
BYSTYRET 

Bystyrets delegering til utvalg og øvrige politiske organer, ordfører og til kommunedirektør 
for perioden 2020 - 2024, ble vedtatt i bystyret 09.12.2020, BS-150/20. 

Generelt  
Bystyret skal legge til rette for et sterkt og representativt lokaldemokrati med 
aktiv innbyggerdeltakelse slik at kommunen kan drive samfunnsutvikling til beste for 
innbyggerne. Bystyret skal være en arena for politisk debatt hvor også grunnleggende 
politiske skillelinjer skal fremkomme. Bystyret skal bidra til en effektiv og tilfredsstillende 
forvaltning og tjenesteyting med høy etisk standard. 

Bystyret i Lillesand har 27 medlemmer. 
 
Reglementet fastsetter delegering av myndighet til:  
a. De folkevalgte organene og de andre kommunale organene i reglementet 
b. Kommunedirektøren 
 
Bystyrets oppgaver og myndighet 
Hjemmel for delegeringsreglementet i Lillesand kommune følger av kommuneloven § 5-14. 
Delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer 
for delegering av avgjørelsesmyndighet i Lillesand kommune.  
 
Bystyret er kommunens øverste kommunale organ, med overordnet ansvar for hele 
kommunens virksomhet. Bystyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke 
følger av lov eller delegeringsvedtak, jf kommuneloven § 5-3. Bystyret fatter beslutning i alle 
saker som ikke er delegert til annet politisk organ eller til kommunedirektøren, jf. 
kommuneloven § 5-3. 
 
Bystyret fatter vedtak om lokale forskrifter. 
 
Bystyrets enekompetanse på enkelte områder er gitt i kommunelov og i særlover. Dette 
innebærer at bystyret ikke kan delegere sin myndighet til andre folkevalgte organer eller 
til administrasjonen, men at bystyret selv må utøve myndighet og treffe vedtak på disse 
områdene. 
 
Kommuneloven 
Myndighet og oppgaver som bystyret utøver selv etter kommuneloven: 

• Endre kommunestyrets medlemstall, jf. § 5-5. 
• Velge ordfører og varaordfører, jf. § 6-2. 
• Politisk organisering og styring: Opprette og nedlegge faste utvalg og bestemme området 
for dets virksomhet, samt opprette kommunestyrekomiteer, jf. §§ 5-7 og 5-9. 
• Opprette styre for kommunale institusjoner, jf. § 5-10. 
• Opprette kommunedelsutvalg og fastsette dets arbeidsoppgaver, jf. § 5-8. 
• Oppnevne medlemmer til følgende råd; Eldrerådet, Råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, Ungdomsråd, jf. § 5-12. 
• Gi myndighet i hastesaker, jf. § 11-8. 



• Innføre parlamentarisk styreform, jf. § 10-1 
• Opprette kommuneråd, jf. § 10-4 
• Bestemme at ledende stillinger skal besettes på åremål, jf. § 13-2. 
• Opprette interkommunalt politisk råd, jf. § 18-1. 
• Overføring av myndighet til vertskommune, jf. § 20-2. 
• Fastsette reglement for saksbehandling i politiske organer, jf. § 11-12. 
• Fastsette regler for skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for de som har kommunalt 
tillitsverv, jf. § 8-3. 
• Fastsette regler for godtgjøring for de som har kommunalt tillitsverv, jf. § 8-4. 
• Vedtak om å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte, jf. § 8-7. 
• Vedtak og endringer av økonomiplan og vedtak og vesentlige endringer av årsbudsjettet, jf. 
§§ 14-3 og 14-5. 
• Skattevedtak jf § 5-6 siste ledd. 
• Forvaltningsrevisjon jf § 23-3. 
• Velge kontrollutvalg, jf. § 23-1. 
• Ansette kommunedirektør, jf, § 13-1. 
• Ansette revisor, jf. § 24-1. 
• Opprettelse av kommunale foretak, jf. § 9-1. 
• Gi forskrift om permisjoner for folkevalgte, jf. § 8-10. 
 
Listen er ikke uttømmende. 
 
Bystyret gis myndighet etter følgende særlover: 

Alkoholloven  
- Kan vedta salgs-, skjenke– og åpningstider, jf.§ 3-7 annet ledd. 
- Bystyret vedtar kommunal alkoholpolitisk handlingsplan, jf. § 1-7 d. 
 
Brann- og eksplosjonsvernloven  
- Gi lokale forskrifter om meldeplikt ved store arrangementer, jf. § 7. 
- Gjennom forskrift eller enkeltvedtak å bestemme at det skal føres tilsyn med bygninger 
etter § 13 fjerde ledd. 
- Gi lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, jf. § 
28 andre ledd. 
 
