Leveranse 3: Reglementer for styrer, råd og utvalg
Innledning
Fellesnemnda oppnevnte i sitt møte 26.02.2018 følgende sammensetning for prosjektgruppen:
Prosjektleder
Prosjektmedlemmer

Bjørg Tysdal Moe (KrF, Stavanger)
Arne Madland (KrF, Finnøy)
Ole Klingsheim (V, Finnøy)
Elin Schanche (H, Rennesøy)
Anne Kristin Sæther (Ap, Rennesøy)
John Peter Hernes (H, Stavanger)
Dag Mossige (Ap, Stavanger)
Sissel Stenberg (FrP, Stavanger)
Frode Myrhol (FNB, Stavanger)

Fellesnemnda vedtok i sitt møte 04.12.2017 følgende mandat for prosjektgruppen:
1. Forslag til politisk organisering for Nye Stavanger. Prosjektet skal utrede
a. komite - og utvalgsmodell
b. aktuelle komiteer eller utvalg og beskrivelse av ansvar og fullmakter/ myndighet for
disse.
c. sammensetning/størrelse på komiteene/utvalgene
d. organisering av by - og /eller kommunedelsutvalg med beskrivelse av ansvar og
fullmakter/myndighet.
2. Forslag til øvrige tiltak for å styrke lokaldemokratiet og politikerrollen.
3. Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av løsningene.
Pkt 1 (a-c) ble vedtatt i Fellesnemndas møte 15.10.2018, sak 45/18.
Pkt 1d og 2 ble vedtatt i Fellesnemndas møte 10.12.2018, sak 63/18.
I denne leveransen legger prosjektgruppen frem forslag til reglementer for styrer, råd og utvalg (pkt
1b).

Vedtatt politisk hovedorganisering
I sak 45/18 ble det lagt frem overordnede arbeids- og ansvarsområder for formannskapet,
kommunalutvalget og kommunalstyrene. Denne oversikten var ikke uttømmende, og endelig
forslag/anbefaling til arbeids- og ansvarsområder blir nå presentert.
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I det følgende legger prosjektgruppen frem forslag til reglement for valg av medlemmer til de ulike
styrene, samt reglement for ansvars- og myndighetsområder. Prosjektgruppen har i sitt arbeid tatt
utgangspunkt i dagens reglement i Stavanger kommune. Dagens reglement er robuste og stort sett
velfungerende, og kan i all hovedsak videreføres.

Innstillingsrett for kommunedelsutvalgene
I fellesnemndas møte 10. desember 2018 ble blant annet følgende vedtak fattet i sak 63/18:
Kommunedelsutvalgene skal ha innstillingsrett til nærmeste overordnet politiske organ i saker
som er av særlig betydning for stedsutviklingen i den enkelte kommunedel. Egen sak om dette
skal fremmes for Fellesnemda.
Dette vedtaket må ses i sammenheng med følgende kommentar fra prosjektrådmannen:
Forslaget om innstillingsrett i alternativ A er svært vidt formulert med hensyn til hvilke saker
som skal behandles av kommunedelsutvalget. «Saker av særlig betydning for
kommunedelen» kan i prinsippet omfatte alt fra plan- og byggesaker, organisering av
tjenestetilbudet på kommunenivå, handlings- og økonomiplanprosess mm. Dersom
kommunedelsutvalget skal ha innstillingsrett bør denne avgrenses vesentlig og mer presist
enn i gjeldende formulering.
Basert på fellesnemndas vedtak og prosjektrådmannens kommentar, er det behov for en nærmere
presisering av hva innstillingsretten for kommunedelsutvalgene skal omfatte.
Det er de store, prinsipielle arealplansakene kommunedelsutvalgene skal ha innstillingsrett i. Saker
knyttet til kommunens tjenestetilbud på kommunenivå og handlings- og økonomiplanprosess skal
ikke omfattes av kommunedelsutvalgenes innstillingsrett.
Prosjektgruppens forslag til kommunedelsutvalgenes innstillingsrett innebærer at vedtak fra
kommunedelsutvalget sendes som innstilling til aktuelt kommunalstyre, før avsluttende behandling i
kommunestyret.
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Prosjektgruppen anbefaler etter dette at kommunedelsutvalgene har innstillende myndighet overfor
nærmeste overordnede politiske utvalg i følgende sakskategorier i saker som gjelder vedkommende
kommunedel:
-

Kommunedelplaner (PBL § 11-5)
Større områdereguleringsplaner (PBL § 12-2)

Planer som strekker seg over flere kommunedeler må likevel behandles samlet. Utvalget i den
kommunedelen som blir tyngst berørt får da innstillingsretten, og andre berørte utvalg blir
høringsorgan.
Detaljreguleringsplaner (PBL § 12-3) omfattes ikke av innstillingsretten, for disse er
kommunedelsutvalgene høringsorganer.

Spesielle momenter – kommunalstyrene
Stavanger kommune har i dag et kommunalstyre for finans. Fellesnemnda har vedtatt å avvikle dette
kommunalstyret. Før etableringen av kommunalstyret for finans i 2015, lå aktuelle oppgaver til
kommunalutvalget. Prosjektgruppen foreslår nå en tilbakeføring av disse oppgavene til
kommunalutvalget.
Kommunalstyret for kultur, idrett og innbyggerdialog er nytt. Prosjektgruppen tar utgangspunkt i
dagens reglement for kommunalstyret for kultur og idrett.
