og 7-1 tredje ledd. Den 
som velges må ha samtykket til å stille til valg.  
 
8.0 Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle 
sider av kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger 
regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens 
innbyggere. 
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8.1 Valg og sammensetning 
Kontrollutvalget skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger 
medlemmer og varamedlemmer samt leder og nestleder. Kommuneloven § 23-1 tredje ledd 
regulerer hvem som er utelukket for valg. 
 
8.2 Oppgaver og myndighet 
Kontrollutvalgets oppgaver og myndighet er regulert av kommuneloven § 23-2. 
 
8.3 Saksbehandling 
Kontrollutvalget er et folkevalgt organ, og saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 
11 samt de til enhver tid gjeldende saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer vedtatt 
av kommunestyret gjelder for kontrollutvalget. 
 
9.0 Klagenemnda  
Klagenemnd er oppnevnt i samsvar med forvaltningslovens § 28 andre ledd. Klagenemnda 
skal behandle klager på enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i 
medhold av kommuneloven. Dette gjelder ikke klager på enkeltvedtak som er fattet etter 
særlov, og hvor klageadgang fremgår av denne lovgivningen eller ivaretas av andre særskilte 
klageorgan. 
 
9.1 Valg og sammensetning 
Klagenemnda skal bestå av 3 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger 
medlemmer og varamedlemmer samt leder og nestleder. Medlemmer og varamedlemmer 
kan ikke har verv i andre politiske utvalg med avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker.  
 
9.2 Saksbehandling 
Klagenemnda omfattes av de generelle regler om saksbehandling og beslutningsprosess 
som ellers gjelder etter kommuneloven og forvaltningsloven.  
 
Når det ikke er lovregulert at klagen skal behandles av et eksternt klageorgan, kan 
enkeltvedtak truffet av kommunalt forvaltningsorgan, herunder vedtak fattet av 
kommunedirektøren etter delegert fullmakt påklages til kommunestyret, eller etter deres 
bestemmelse, formannskapet eller klageutvalget, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. 
Dersom kommunestyret har truffet et slikt enkeltvedtak, er det likevel departementet som 
er klageinstans, ikke et annet kommunalt organ. 
 
10.0 Valgstyret 
Valgstyret har det overordnede ansvaret for den formelle og praktiske tilretteleggingen og 

gjennomføringen av stortings-, fylkesting- og kommunestyrevalg. Valgstyrets virkeområde 

følger av kommuneloven og valgloven med forskrifter.  
 

10.1 Valg og sammensetning 
Valgstyret er oppnevnt med hjemmel i valgloven § 4-1 og skal bestå av 5 medlemmer som er 
representert i kommunestyret. Administrasjonen valgansvarlig er valgstyrets sekretær. 
 
Valgstyret ledes av ordfører eller varaordfører i ordførers fravær.  
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11.0 Valgnemnd 

Valgnemnda forbereder alle valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg 
også nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av kommunestyreperioden. Nemndas forslag 
må ivareta bestemmelser som er gitt i lover, forskrifter og reglementer, og det bør innenfor 
disse rammene i størst mulig grad tilstrebes å ivareta mangfoldet og tverrsnittet av 
befolkningen i Kvinesdal kommune.  
 
11.1 Valg og sammensetning 
Nemnda er opprettet i medhold av kommuneloven § 5-9. Valgnemnda skal bestå av en 
representant fra hvert av partiene som har medlemmer i kommunestyret. Det velges 
tilsvarende antall varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder.  
 
11.2 Oppgaver og ansvar 
Valgnemnda innstiller ovenfor kommunestyret på valg til styrer, råd og utvalg som velges av 
kommunestyret, og kan gi innspill på kandidater som velges til styrende organer i IKSer, 
ASer, stiftelser og lignende der kommunen har eierinteresser. 
 
Valgnemnda skal søke å klarlegge om forholdsvalg vil bli krevd, jf. kommuneloven § 7-4. 
 
Nemnda innstiller overfor kommunestyret på nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av 
kommunevalgperioden når dette er nødvendig. 
 