Domstolloven 
- Oppnevne forliksrådmedlemmer med varamedlemmer til Forliksrådet, jf. § 57 første ledd  

Eigedomsskattelova 
- Fastsette satser og regler som skal benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt, jf. kap. 4. 
- Fastsette grupper for fritak fra eiendomsskatt etter § 7. 
- Oppnevning av medlemmer til sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd, jf. § 8A-3 nr. 4. 
 
Energiloven 
- Gi uttalelser/innsigelser om konsesjonssaker etter energiloven. 

Forpaktningsloven  
- Oppnevning av tre medlemmer til skjønnsutvalget, jf. § 11 annet ledd. 



 
Havne- og farvannsloven 
- Beslutte organisasjonsform for egne havner etter havneloven § 4, jf. blant annet 
kommuneloven § 9-1. 
 
Kirkeloven 
- Oppnevne en representant til kirkelig fellesråd, jf. § 12 første ledd b). 
 
Lov om konfliktråd 
- Oppnevne en representant til oppnevningsutvalget, jf. § 4. 
 
Forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernforskriften) 
- Kommunen gis mulighet til å stille med representanter i heimevernsnemnda. 
Oppnevne medlemmer til heimevernsnemda, jf. forskriften § 2 femte ledd. 
 

Lov om interkommunale selskaper 
- Oppnevning av medlemmer til representantskap, jf. § 6 
 
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 
- Gi forskrifter om undervisningstid ut over timerammene, jf. § 2-2 andre ledd. 
- Gi forskrift om skole- og feriedager i skoleåret, jf. § 2-2 fjerde ledd 
- Gi forskrifter om hvilken målform som skal være hovedmål i de enkelte skolene, jf. § 2-5 
første ledd. 
- Vedtekter for skolefritidsordning, jf. § 13-7 tredje ledd 
 
Motorferdselloven 
- Fastsette forskrift om løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre, jf. § 4a andre ledd. 
- Gi forskrift om landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag, jf. § 
5 første ledd a) 
- Gi forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer, jf. § 5 første ledd b) 

Matrikkelloven (eigedomsregistrering)  
- Inngå avtale etter kommuneloven kap. 17 om å overlate til andre å utføre 
oppmålingsforretninger og/eller å føre matrikkelen på sine vegne (interkommunalt 
samarbeid).  
- Fastsette gebyr og betaling for matrikkelopplysninger, jf. § 32. 
 
Plan- og bygningsloven 
- Forslag til detaljreguleringer som omfatter mer enn 200 boenheter og områdeplaner skal 
behandles endelig av bystyret før de legges ut til høring. 
- Lede den kommunale planleggingen og sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i 
kommunen, jf. § 3-3 annet ledd. 
- Vedta kommunal planstrategi, jf. § 10-1 
- Fastsette planprogram for reguleringsplaner jf § 12-9. 
- Beslutte høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel og 
samfunnsdel, jf. § 11-1. 
- Vedta kommuneplanen (arealplan og samfunnsdel) jf. §§ 11-2 siste ledd, 11-5 og 11-15. 



- Vedta reguleringsplaner, jf. § 12-12. 
- Vedtak om ekspropriasjon, jf. § 16-2 tredje ledd (utvidet ekspropriasjon), § 16-3, § 16-4. 
- Fatte vedtak om eller samtykke til ekspropriasjon i medhold av § 16-2 første ledd, § 16-5 og 
§ 16-6 
- Behandle uenighetspunkter om vesentlige spørsmål, jfr. § 12-8 første ledd, og beslutte om 
et privat planinitiativ skal stoppes før, under eller etter oppstartsmøtet, jfr. § 12-8 annet ledd 
- Vedta utbyggingsavtaler, jf.§17-2. 
- Gi forskrift om gebyr, jf. § 33-1. 
 
Valgloven 
- Valg av valgstyre, jf. § 4-1. 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 
- Gi forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Lillesand kommune, jf. § 5. 
 
Forberedelse av saker til bystyret 
Kommunedirektøren skal sørge for at alle saker som legges fram for bystyret er forberedt på 
forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og vedtak 
fastsetter. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for bystyret er forsvarlig 
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 
Saksinnstillingen skal gjøre rede for det saken gjelder, og om mulig komme med forslag til 
vedtak. 
 
I saker til bystyret skal det i hovedsak foreligge innstilling fra formannskapet eller eventuelt 
aktuelt utvalg, jf. kommuneloven § 5-14. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak og saksfremstilling skal følge saken frem til endelig 
vedtak. 