Fra forrige leveranse: Prosjektgruppen anbefaler at kommunalstyret for kultur, idrett og
innbyggerdialog skal ha ansvaret for jevnlig kontakt og dialog med kommunedelsutvalgene,
og at direktøren for Innbygger- og samfunnskontakt får ansvaret for den administrative
oppfølgingen av kommunedelsutvalgene. Kommunalstyret for kultur, idrett og
innbyggerdialog vil være nytt, og reglement for utvalget vil først foreligge når sak om
reglement for alle styrer, råd og utvalg foreligger.
I tidligere møter er følgende trukket frem som områder som må vurderes særskilt:
• Skal det være samsvar mellom kommunalstyrene og direktørenes arbeids- og
ansvarsområder?
• Barnevern
• Skolehelsetjenesten
• Kulturskolen
I forbindelse med kulturplanen, har Stavanger kulturskole gitt følgende innspill om
kulturskolens organisatoriske plassering:
I forbindelse med Nye Stavanger er det naturlig å se på hvor kulturskolen skal plasseres
organisatorisk. Dette er et punkt som ikke er berørt i planen men vi velger å knytte en
kommentar til dette.
Kulturskolen er lovpålagt gjennom paragraf 13-6 i opplæringsloven og sorterer per dags dato
under kunnskapsdepartementet nasjonalt og under oppvekst lokalt (Stavanger kommune).
På nasjonalt nivå skal det nå lages en egen stortingsmelding om kulturskolene og det er
forslått at dette arbeidet skal gjøres av kunnskapsdepartementet og kulturdepartementet i
samarbeid.
Kulturskolene har fått en ny nasjonal rammeplan som bl.a. peker på kulturskolens rolle som
ressurssenter for kulturlivet.
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Flere kommuner har de siste årene valgt å flytte kulturskolen fra oppvekst til kultur, bl.a Oslo,
Bergen, Sandnes og Kristiansand. Erfaringene fra disse skolene/kommune er positive.
Stavanger kulturskole er usikker på hvilken organisatorisk plassering som vil være best i Nye
Stavanger, men ønsker at dette spørsmålet tas opp til diskusjon og avklares.
•
•

Fritid
Annet?

Om rådene
Stavanger kommune har i dag eldreråd, innvandrerråd, funksjonshemmedes råd, studentråd og
ungdommens bystyre. Alle disse har en viktig rolle som rådgivende organ i saker som berører det
enkelte råds ansvarsområde. Prosjektgruppen tar utgangspunkt i gjeldende reglement for disse
rådene, og har foretatt noen forenklinger og justeringer. Rådene i Stavanger kommune har i dag
arbeidsutvalg, på lik linje med kommunalstyrene. Prosjektgruppen legger i sin anbefaling opp til at
ordningen med arbeidsutvalg ikke skal videreføres. Når det gjelder spørsmål knyttet til innvandring,
trenger prosjektgruppen mer tid til å drøfte innhold og politisk ansvarsplassering. Prosjektgruppen vil
av den grunn komme tilbake til dette når øvrig saksbehandlingsreglement skal leveres.
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1. Stavanger kommunestyre
Valg
Kommunestyret velges etter reglene i valgloven. Kommunestyrets sammensetting reguleres i
kommunelovens § 7.
Kommunestyret består av 67 medlemmer med varamedlemmer.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.
Oppgaver og myndighet
Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen så
langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak
lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.
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2. Stavanger formannskap
Valg av medlemmer
Formannskapets sammensetting og valg reguleres i kommunelovens § 8. Formannskapet består av
19 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges blant bystyrets
medlemmer. Det velges antall varamedlemmer tilsvarende det enkeltes partis medlemmer med
mulighet for tillegg av inntil 2.
Ordfører og varaordfører er hhv. leder og nestleder.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.
Oppgaver og myndighet
Formannskapet er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til
kommuneloven § 8 nummer 3 med de begrensningene som følger av lov, budsjettreglement og
eventuelt andre reglement, delegering til rådmannen og andre vedtak.
Formannskapet og/eller ordfører kan beslutte at saker som formannskapet selv har
avgjørelsesmyndighet i, likevel skal fremlegges for kommunestyret til avgjørelse. Formannskapet
kan treffe vedtak etter kommunelovens § 13 (hastesaker). Melding om slikt vedtak forelegges rett
organ til orientering.
Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningsloven § 28.2 for klager over de kommunale
enkeltvedtak som ikke er gjort av bystyret.
Formannskapet er høringsorgan i nasjonale høringer av prinsipiell art.
Formannskapet er kontrollutvalg etter alkoholloven § 19
Formannskapet er likestillingsutvalg og skal påse at likestillingslovens bestemmelser iakttas i
kommunens virksomhet
Formannskapet skal ivareta delegasjon fra Landbruksdepartementet til kommunene i samsvar med
gjeldende lov og forskrifter.
Formannskapet skal i samarbeid med aktuelle organer ivareta kommunens ansvar etter
sysselsettingsloven
Formannskapet skal utføre de oppgaver som lovgivingen tillegger det.
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3. Kommunalutvalget
Valg av medlemmer
Kommunalutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10 nr. 1. Kommunalutvalget
består av 9 medlemmer med varamedlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer velges blant formannskapets medlemmer. Ordfører og
varaordfører skal velges som medlemmer. Det velges antall varamedlemmer tilsvarende det
enkeltes partis medlemmer med mulighet for tillegg av inntil 2.
Ordfører og varaordfører er hhv. leder og nestleder.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.