Nemndas forslag skal ivareta de spesielle bestemmelser som gis i lover, forskrifter og 
reglement. I særlig grad skal likestillingsbestemmelsene i kommuneloven §§ 7-5, 7-6 og 7-7 
vektlegges.  
 
11.3 Saksbehandling 
Valgnemnda er et folkevalgt organ, og saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 
samt de til enhver tid gjeldende saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer vedtatt av 
kommunestyret gjelder for nemnda. 
 
12.0 Partssammensatt utvalg 

I alle kommuner skal det opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for behandling av 
saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. 
 
Det partssammensatte utvalgets virkeområde og myndighet er nærmere regulert i 
kommunens delegeringsreglement. 
 

12.1 Valg og sammensetning 

Partssammensatt utvalg består av 7 medlemmer, herav 5 valgt av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer og 2 representanter for de ansatte. Kommunestyret velger 
leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmer. De politisk valgte medlemmene 
velges for fire år. Ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. 
 
For de ansattes representanter gjelder valgbarhetsregler i kommuneloven §§ 7-2 og 7-3, 
med unntak av bostedskravet. 
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Ansattrepresentantene utpekes av arbeidstakerorganisasjonene/ 
forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. Som delingstall benyttes 
kvotienten 1,4 og deretter oddetall 3, oddetall 5 osv. Det er altså den til enhver tid høyeste 
sum på tellende antall medlemmer som er avgjørende for representantenes fordeling.  
 
Organisasjonene kan samarbeide om felles representanter hvis ønskelig. Selv om det er 
fagforeningene, med hjemmel i HA del B § 4, som velger ansattrepresentantene, er disse 
ikke tillitsvalgte som kun representerer egne medlemmer i denne sammenheng, men alle 
ansatte. 
 
Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert har anledning til å delta 
med en fast observatør med møte- og talerett. Det er sammenslutningen selv som må 
meddele behovet for observatørplass. 
 
13.0 Eldrerådet 
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen som har rett til å uttale seg i saker som 
gjelder eldre. 
 
13.1 Valg og sammensetning 
Eldrerådet skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene velges av 
kommunestyret, hvorav to medlemmer skal være politiske representanter. Resten av 
medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen og velges etter forslag fra 
pensjonistforeninger. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 
60 år. Rådet velger selv leder og nestleder.  
 
13.2  Virkeområde 

Eldrerådet skal ha til behandling saker som gjelder eldres levekår. 
 
Rådet skal uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den 
kommunale organisasjon, og ellers i de saker som følger av lov. Eldrerådet kan også ta opp 
etter eget initiativ saker innenfor sitt ansvarsområde. 
 
Saker som gjelder eldres levekår skal fremlegges for rådet i god tid før besluttende 
myndighet behandler saken.  
 
Eldrerådet kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppgaver.  
 
Rådet skal utarbeid årsmelding vedrørende sin virksomhet som fremlegges for 

kommunestyret. 

 
13.3 Saksbehandling 
Eldrerådet er et folkevalgt organ, og saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 
samt de til enhver tid gjeldende saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer vedtatt av 
kommunestyret gjelder for eldrerådet. 
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14.0 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for kommunen som 
har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.  
 
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og FNs 
standardregler for like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal legges til 
grunn for rådets arbeid.  
 
14.1 Valg og sammensetning 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal bestå av 5 medlemmer med 
varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, hvorav to av medlemmene velges 
blant politiske representanter, og resten av medlemmene velges etter forslag fra 
brukerorganisasjonene. Rådet velger selv leder og nestleder.  
 
14.2 Virkeområde  

Rådet skal være et rådgivende organ for kommune, og skal forelegges saker som er særlig 

viktig for personer med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, 

arbeid mot diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse og tjenester for personer 

med funksjonsnedsettelse.  

 
Rådet skal uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den 

kommunale organisasjon, og ellers i de saker som følger av lov. Rådet kan også ta opp etter 

eget initiativ saker innenfor sitt ansvarsområde. 