Saksbehandling  
Ordføreren sørger for innkalling til bystyrets møter jf. kommuneloven §11-3. 
 
Ordføreren kontrollerer at sakene er forberedt og i samsvar med lover, reglement og 
andre bindende bestemmelser. I de tilfellene sakene ikke er forberedt slik som bestemt 
ovenfor, har ordføreren rett og plikt til å sende sakene tilbake til vedkommende organ for 
ytterligere behandling. 
 
For øvrig gjelder det generelle Reglementet for politisk arbeid i Lillesand bystyre og utvalg. 

Delegert myndighet kan delegeres videre, dersom dette ikke strider mot lov/forskrift eller er 
direkte begrenset av overordnet organs delegeringsvedtak.  

Dersom det er gitt delegert myndighet som innebærer konsekvenser utover eget 
ansvarsområde, har organet som har mottatt delegeringen, ansvar for å gå tilbake til 
delegerende myndighet for å få presisert sitt mandat.  

Delegeringsreglementet kan endres av bystyret selv. 



Folketrygdens grunnbeløp betegnes i delegeringsreglementet som G.  
 
Fjernmøter 
Bystyret har adgang til å holde møter som fjernmøter jf kommuneloven § 11-7. Samme 
adgang til å holde møter som fjernmøter gis til alle folkevalgte organer. Det er i 
hovedregelen organets/utvalgets leder i forbindelse med innkalling til møte som normalt 
beslutter at fjernmøter skal benyttes. Unntaket er der utvalget selv vedtar i møte at et senere 
møte skal holdes på denne måten. Adgangen til skriftlig saksbehandling i fjernmøter er 
begrenset til hastesaker, jf kommuneloven § 11-8.  
 

001  FORMANNSKAPET 
 
Formannskapet i Lillesand består av ni medlemmer.  

Formannskapets oppgaver og myndighet 
Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i alle saker så langt ikke annet følger av lov, eller at 
bystyret har bestemt at dette ligger til bystyret selv eller er lagt til andre. 
 
Formannskapet har oppgaver etter kommuneloven. Formannskapet har ansvar for 
økonomioppfølging, samfunnsutvikling og tjenesteyting. Formannskapet skal bidra til 
utvikling innen næringsliv, havn, sentrum, lokalsamfunn og reiseliv. Formannskapet har 
ansvar for prinsipielle saker innen disse områdene og som kommunens rolle som grunneier. 
Formannskapet har ansvaret for å forberede planprogrammene for bystyret, dette gjelder 
kommuneplanen og økonomiplan. 

Formannskapet fordeler tilskudd og midler innenfor vedtatte kommunale ordninger og 
gjeldende budsjettvedtak som faller utenfor utvalgenes ansvarsområder. Dette gjelder vedtak 
om tildeling over 1G. Beløp inntil 1G kan vedtas av ordfører. Beløp inntil 0,5G kan vedtas av 
kommunedirektøren. 
 
Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker etter kommuneloven § 11-
8. Slike vedtak kan om nødvendig treffes i fjernmøter. Vedtak truffet i medhold av 
denne bestemmelsen forelegges bystyret i dets førstkommende møte etter at vedtaket ble 
truffet av formannskapet. 
 
Mindretallsanke fremmes for bystyret. 
 
Videre innstiller formannskapet til bystyret i følgende saker: 
• Valg av medlemmer til politiske råd og utvalg. 
• Eiermelding 
• Valg av styremedlemmer i KF, jf. kommuneloven § 9-5 
• Kommuneplanen, herunder planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel 
og kommuneplanens arealdel 
• Økonomisaker (økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning) og skattevedtak 
jf. kommuneloven § 14-3 tredje ledd og § 5-6 siste ledd. 
• Ekspropriasjon 
• Lokale forskrifter 



• Tilsetting av ny kommunedirektør, jf. kommuneloven § 13-1. 
• I saker der kommunen er grunneier 
 
Formannskapet treffer selv avgjørelse etter følgende særlover: 

Eigedomsskattelova  
- Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre enkeltsaker om fritak for eiendomsskatt, 
jf. § 7. 
 
Smittevernloven 
- Vedta møteforbud, stengning av virksomhet, begrensning i kommunikasjon og isolering, jf. 
§ 4-1 første ledd bokstav a-d. 
 
Plan- og bygningsloven 
- Fatte vedtak om refusjon, jf. § 18-9. 
 
 

Folkehelseloven 
- Overordnede oppgaver etter folkehelseloven jf kap 2. Kommunen skal fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge 
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller 
og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 
folkehelsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting. 
 