Oppgaver og myndighet til kommunalutvalget
Kommunalutvalget er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til
kommuneloven § 10 nummer 2 med de begrensningene som følger av lov, budsjettreglement og
eventuelt andre reglement, delegering til rådmannen og andre vedtak. Kommunalutvalget er
arbeidsutvalg for formannskapet.
Kommunalutvalget er kommuneplanutvalg, jfr. plan – og bygningslovens kap. 10 og 11. Herunder
skal utvalget ta stilling til planprogrammet for den samlede kommuneplanen før dette sendes på
høring, etter innstilling fra kommunalstyret for samfunnsutvikling i forhold til kommuneplanens
arealdel.
Kommunalutvalget kan fastsette planprogram for avgrensede/tematiske kommunedelplaner (jfr.
§11 – 3)
Som kommuneplanutvalg behandler kommunalutvalget også viktige saker innen samferdsel.
Kommunalutvalget er kommunens faste utvalg for finans- og økonomisaker, og har følgende
oppgaver:
a. Avgi innstilling til formannskapet i alle saker etter kommuneloven § 8.3, dvs. økonomiplan,
årsbudsjett og skattevedtak.
b. Behandle budsjett, handlings- og økonomiplan, årsrapport og tertialrapport med innstilling til
formannskapet og deretter vedtak i bystyret
c. Behandle andre saker innenfor finans- og økonomiområdet etter initiativ fra bystyret,
formannskapet, rådmannen eller etter eget initiativ.
d. Gjennomføre kommunens økonomiske planlegging for realisering av kommuneplanens mål
e. Følge opp resultatrapportering fra kommunens virksomheter
f. Behandle helhetlig rapportering og økonomistyring-regnskap og årsrapport
g. Behandle kommunens inntekter, gebyrer og skattevedtak
h. Behandle kommunens innkjøpspolitikk og anskaffelser
i. Behandle kommunens finansforvaltning herunder låneopptak, lånegarantier og lignende
j. Behandle oppfølging etter revisjon og kontrollutvalg
Kommunalstyret skal påse at kommunens vedtatte miljømål følges opp i samsvar med gjeldende
lover og forskrifter på området.
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Styret skal i sin virksomhet iaktta likestillingsoppgavene slik det følger av gjeldende lov, forskrifter og
avtaleverk.
Styrets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk
organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne.
Kommunalutvalget er:
a. næringspolitisk utvalg
b. utvalg for eierstrategi
c. regionalt, nasjonalt og internasjonalt utvalg
Kommunalutvalget skal legge til rette for besøk og ekskursjoner til organisasjoner og bedrifter.
Kommunalutvalget er styringsutvalg overfor rådmannen i problemstillinger som vedrører erverv,
tilrettelegging, salg og utbygging av faste eiendommer:
a. Kommunalutvalgets oppgave er, så tidlig som mulig, å gi styringssignaler og retningslinjer
for rådmannens arbeid med forhandlinger om erverv, tilrettelegging, salg og utbygging
av faste eiendommer.
b. Forhandlingene føres av rådmannen eller de han/hun måtte utpeke.
c. Utvalget skal bare unntaksvis delta i direkte forhandlinger med kommunens motpart.
d. Utvalget har ingen avgjørelsesmyndighet innenfor ovennevnte virksomhetsområde.
e. Avgjørelsesmyndigheten vil være regulert i henhold til det årlige budsjettvedtak
Kommunalutvalget er kommunens skjenkeutvalg. Kommunalutvalget skal særlig:
a. orienteres om kontrollrapportene fra skjenkekontrollen og evt. treffe tiltak/reaksjoner
overfor bevillingshaverne, jf. det prikkbelastningssystem som kommunestyret har vedtatt i
skjenkeretningslinjenes pkt. XI. Orientering om kontrollrapportene sendes til formannskapet.
Skjenkeutvalget kan beslutte mer en 7 prikker.
b. ha ansvar for utøvelsen av kontroll med kommunal skjenkebevilling og salgsbevilling for øl,
og med skjenkebevilling gitt av departementet etter alkoholloven § 5-3 første ledd.
c. utøve løpende instruksjon om hvordan skjenkekontrollen skal utøves
d. utarbeide og avgjøre kriterier for utvidet skjenketid ved kulturarrangementer e) ved behov
behandle andre saker vedr. praktisering av bestemmelsene og saker som omhandler salgs –
og skjenkekontroll.
Kommunalutvalget tar ellers nødvendige initiativ overfor kommunens øvrige råd og utvalg, herunder
rapporter om virksomheten.
Rådmannen legger fram innstilling for styret.
Smartby???
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4. Kommunalstyret for miljø og utbygging
Valg av medlemmer
Kommunalstyret for miljø og utbygging, i det følgende kalt styret, er opprettet i medhold av
kommunelovens § 10 nr. 1.
Styret består av 11 medlemmer med varamedlemmer, som velges av kommunestyret. Det velges
vararepresentanter tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil
2.
Kommunestyret velger leder og nestleder.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens
§ 10 nummer 4.
Oppgaver og myndighet
Styret er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til kommuneloven §
10 nummer 2 med de begrensningene som følger av lov, budsjettreglement og eventuelt andre
reglement, delegering til rådmannen og andre vedtak.