 
Saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse skal fremlegges for rådet i god tid før 

besluttende myndighet behandler saker.  

 
Rådet kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppdrag.  

 
Rådet skal utarbeide årsmelding vedrørende sin virksomhet som fremlegges for 

kommunestyret. 

  
14.3 Saksbehandling 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et folkevalgt organ, og 
saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 samt de til enhver tid gjeldende 
saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer vedtatt av kommunestyret gjelder for rådet. 
 
15.0 Ungdomsrådet (KUNG) 
Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen som har rett til å uttale seg i saker 
som gjelder ungdom. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til 
ungdom i hele Kvinesdal.  
 
15.1 Valg og sammensetning 
Ungdomsrådet skal bestå av 8 medlemmer med seks representanter fra 
ungdomsskoletrinnet og to representanter fra videregående skole og velges av 
kommunestyret. Alle representanter skal være hjemmehørende i Kvinesdal. Ungdomsrådet 



10 
 

skal en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke 
ha fylt 19 år. Rådet velger selv leder og nestleder.  
 
Ungdomsskolene og Flekkefjord videregående skole, avdeling Kvinesdal, skal innen 1. 
september annethvert år etter anmodning oversende forslag til medlemmer innen 30. 
september. Ungdommer kan selv melde sin interesse om å stille til valg til ungdomsrådet. 
 
15.2 Virkeområde 

Ungdomsrådet skal være et talerør og en felle arena for saker som gjelder ungdom. Rådet 
skal behandle saker som gjelder ungdom eller som for øvrig er særlig viktig for ungdom.  
 
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og uttale seg i saker som blir forelagt til 
uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon og ellers i de saker som 
følger av lov. Rådet kan også etter eget initiativ ta opp saker innenfor sitt ansvarsområde.  
 
Saker skal fremlegges for rådet i god tid før behandling i politiske organer.  
 
Rådet kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppgaver.  
 
Ungdomsrådet skal utarbeid årsmelding vedrørende sin virksomhet som fremlegges for 

kommunestyret. 

 
15.3 Saksbehandling 
Ungdomsrådet er et folkevalgt organ, og saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 
11 samt de til enhver tid gjeldende saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer vedtatt 
av kommunestyret gjelder med naturlig tilpasninger gitt rådets ansvarsområde og 
sammensetning.  
 
16.0 Forhandlingsutvalget 
Forhandlingsutvalget er et arbeidsutvalg for formannskapet innenfor følgende områder: 
 

 Forhandlinger om erverv, salg, leie, eller feste av grunn, så langt dette ikke er 
delegert til andre. 

 Som arbeidsgiver overfor kommunedirektøren. Forhandlingsresultat legges fram for 
formannskapet. 

 Kommunens meglingsutvalg i plansaker der fylkeskommunale eller statlige 
myndigheter har reist innsigelse. 

 

Forhandlingsutvalgets oppgaver er av forberedende karakter, men formannskapet 
kan i enkeltsaker gi utvalget myndighet til å avgjøre saken, for eksempel innenfor nærmere 
avtalte rammer. Forhandlingsutvalget har ikke anledning til å videredelegere myndighet. 
 

16.1 Valg og sammensetning 
Forhandlingsutvalget skal ha 3 medlemmer, valgt av og blant formannskapets medlemmer. 
Varamedlemmer oppnevnes etter formannskapets bestemmelse. Formannskapet kan 
omorganisere utvalget i løpet av valgperioden. 
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16.2 Saksbehandling 
Forhandlingsutvalget er et folkevalgt organ, og saksbehandlingsreglene i kommuneloven 
kapittel 11 samt de til enhver tid gjeldende saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer 
vedtatt av kommunestyret gjelder så langt de passer gitt utvalgets ansvarsområde.  
Kommunedirektøren er saksbehandler og sekretariat for forhandlingsutvalget. 
 
Ikrafttreden  
Dette reglementet trer i kraft fra vedtakstidspunktet.  