Tilsyn og internkontroll jf folkehelseloven §§ 9 og 30 
 
-Formannskapet delegeres ansvaret for å føre til og internkontroll for å sikre at krav fastsatt i 
eller i medhold av loven overholdes. 
 
Formannskapet kan delegere sin myndighet videre til kommunedirektøren hvis ikke lov, 
bystyret eller annet folkevalgt organ har bestemt noe annet. 

Høringsorgan  

Formannskapet er sammen med utvalgene kommunens høringsorgan i saker som 
forelegges kommunen til uttalelse fra andre forvaltningsnivå. Formannskapet gir 
høringsuttalelser på områder som ikke hører under utvalgenes ansvar. Prinsipielle forslag av 
særskilt betydning skal forelegges bystyret for vedtak. 

Arbeidsgiverutvalg 
Tre av formannskapets medlemmer utgjør et særskilt arbeidsgiverutvalg som skal Ivareta 
kommunens arbeidsgiveransvar overfor kommunedirektøren. Utvalget skal bestå av ordfører, 
varaordfører og en representant fra opposisjonen. 
 



Videre behandler og avgjør formannskapet overordnede saker som angår to eller flere 
sektorer dersom ikke annet fremgår av lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov.  
 

002  ORDFØRER 

Ordfører er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å 
representere Lillesand kommune ved offisielle anledninger og mottakelser. 
 
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning og være kommunens 
ansikt utad. Dette innebærer en bred kontakt med kommunens innbyggere. Ordfører skal 
være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og 
innbyggernes interesser. 
 
Ordfører er leder av bystyret og formannskapet og har ansvar for at møtene skjer i samsvar 
med lover og reglement og at det treffes gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og tale- og 
forslagsrett i alle folkevalgte organer så fremt ikke annet er lovbestemt eller vedtatt. For øvrig 
gjelder Reglement for politisk arbeid i Lillesand bystyre og utvalg.  
 
Bystyret kan selv gi ordføreren myndighet til å opprette utvalg som skal forberede saker som 
ikke har prinsipiell betydning, jr. kommuneloven § 6-1, fjerde ledd bokstav c). 
 
Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på vegne av 
kommunen innenfor det underliggende rettsforhold i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er 
delegert til andre, jf. kommuneloven § 6-1. Som rettslig representant skal ordfører motta 
forkynnelser på vegne av kommunen, jf. domstolloven § 191 og tvisteloven § 2-5 med unntak 
av saker etter arbeidsmiljøloven. I saker med hjemmel i arbeidsmiljøloven er 
kommunedirektøren rettslig representant. 
 
Ordføreren har anvisningsmyndighet i de tilfeller der kommunedirektøren er inhabil. 
 
Stevning 
En rettssak innledes som hovedregel ved at Lillesand kommune v/ordfører saksøkes eller ved 
at kommunedirektøren på vegne av en av kommunens virksomheter tar ut stevning for 
tingretten. 
 
Kommunedirektøren er kommunens rettslige representant i saker der kommunen stevnes 
med hjemmel i arbeidsmiljøloven og skadeerstatningsloven kap.2, jf. kommuneloven § 6-1. 
Ordfører er kommunens rettslige representant i alle andre saker. 
 
Som rettslig representant i disse sakene skal ordfører/ kommunedirektøren motta 
forkynnelser på vegne av kommunen, jf. domstolloven § 191 og tvisteloven § 2-5. 
 
Straffbare forhold 
Ordføreren delegeres myndighet til å begjære påtale og kreve erstatning i alle saker på 



kommunens vegne etter straffeprosessloven § 81. Kommunedirektøren har samme 
myndighet. 
 
Representasjonsrett i generalforsamling/representantskap mv 
Ordfører eller den han/hun lovlig kan bemyndige gis representasjonsrett i generalforsamling/ 
representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er 
vedtatt av bystyret eller fastsatt i lov eller forskrift. Ordfører skal sørge for nødvendig 
avklaring med bystyret  i saker som behandles på generalforsamling/representantskap i 
selskap/foretak, når særskilte hensyn tilsier det.  
 
De som er gitt representasjonsrett skal følge kommunens eierskapsstrategi. 
 
Ordførerens sommerfullmakt jf kommuneloven § 11-8 første ledd 
-Ordfører får fullmakt til å avgjøre saker på vegne av de politiske organene i perioden 
mellom siste møte før sommeren og første møte etter sommeren (hastesaker). Sakene skal 
legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken.  
 
Ordfører gis myndighet til å: 
Treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning , jf. kommuneloven § 6-1 femte ledd, 
og avgjøre permisjonssøknader om fritak fra politiske verv. Klageinstans er bystyret.  
 