Styret er kommunens faste utvalg for behandling av saker knyttet til myndighetsutøvelse,
planlegging, prosjektering, fornyelse og bygging samt drift, forvaltning og vedlikehold av kommunens
eiendommer herunder andre kommunaltekniske anlegg som er tillagt styrets ansvarsområde. Dette
gjelder særlig kommunens bebygde eiendommer, veier, parker og idrettsplasser, vann- og
avløpsledninger og oppgaver knyttet til miljø og renovasjon.
Styret har som kommunens miljøutvalg et særskilt ansvar for at kommunens vedtatte miljømål følges
opp i samsvar med gjeldende lover og forskrifter på området.
Styret utfører de oppgaver og har den myndighet som kommunen har ansvar for iht.:
a. Vegloven (sammen med kommunalstyret for samfunnsutvikling etter nærmere retningslinjer
fra kommunestyret).
b. Vegtrafikkloven (sammen med kommunalstyret for samfunnsutvikling etter nærmere
retningslinjer fra kommunestyret).
c. Forurensningsloven
d. Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter
e. Naturvernloven
f. Friluftsloven
g. Viltloven
h. Innlandsfiskeloven
i. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
j. Vannressursloven
k. Evt. andre lover.
l. Andre sakstyper etter nærmere bestemmelser gitt av bystyret.
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Styret er kommunens faste plan- og byggeutvalg:
a. Styret har ansvar og myndighet iht. vedtatt byggeinstruks for Stavanger kommune
vedrørende prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av kommunale bygg, uteområder og
anlegg.
b. Styret har ansvar for energiøkonomisering, styring- og kontrollsystemer i kommunale bygg.
c. Styret utfører for øvrig de oppgaver og har den myndighet som er pålagt i lov og forskrifter
eller av formannskapet/kommunestyret.
d. I følgende saker skal rådmannen legge fram innstilling, og saken avgjøres av styret:
i. Saker der styret er tillagt avgjørelsesmyndighet iht. lover, forskrifter og kommunale
vedtak
ii. Kjøp av hus og leiligheter i henhold til enhver tid gjeldende budsjettfullmakt gitt av
kommunestyret.
iii. Tildeling av selvbyggertomter og boliger etter bestemmelser fastsatt av overordnet
myndighet.
iv. I disse saker rapporterer styret til formannskapet.
Styret skal i sin virksomhet iaktta likestillingsoppgavene slik det følger av gjeldende lov, forskrifter og
avtaleverk.
Styrets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk
organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne.
I følgende sakskategorier skal rådmannens legge fram innstilling og saken avgjøres av styret:
a. Saker der styret er tillagt avgjørelsesmyndighet iht. lover, forskrifter og kommunale vedtak.
b. Innen opptrukne rammer gitt i de delegasjonsfullmakter som kommer til uttrykk i de årlige
budsjettvedtak.
c. Driftssaker som ikke etter reglement eller sedvane er delegert til administrasjonen, komitéer
og arbeidsutvalg.
I sakskategorier hvor avgjørelsesmyndighet tilligger et overordnet organ, går styrets forslag med
rådmannens innstilling videre.
Saker behandlet i kommunalstyret, og som skal behandles i kommunestyret, går direkte fra
kommunalstyret til kommunestyret.
Arbeidsutvalg
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens
§ 10 nummer 4.
Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra styret/rådet, inkludert leder og
nestleder fra styret/rådet.
Arbeidsutvalgene behandler ikke saker som skal til styret/rådet, men kan være en arena for å
avklare fakta knyttet til enkeltsaker.
Arbeidsutvalgene har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.
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5. Kommunalstyret for helse og velferd
Valg av medlemmer
Kommunalstyret for helse og velferd, i det følgende kalt styret, er opprettet i medhold av
kommunelovens § 10 nr. 1.
Styret består av 11 medlemmer med varamedlemmer, som velges av kommunestyret. Det velges
vararepresentanter tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil 2.
Kommunestyret velger leder og nestleder.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.
Oppgaver og myndighet
Styret er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til kommuneloven § 10
nummer 2 med de begrensningene som følger av lov, budsjettreglement og eventuelt andre
reglement, delegering til rådmannen og andre vedtak.
Styret skal utføre de oppgaver og utøve den myndighet som kommunen har ansvar for iht.:
a. Lov om arbeids – og velferdsforvaltningen
b. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
c. Lov om folkehelsearbeid
d. Lov om sosiale tjenester
e. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen
f. Lov om helsetjenesten i kommunen
g. Lov om barnevern
h. Lov om vern mot smittsomme sykdommer
i. Lov om tilsyn med næringsmidler
j. Lov om vern mot tobakkskader
k. Lov om strålevern
l. Andre lover som angår helse- og sosialområdet
m. Andre sakstyper etter nærmere bestemmelser gitt av kommunestyret
Kommunalstyret skal påse at kommunens vedtatte miljømål følges opp i samsvar med gjeldende
lover og forskrifter på området.
Styret skal i sin virksomhet iaktta likestillingsoppgavene slik det følger av gjeldende lov, forskrifter og
avtaleverk.
Styrets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk
organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne.
I følgende sakskategorier skal rådmannen legge fram innstilling, og saken avgjøres av styret:
a. Saker der styret er tillagt avgjørelsesmyndighet iht. lover, forskrifter og kommunale vedtak.
b. Innen opptrukne rammer gitt i de delegasjonsfullmakter som kommer til uttrykk i de årlige
budsjettvedtak.
c. Driftssaker som ikke etter reglement eller sedvane er delegert til administrasjonen, komitéer
og arbeidsutvalg.