Ordfører kan fordele tilskudd og midler innenfor vedtatte kommunale ordninger og 
gjeldende budsjettvedtak som faller utenfor utvalgenes ansvarsområder. Dette gjelder vedtak 
om tildeling inntil 1G. 
 
Varaordføreren trer inn for ordfører dersom ordføreren trer midlertidig ut av sitt verv. Trer 
ordføreren endelig ut av sitt verv, skal det foretas nytt valg av ordfører.  
 
Varaordføreren representerer kommunen etter avtale med ordfører.   

 

003  PLAN- OG MILJØUTVALGET 

Plan- og miljøutvalget er ett av to utvalg som er oppnevnt med hjemmel i kommuneloven § 
5-7. 
 
Antall medlemmer i utvalget skal være ni. 
 
Plan- og miljøutvalgets ansvars- og myndighetsområde 
Saker med prinsipielt innhold legges frem til politisk behandling. Ved tvil om en sak har 
prinsipiell karakter, avgjøres dette i samarbeid mellom kommunedirektør og politisk 
ledergruppe. 
 
Bystyret delegerer til plan- og miljøutvalget myndighet til å avgjøre alle saker 
vedrørende teknisk sektors ansvarsområder, som det er lov å delegere og som ikke er 



delegert direkte til kommunedirektøren, eller til andre organer. 
 
Plan- og miljøutvalget har den løpende politiske ledelse og oppfølging med de oppgaver og 
virksomhet som utvalget er tillagt ansvar for. Herunder har utvalget særlig ansvar for: 
• Samordning, planlegging, utvikling og evaluering av den virksomhet som ligger inn under 
ansvarsområdet. 
• Påse at bevilgede midler for ansvarsområdet forvaltes innenfor budsjettets rammer 
og forutsetninger. 
 
Plan- og miljøutvalget treffer selv avgjørelse etter følgende særlov: 
 
 

Plan- og bygningslov 
• Beslutte offentlig høring av reguleringsplan, jf. §§ 12-10 og 12-11. Dette omfatter også 
avvisning av å legge ut et forslag til høring. 
• Innstille til bystyret forslag til reguleringsplaner og kommunedelplaner 
• Vedta mindre endring av reguleringsplan, jf. § 12-14 annet ledd. 
• Vedta midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud) etter § 13-1. 
• Forslag til detaljreguleringer som omfatter mer enn 200 boenheter og områdeplaner skal 
behandles endelig av bystyret før de legges ut til høring. 
• Førsteinstans på enkeltvedtak som er påklaget jf. § 1-9. 
• Dispensasjonssaker der kommunen er tiltakshaver. 
• Dispensasjonssaker som gjelder sentrale/viktige sentrumsbygninger med tilhørende 
arealer og infrastruktur. 
• Dispensasjoner i 100 meters beltet langs sjø og vassdrag jf. § 1-8 annet ledd 
og kommuneplanens arealdel. Saker som gjelder mindre endringer av ikke-prinsipiell 
karakter avgjøres administrativt. 
• Vedta tiltak etter § 20-1 jfr. § 19-2 når disse betinger vesentlig dispensasjon fra plan 
eller krav til å utarbeide plan, når dette kan føre til presedens for andre saker. Tilsvarende 
dette gjelder når dispensasjonen er nødvendig på grunn av tiltakets størrelse eller 
spesielle utforming. 
• Enkeltsaker eller typer av saker som er av prinsipiell betydning. 
 
Forurensningsloven 
Plan- og miljøutvalget er forurensningsmyndighet etter lovens § 81 første ledd bokstav c med 
/forskrifter. Utvalget behandler alle saker som det er adgang til å delegere, og som ikke er 
lagt til andre organ eller til kommunedirektøren. Utvalget er førsteinstans i klagesaker på 
vedtak etter forurensningsloven. 
 
Motorferdselsloven 
• Gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy når særlige grunner foreligger, jf. § 6 
• Gi tillatelse til kjøring utover forskriftens § 2 - § 5 i unntakstilfeller etter skriftlig søknad, jf. 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6. 
 
Vass – og avløpslova 
 
Friluftsloven 



 
Jordloven 
Førsteinstans i klagesaker som gjelder fradeling etter jordloven. 
 
Prinsipielle saker innen klima, miljø- og naturvern og trafikksikkerhet. 
 
Ulovlighetsoppfølging av saker som er av ikke-prinsipiell karakter etter plan- 
og bygningsloven og forurensningsloven som gjelder tvangsmulkt, tvangsgebyr og 
overtredelsesgebyr delegeres til kommunedirektøren. 
 
Plan- og miljøutvalget fatter vedtak i enkeltsaker av prinsipiell karakter etter delegert 
myndighet fra bystyret. 
 
Uttalerett 
Plan- og miljøutvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder eget ansvarsområde og som 
skal avgjøres av formannskapet eller bystyret forutsatt at ikke annet er bestemt ved lov eller 
bystyret eller formannskapet bestemmer noe annet.  
 
Plan- og miljøutvalget skal avgi uttalelse bl.a. om: 
• Årsbudsjett/langtidsbudsjett, kommuneplan og annen planlegging som berører 
utvalgets ansvarsområde. 
• Retningslinjer/reglementer som berører utvalgets ansvarsområde.  
 
Saksbehandling 
For saksbehandling i Plan- og miljøutvalget gjelder kommuneloven og Reglement for politisk 
arbeid i Lillesand bystyre og utvalg, samt aktuelle særlover. 
 
Mindretallsanke i saker etter plan- og bygningsloven fremmes til bystyret. 

 

004  TJENESTEUTVALGET 

Tjenesteutvalget er ett av to utvalg som er oppnevnt med hjemmel i kommuneloven § 5-7. 
 
Antall medlemmer i utvalget skal være ni. 
 
Ansvars- og myndighetsområde 
Saker med prinsipielt innhold legges frem til politisk behandling. Ved tvil om en sak har 
prinsipiell karakter, avgjøres dette i samarbeid mellom kommunedirektør og politisk 
ledergruppe. 
 
Bystyret delegerer til tjenesteutvalget følgende: 
De oppgaver innenfor barnehage, undervisning, helse, omsorg, kultur og velferd som 
kommunen har ansvar for.  
Tjenesteutvalget har ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 
 
Dette gjelder oppgaver som bl.a. fremgår av: 



• Kommuneloven 
• Lov om barnehager 
• Lov om barneverntjenester 
• Lov om opplæring (opplæringslova)  
• Fremme søknad om avvik fra loven i forbindelse med tidsavgrensede forsøk, jfr. § 1-4 
• Fremme søknad om avvik fra lærerplan, jf. §2-3 fjerde ledd 
• Sentralisering av tegnspråkopplæring, jf. § 2-6 andre ledd 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
• Lov om sosiale tjenester i NAV 
• Lov om vern mot tobakkskader 
• Lov om folkehelsearbeid, kap 1, 2 og 3 
• Introduksjonsloven, kap 2, 3 og 4 
• Kulturloven 
• Folkebibliotekloven 
• Film- og videogramloven 
• Gi kommunalt løyve til filmfremvisning, jf. § 2 
• Kulturminneloven 
• Stadsnamnlova 
• Vedta skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale gater, 
vegar, torg, bustadfelt, anlegg o.l. 
• Forurensningsloven 
 
Samtlige lover med tilhørende forskrifter. 
 
Bystyret kan pålegge tjenesteutvalget andre oppgaver. 
 
Tjenesteutvalget har den løpende politiske ledelse og oppfølging med de oppgaver og 
virksomhet som utvalget er tillagt ansvar for. Herunder har utvalget særlig ansvar for: 
• Samordning, planlegging, utvikling og evaluering av den virksomhet som ligger inn under 
ansvarsområdet. 
• Påse at bevilgede midler for ansvarsområdet forvaltes innenfor budsjettets rammer 
og forutsetninger. 
 
Tjenesteutvalget skal sikres informasjon om: 
• Opplærings- og undervisningstilbudet i kommunen 
• Forebyggende arbeid 
• Innhold og praksis i sektor for skole og barnehage i kommunen 
• Saker innen virksomhetsområdets tjenestetilbud og som kommunen bringer inn for 
klagebehandling/rettsapparatet. Orienteringen skal gjøres i tråd med de til enhver tid 
gjeldende regler for taushetsplikt. 
• Overordnet informasjon og rapportering i fm tertial og årsrapportering 
• Oversikt innen pleie og omsorg hvor ventelister settes opp mot kommunens kapasitet. 
Dette bør gjelde langtidsplasser så vel som kapasitet for korttidsopphold. Oversikten gis som 
del av tertialrapporten. 
• Pågående og planlagte større prosjekter 
• Økonomiske prioriteringer 
• Kvalitet på tjenestetilbudet 



• Personellsituasjonen, med særlig fokus på heltidskultur, rekruttering og sykefravær 
• Helse- og levekår i kommunen 
• Forebyggende arbeid 
• Innhold og praksis i sektoren for helse og kultur i kommunen 
• Saker innen virksomhetsområdets tjenestetilbud og som kommunen bringer inn for 
klagebehandling/rettsapparatet. Orienteringen skal gjøres i tråd med de til enhver tid 
gjeldende regler for taushetsplikt. 
 