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I sakskategorier hvor avgjørelsesmyndighet tilligger et overordnet organ, går styrets forslag med
rådmannens innstilling videre.
Saker behandlet i kommunalstyret, og som skal behandles i kommunestyret, går direkte fra
kommunalstyret til kommunestyret.
Arbeidsutvalg
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens §
10 nummer 4.
Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra styret/rådet, inkludert leder og
nestleder fra styret/rådet.
Arbeidsutvalgene behandler ikke saker som skal til styret/rådet, men kan være en arena for å avklare
fakta knyttet til enkeltsaker.
Arbeidsutvalgene har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.
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6. Kommunalstyret for oppvekst og utdanning
Valg av medlemmer
Kommunalstyret for oppvekst og utdanning, i det følgende kalt styret er opprettet i medhold av
kommunelovens § 10 nr. 1.
Styret består av 11 medlemmer med varamedlemmer, som velges av kommunestyret. Det velges
vararepresentanter tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil 2.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.
Kommunestyret velger leder og nestleder.
Oppgaver og myndighet
Styret er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til kommuneloven § 10
nummer 2 med de begrensningene som følger av lov, budsjettreglement og eventuelt andre
reglement, delegering til rådmannen og andre vedtak.
Styret utfører de oppgaver og har den myndighet som kommunen har ansvaret for iht.:
a. Lov om grunnskolen
b. Lov om barnehager m.v.
c. Lov om voksenopplæring
d. Eventuelt andre lover innenfor virksomhetsområdet.
e. Andre sakstyper eller bestemmelser gitt av bystyret.
f. Kommunalstyret skal påse at kommunens vedtatte miljømål følges opp i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter på området.
Styret skal i sin virksomhet iaktta likestillingsoppgavene slik det følger av gjeldende lov, forskrifter og
avtaleverk.
Styrets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk
organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne.
I følgende sakskategorier skal rådmannens legge fram innstilling, og saken avgjøres av styret:
a. Saker der styret er tillagt avgjørelsesmyndighet iht. lover, forskrifter og kommunale vedtak.
b. Innen opptrukne rammer gitt i de delegasjonsfullmakter som kommer til uttrykk i de årlige
budsjettvedtak.
c. Driftssaker som ikke etter reglement eller sedvane er delegert til administrasjonen, komitéer
og arbeidsutvalg.
d. I sakskategorier hvor avgjørelsesmyndighet tilligger et overordnet organ, går styrets forslag
med rådmannens innstilling videre.
Saker behandlet i kommunalstyret, og som skal behandles i kommunestyret, går direkte fra
kommunalstyret til kommunestyret.
Arbeidsutvalg
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens
§ 10 nummer 4.
Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra styret/rådet, inkludert leder og
nestleder fra styret/rådet.
13

Arbeidsutvalgene behandler ikke saker som skal til styret, men kan være en arena for å avklare
fakta knyttet til enkeltsaker.
Arbeidsutvalget har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.
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7. Kommunalstyret for samfunnsutvikling
Valg av medlemmer
Kommunalstyret for samfunnsutvikling, i det følgende kalt styret er opprettet i medhold av
kommunelovens § 10 nr. 1.
Styret består av 11 medlemmer med varamedlemmer, som velges av bystyret. Det velges
vararepresentanter tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil
2.
Kommunestyret velger leder og nestleder.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.
Oppgaver og myndighet

Styret er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til
kommuneloven § 10 nummer 2 med de begrensningene som følger av lov,
budsjettreglement og eventuelt andre reglement, delegering til rådmannen og andre
vedtak.
Styret er kommunens utvalg for by- og arealplanlegging, bygnings- og reguleringssaker,
planlegging av bolig- og næringsområder, vei- og trafikk- og transportplanlegging, samt for
andre oppgaver pålagt iht. lover og forskrifter eller etter dette reglement.
Styret er kommunens utvalg for plansaker iht. plan- og bygningsloven.
Styret utfører oppgaver etter følgende lover, eventuelt med nærmere retningslinjer fra
kommunestyret:
a. Plan- og bygningsloven
b. Vegloven (sammen med kommunalstyret for miljø og utbygging, etter nærmere
retningslinjer fra kommunestyret)
c. Vegtrafikkloven (sammen med kommunalstyret for miljø og utbygging, etter nærmere
retningslinjer fra kommunestyret)
d. Delingsloven
e. Lov om eierseksjoner
f. Eventuelt andre lover
g. Andre sakstyper som omfattes av personalreglementet eller bestemmelser gitt av
kommunestyret
Kommunalstyret skal påse at kommunens vedtatte miljømål følges opp i samsvar med gjeldene
lover og forskrifter på området.
Styret skal i sin virksomhet iaktta likestillingsoppgavene slik det følger av gjeldene lov, forskrifter
og avtaleverk.
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Styrets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk
organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne.
I følgende sakskategorier skal rådmannen legge fram innstilling, og saken avgjøres av styret:
a. Saker der styret er tillagt avgjørelsesmyndighet iht. lover, forskrifter og kommunale vedtak.
b. Innen opptrukne rammer gitt i de delegasjonsfullmakter som kommer til uttrykk i de årlige
budsjettvedtak.
c. Driftssaker som ikke etter reglement eller sedvane er delegert til administrasjonen, komiteer
og arbeidsutvalg.
d. I sakskategorier hvor avgjørelsesmyndighet tilligger et overordnet organ, går styrets forslag
med rådmannens innstilling videre.
Saker behandlet i kommunalstyret, og som skal behandles i kommunestyret, går direkte fra
kommunalstyret til kommunestyret.
Arbeidsutvalg
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens §
10 nummer 4.
Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra styret, inkludert leder og nestleder fra
styret/rådet.
Arbeidsutvalget behandler ikke saker som skal til styret, men kan være en arena for å avklare fakta
knyttet til enkeltsaker.
Arbeidsutvalget har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.
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8. Kommunalstyret for kultur, idrett og samfunnsdialog
Valg av medlemmer
Kommunalstyret for kultur, idrett og samfunnsdialog, i det følgende kalt styret, er opprettet i
medhold av kommunelovens § 10 nr. 1.
Styret består av 11 medlemmer med varamedlemmer, som velges av kommunestyret. Det velges
vararepresentanter tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil 2.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.
Kommunestyret velger leder og nestleder.
Oppgaver og myndighet
Styret er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til kommuneloven § 10
nummer 2 med de begrensningene som følger av lov, budsjettreglement og eventuelt andre
reglement, delegering til rådmannen og andre vedtak.
Styret er kommunens faste utvalg for virksomhetsområdene kunst, mediepolitikk og studiearbeid.
Styret utfører de oppgaver, og utøver den myndighet, som kommunen har ansvar for iht.:
a. Lov om film og videogram
b. Voksenopplæringsloven
c. Bestemmelser i andre lover som angår ovennevnte virksomhetsområder.
d. Idrettssaker
e. Andre sakstyper etter nærmere bestemmelser gitt av kommunestyret.
f. Unntatt herfra er de oppgaver og den myndighet som kommunestyret har delegert til
rådmannen, eller oppgaver som iht. lov er tillagt andre.
Kommunalstyret skal påse at kommunens vedtatte miljømål følges opp i samsvar med gjeldende
lover og forskrifter på området.
Styret skal i sin virksomhet iaktta likestillingsoppgavene slik det følger av gjeldende lov, forskrifter og
avtaleverk.
Styrets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk
organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne.
I følgende sakskategorier skal rådmannens legge fram innstilling, og saken avgjøres av styret:
a. Saker der styret er tillagt avgjørelsesmyndighet iht. lover, forskrifter og kommunale vedtak.
b. Innen opptrukne rammer gitt i de delegasjonsfullmakter som kommer til uttrykk i de årlige
budsjettvedtak.
c. Driftssaker som ikke etter reglement eller sedvane er delegert til administrasjonen, komitéer
og arbeidsutvalg.
I sakskategorier hvor avgjørelsesmyndighet tilligger et overordnet organ, går styrets forslag med
rådmannens innstilling videre.
Saker behandlet i kommunalstyret, og som skal behandles i kommunestyret, går direkte fra
kommunalstyret til kommunestyret.
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Arbeidsutvalg
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens §
10 nummer 4.
Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra styret/rådet, inkludert leder og
nestleder fra styret/rådet.
Arbeidsutvalget behandler ikke saker som skal til styret, men kan være en arena for å avklare fakta
knyttet til enkeltsaker.
Arbeidsutvalget har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.
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9. Partssammensatt utvalg
Valg av medlemmer
Partssammensatt utvalg (PSU) er opprettet av Kommunestyret i medhold av kommuneloven § 25, jf.
Hovedavtalen del B § 4.
Partssammensatt utvalg skal ha 11 medlemmer med varamedlemmer.
Kommunalutvalgets medlemmer utgjør arbeidsgiversiden i
administrasjonsutvalget/partssammensatt utvalg. Ordfører leder utvalget. Varaordfører er nestleder.
De ansatte skal ha 2 medlemmer med varamedlemmer i utvalget. De ansattes medlemmer utpekes
av og blant de ansattes organisasjoner i henhold til hovedavtalens bestemmelser for to år av gangen.
Oppgaver og myndighet
Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte, jf. kommuneloven § 25 og hovedavtalen del B § 4.
Utvalget skal foreslå og behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk,
herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget skal drøfte kvalitets-, fornyings- og
utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine
kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte, jf.
Hovedavtalen del B § 4.
Utvalget skal dessuten:
a. behandle reglementer innenfor personalområdet
b. behandle enkeltsaker av prinsipiell karakter
Utvalget har rett til å drøfte:
a. endringer i kommunens administrative hovedstruktur
b. vedtektsendringer vedrørende kommunens personalforsikringer
c. saker av prinsipiell betydning knyttet til arbeidsmiljø, omstillingsprosesser og
konkurranseutsetting
d. budsjett og handlingsprogram sett i et medarbeiderperspektiv
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10. Kommunedelsutvalgene
Valg av medlemmer
Kommunedelsutvalgene opprettes i medhold av kommunelovens § 12 og skal bestå av 11
medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Det velges vararepresentanter
tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil 2.
Oppnevningen: Medlemmer og varamedlemmer må være bosatt i kommunedelen de er valgt.
Kommunestyret velger leder og nestleder for kommunedelsutvalgene. Opprykk og nyvalg foregår i
samsvar med kommunelovens § 16.
Ved valg av medlemmer og varamedlemmer skal det tilstrebes at noen av
kommunestyrerepresentanter også velges som medlemmer i kommunedelsutvalgene. Dette for
blant annet å skape kontinuitet i saker som behandles.
Oppgaver og myndighet
Kommunedelsutvalgene skal ha innstillingsrett til nærmeste overordnet politiske organ i saker som er
av særlig betydning for stedsutviklingen i den enkelte kommunedel. Egen sak om dette skal fremmes
for Fellesnemda.