Uttalerett 

Tjenesteutvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder eget ansvarsområde og skal avgjøres 
av formannskapet eller bystyret, forutsatt at ikke annet er bestemt ved lov eller at bystyret 
eller formannskapet bestemmer noe annet. 
 
Tjenesteutvalget skal avgi uttalelse bl.a. om: 
• Årsbudsjett/økonomiplan, kommuneplan og annen planlegging som berører 
utvalgets ansvarsområde 
• Retningslinjer/reglementer som berører utvalgets arbeidsområde 
 
Uttalelse i klagesaker 
Tjenesteutvalget avgir uttalelse/er underinstans i klagesaker av prinsipiell betydning og 
som gjelder eget ansvarsområde og er av generell art. Forøvrig gjelder forvaltningsloven og 
eventuelle bestemmelser i vedkommende særlov om klageadgang og fremgangsmåte ved 
klager. 
 
Delegert myndighet 
Tjenesteutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor det angitte 
ansvarsområde hvor det ikke i kommuneloven eller særlovgivningen er bestemt at bystyret 
selv må treffe avgjørelse, jf kommuneloven § 5-7, annet ledd, eller følger av dette reglement 
eller spesielt vedtak i bystyret eller formannskapet. 
 
Arbeidsutvalg 
Tjenesteutvalget kan opprette arbeidsutvalg jf kommuneloven § 5-7, tredje ledd. 
 
Videredelegasjon 
Tjenesteutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet så langt annet ikke fremgår av lov, 
eller vedtak i bystyret/formannskap. 
 
Myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning kan gis til kommunedirektøren, hvis ikke bystyret har bestemt noe 
annet, jf kommuneloven § 13-1, sjette ledd. 
 
Saksbehandling 
For saksbehandling i Tjenesteutvalget gjelder kommuneloven og Reglement for politisk arbeid 
i Lillesand bystyre og utvalg, samt aktuelle særlover. 
 
Mindretallsanke fremmes for bystyret.  
 



005  ADMINISTRASJONSUTVALGET 

Saker med prinsipielt innhold legges frem til politisk behandling. Ved tvil om en sak har 
prinsipiell karakter, avgjøres dette i samarbeid mellom kommunedirektøren og politisk 
ledergruppe. 
 
Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget vedtar generelle personalpolitiske retningslinjer og 
godkjenner generelle reglementer o.l. som gjelder personaladministrasjonen i kommunen. 
 
Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg. 
 
Administrasjonsutvalget består av fem representanter.  
For arbeidsgiver: ordfører, varaordfører og en representant for opposisjonen med 
varamedlemmer i rekkefølge valgt av bystyret. 
For arbeidstakerne: to representanter med varamedlemmer i rekkefølge utpekt av og 
blant arbeidstakerne for 2 år av gangen. 
 
Fremlegging av saker skjer i henhold til kommuneloven kap.11. 
Kommunedirektøren skal påse at saker som legges frem for utvalget er forsvarlig utredet, jf 
kommuneloven § 13-1 tredje ledd. 
 
Administrasjonsutvalget skal bidra til en helhetlig, moderne og fremtidsrettet 
arbeidsgiverpolitikk hvor kommunens personal-, ledelses-, og organisasjonsutvikling har 
særskilt fokus. Videre skal utvalget stimulere til økt samarbeid og bedre samordning av 
kommunens tjenester på tvers av sektor- og enhetsgrenser. 
 
Utvalget kan på fritt grunnlag og på eget initiativ behandle aktuelle saker som ikke ved 
delegert myndighet er tillagt kommunedirektøren å avgjøre.  

 

006  ELDRERÅDET 

Eldrerådet velges av bystyret, jf kommuneloven § 5-2. 
 
Eldrerådet består av fem representanter, herav tre brukerrepresentanter og to politisk valgte, 
hvorav minst en fra bystyret. 
 
Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Eldrerådet er et rådgivende 
organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. 
 
Eldrerådet kan også selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon i kommunen.  

 



007  RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse velges av bystyret, jf. kommuneloven § 5-2.  
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse består av fem medlemmer, hvorav minst en fra 
bystyret. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal i henhold til mandatet behandle saker 
som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne. Som særlig viktige saker er det 
i henhold til lovtekst nevnt spesielt tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne og tjenestetilbudet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Administrasjonen gis fullmakt til, sammen med leder for rådet, å etablere 
hensiktsmessige rutiner for kommunikasjon og samarbeid mellom rådet og 
administrasjonen.  