Kommunedelsutvalgene skal aktivt involveres ved utarbeidingen av aktuelle planer, ikke bare som et
høringsorgan i sluttfasen. Kommunedelsutvalgenes foreløpige synspunkter skal innhentes og
innarbeides i saksframlegget før rådmannen legger frem sak til videre politisk behandling.
Kommunedelsutvalgene skal ha uttalerett i følgende oppgaver som har vesentlige endringer i
tjenestetilbud som angår kommunedelene spesielt:
a. Reguleringssaker
b. Kommunale plansaker
c. Større kommunale byggesaker
d. Trafikk-/parkeringssaker
e. Gatenavn og skilting av gater
f. Arbeidsprogram og prioriteringer innen kommunedelsrelaterte arbeid
g. Aktuelle enkeltsaker
Kommunedelsutvalgene skal ha beslutningsmyndighet og økonomiansvar i følgende saker:
h. Den årlige TV-aksjonen
i. Disponering av bydelshus
j. Kommunedelsrelaterte tilskuddsordninger
k. Samarbeid med frivillighetssentralene
l. Ryddeaksjoner i kommunedelene
m. Kommunedelsutvalgene kan gi økonomisk tilskudd til drift av bydelsavis/lokalavis, og skal
være en pådriver for at kommunedelen får sin egen publikasjon i samarbeid med aktuelle
aktører.
I tillegg legges følgende oppgaver til kommunedelsutvalgene:
n. Holdes orientert om status i utviklingsprosjekter
o. Holdes jevnlig orientert om status i kommunedelens tjenestetilbud
p. Forvalte en større del av tilskuddsordninger som er i kommunen i dag
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11. Eldrerådet
Valg av medlemmer
Reglene om forholdsvalg i §§ 36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner gjelder ikke ved valg
av eldreråd.
Rådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer, som velges av kommunestyret.
Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet. Flertallet av
rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.
Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges ut blant pensjonistene.
Oppgaver
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.
Alle saksdokumenter skal legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler sakene.
Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre.
Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Protokollen fra rådsmøtet skal
følge saksdokumentene til de kommunale organ som fatter endelig vedtak i saken.
Eldrerådet skal årlig legge frem årsmelding for kommunestyret.

Gjeldende reglement når det gjelder valg av medlemmer:
Eldrerådet skal bestå av 9 medlemmer med 5 varamedlemmer i rekkefølge og velges av bystyret.
Medlemmer og varamedlemmer skal være alderspensjonister. Eldrerådet konstituerer seg selv med leder
og nestleder.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16, nr. 3 og 4.
Foran hver valgperiode sammenkalles til fellesmøte og det velges en valgkomité på 5 medlemmer.
Eldrerådets medlemmer bør ikke sitte i valgkomitéen.
Fellesutvalget for pensjonistforeningene, frittstående pensjonistforeninger og lag som er representative
for pensjonistene i kommunen, har rett til å foreslå medlemmer til Eldrerådet. Valgkomitéens innstilling
forelegges på nytt fellesmøte, som foretar den endelige innstillingen.
Fellesmøtene kunngjøres ved å tilskrive pensjonistforeninger og lag, og kunngjøres i pressen.
Rådet kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens § 10
nummer 4.
Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra styret/rådet, inkludert leder og nestleder
fra styret/rådet.
Arbeidsutvalgene behandler ikke saker som skal til styret/rådet, men kan være en arena for å avklare
fakta knyttet til enkeltsaker. Arbeidsutvalgene har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.
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12. Funksjonshemmedes råd
Valg av medlemmer
Reglene om forholdsvalg i §§ 36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner gjelder ikke ved valg
av funksjonshemmedes råd.
Rådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer, som velges av kommunestyret. Leder og
nestleder for rådet oppnevnes av kommunestyret, leder velges fra brukerorganisasjonene og
nestleder velges blant folkevalgte. Rådet skal ha følgende sammensetning:
a. 6 medlemmer fra brukerorganisasjonene
b. 3 folkevalgte, som velges blant medlemmer i kommunestyret, formannskapet og
kommunalstyrene.
Ved oppnevning av representanter til funksjonshemmedes råd, skal brukerorganisasjonene ha
forslagsrett.
Oppgaver
Funksjonshemmedes råd er et rådgivende organ for kommunen.
Alle saksdokumenter skal legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler sakene.
Funksjonshemmedes råd skal ha til behandling alle saker som er særlig viktige for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av
nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne.
Funksjonshemmedes råd kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Protokollen fra
rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som fatter endelig vedtak i saken.
Funksjonshemmedes råd skal årlig legge frem årsmelding for kommunestyret.
Gjeldende reglement når det gjelder valg av medlemmer:
Funksjonshemmedes råd skal bestå av 9 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer, med slik
sammensetning:
6 medlemmer fra brukerorganisasjonene og gruppene synshemmede, hørselshemmede,
bevegelseshemmede, utviklingshemmede og samlegruppe for andre funksjonshemminger skal være
representert.
3 folkevalgte, som velges blant medlemmer i bystyret, formannskap og kommunalstyrene.
Funksjonshemmedes råd velges av bystyret.
Bystyret oppnevner leder og nestleder.
Rådet kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens § 10
nummer 4.
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Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra styret/rådet, inkludert leder og nestleder
fra styret/rådet.
Arbeidsutvalgene behandler ikke saker som skal til styret/rådet, men kan være en arena for å avklare
fakta knyttet til enkeltsaker.
Arbeidsutvalgene har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16, nr. 3 og 4.
Brukerorganisasjonenes representanter nomineres ved at det sammenkalles til et fellesmøte som velger
en valgkomité på 5 medlemmer. Medlemmer av funksjonshemmedes råd skal ikke sitte i valgkomiteen.
Brukerorganisasjonene inviteres til å sende inn forslag til kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteens
innstilling forelegges på nytt fellesmøte, som foretar den endelige innstillingen.
Fellesmøtene kunngjøres ved å tilskrive organisasjoner, foreninger, lag og grupper som er representative
for funksjonshemmede i kommunen og kunngjøres i pressen.
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13. Innvandrerrådet – utsettes til neste leveranse
Valg av medlemmer
Oppgaver
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14. Studentrådet
Valg av medlemmer
Studentrådet skal bestå av 9 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer, med slik
sammensetning:
a. Leder for studentorganisasjonen StOr ved UiS
b. Leder for studentorganisasjonen BIS ved BI Stavanger
c. Leder for studentrådet ved VID Stavanger
d. Leder for Velferdstinget
e. Styreleder for SiS
f. 2 politikere valgt blant bystyrets medlemmer og varamedlemmer
Direktør for Studentsamskipnaden i Stavanger har møte- og talerett i Studentrådet.
Studentrådet velges av kommunestyret.
Kommunestyret oppnevner leder og nestleder.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med Kommunelovens § 16, nr. 3 og 4.
Oppgaver
Studentrådet er et hørings- og rådgivende organ for formannskapet og kommunestyret.
Studentrådet arbeider etter målsettingen om at Stavanger skal være en attraktiv studieby.
Studentrådet skal behandle alle saker som angår levekårene for studenter. Studentrådet skal
behandle planer og prosjekter som kan påvirke utviklingen av studiebyen. Studentrådet skal
behandle saker som gjelder profilering av studiebyen. Studentrådet kan ta opp og utrede saker på
eget initiativ. Studentrådet utarbeider årsmelding som sendes kommunestyret.
Arbeidsutvalg
Rådet kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. Kommunelovens §
10 nr. 4.
Det velges fire representanter med vara til arbeidsutvalget fra rådet, inkludert leder og nestleder for
rådet.
Arbeidsutvalget behandler ikke saker som skal til rådet, men kan være en arena for å avklare fakta
knyttet til enkeltsaker.
Arbeidsutvalget har rom for henvendelser og presentasjoner fra publikum.
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15. Ungdommens kommunestyre
Valg av medlemmer
Ungdommens kommunestyre består av følgende medlemmer:
a. 2 representanter fra hver ungdomsskole i Stavanger kommune, med tilhørende personlige
vararepresentanter.
b. 2 representanter fra hver videregående skole innenfor Stavanger kommunes bygrense, med
tilhørende personlige vararepresentanter.
c. 2 representanter pluss vararepresentanter fra bystyret velges som veiledere
Representanter i Ungdommens kommunestyre er tillitsvalgte fra sin skole, og skal handle deretter.
Ingen kan representere mer enn en skole.
Representantene i Ungdommens kommunestyre velges for 2 år med skifte av periode ved første
kommunestyremøte i starten av nytt skoleåret. Halvparten av representantene i ungdommens
kommunestyre er på valg hvert år. Det vil si at hvert år velges en representant fra hver skole for 2
år. Oppnevning må skje innen utgangen av september hvert år.
Ungdommens ordfører er møteleder i Ungdommens kommunestyre. Ordfører skal til enhver tid ha
oversikt over saker og prosjekt som Ungdommens kommunestyre velger å arbeide med.
Ordfører velges for ett år av gangen, men med mulighet for gjenvalg.
Ungdommens varaordfører trer inn når ordfører er forhindret i å møte, med samme funksjon og
myndighet. Varaordfører velges for ett år av gangen, men med mulighet for gjenvalg.
Oppgaver
Ungdommens kommunestyre skal være et rådgivende organ for saker som berører levekårene for
barn og unge.
Ungdommens kommunestyre bevilger midler til tiltak for barn og unge. Det har
avgjørelsesmyndighet for de midler som innvilges særskilt til styrets disposisjon.
Ungdommens kommunestyre representerer alle barn og unge i Stavanger.
Ungdommens kommunestyre skal tilstrebe medvirkning og aktivitet fra alle skoler og tilhørende
nærmiljø.
Ungdommens kommunestyre kan selv ta opp saker som angår barn og unge i kommunen.
Ungdommens kommunestyre utarbeider årsmelding som sendes kommunestyret.
Ungdommens formannskap/arbeidsutvalg
Ungdommens formannskap består av seks representanter og tre vararepresentanter. Første
vararepresentant har møteplikt i alle møtene, øvrige vararepresentanter innkalles ved behov.
Formannskapet består av ordfører, varaordfører og fire andre representanter. Formannskapet
fungerer også som en høringsinstans i periodene mellom møtene i ungdommens kommunestyre.
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Ordfører er møteleder for formannskapet. Formannskapet skal behandle og arbeide med saker
som er fremmet og vedtatt i ungdommens kommunestyre. Formannskapet arbeider prosjektbasert
i forhold til ungdommens kommunestyres egne satsingsområder.
Formannskapet avgjør om det skal innkalles innledere ved behandling av saker i ungdommens
kommunestyre.
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