 

008  UNGDOMSRÅDET 

Ungdomsrådet velges av bystyret, jf kommuneloven § 5-2.  
 
Rådet består av representanter fra ungdomsskolene og fra Lillesand videregående skole; i alt 
ni medlemmer og fire varamedlemmer. Valgperioden er på inntil to år, og ungdommene som 
velges måpå valgtidspunktet ikke ha fyllt 19 år og være bosatt i kommunen.  
 
Ungdomsrådet skal være et talerør for barn og unge i kommunen, være høringsorgan 
for politiske saker som berører barn og unge, og skal gi råd og innspill til 
kommuneadministrasjonen i saker som er av betydning for barn og unge. Rådet er 
partipolitisk uavhengig. 
 
Ungdommens pris deles ut hvert år av ungdomsrådet.  

 

009  FORHANDLINGSUTVALGET 

Bystyret velger fire medlemmer fra formannskapet til forhandlingsutvalget. 
 
Fra tid til annen dukker det opp saker som krever en folkevalgt medvirkning enten i en 
innledende fase, i en konflikt mellom kommunen og innbygger/organisasjon/ 
næringdrivende eller når gjennomføringen av et vedtak støter på særlige utfordringer. 
 
Kommuneloven § 5-7 hjemler opprettelse av faste utvalg. Forhandlingsutvalget kan 
være særlig aktuelt i saker som er i skjæringspunktet mellom kommunen som 
forvaltningsmyndighet og kommunen som (potensiell) grunneier/bidragsyter. 
 



Forhandlingsutvalgets mandat og myndighet fastsettes av bystyret eller det aktuelle utvalget 
for hvert enkelt oppdrag.   

 

010  KONTROLLUTVALGET 

Kontrollutvalget består av fem medlemmer og velges av bystyret.  
 
Utvalget skal drive kontroll og tilsyn med forvaltningen jf kommuneloven § 23-2. 
 
Kontrollutvalget er bystyrets redskap for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i 
samsvar med gjeldende lover og regler, og kommunale planer og vedtak. Utvalget skal ha 
innsyn i og føre tilsyn med hvordan administrasjonen løser sine oppgaver. 
 
Kontrollutvalget skal forestå løpende tilsyn med med den kommunale forvaltning på 
bystyrets vegne. 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, 
og at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
kommunens interesser i selskaper mm. 
 
Kontrollutvalget rapporterer til bystyret.  

 

011  UTVALG FOR EIENDOMSSKATT 

Takstnemnd for eiendomsskattesaker består av tre medlemmer og tre personlige 
varamedlemmer som velges av bystyret. 
 
Oppgavene til takstnemnda er: 
-fastsette eiendomsskattetakstene jf. eigedomsskattelova § 8 A-3 (2) og (4). 
 
Klagenemnd for eiendomsskattesaker jf. eigedomsskattelova § 20, består av tre 
medlemmer og tre personlige varamedlemmer som velges av bystyret. 
 
Oppgavene for klagenemnd for eiendomsskattesaker er: 
-behandle klage på vedtak (eiendomsskatt og utskrevet skatt) fattet av 
kommunen (eiendomsskattekontoret eller takstnemnd for eiendomsskattesaker/sakkyndig 
nemnd). 
 
Rettigheter og plikter til medlemmer i klagenemnda i eiendomsskattesaker: 
Medlemmer av klagenemnda plikter å møte i samtlige møter i nemnda med mindre 
vedkommende har gyldig forfall. 



 
Forvaltningslovens habilitetsregler kommer til anvendelse ved klagebehandlingen. 
 
Medlem av formannskapet kan ikke være medlem av eiendomsskattenemnder for 
eiendomsskatt, jf eigedomsskattelova § 21. 
 
Administrativt forberedes saker etter eiendomsskattelova i Birkenes kommune som 
er vertskommune for behandling av eiendomsskattesaker. 

 

012  VALGSTYRET 

Valgstyret består av tre representanter og oppnevnes av bystyret.  
 
Oppnevning av stemmestyrer er delegert til valgstyret jf valgloven § 4-2. 
 
Valgstyret delegeres myndighet til å avgjøre antall stemmekretser i kommunen.  

 

013  VILTNEMNDA 

Viltnemndas myndighet og oppgaver  
Medlemmer velges av bystyret. Viltnemda utøver delegert myndighet fra bystyret. Nemnda 
er valgt i henhold til bestemmelser i kommuneloven §5-7 om faste utvalg. 
 
Bystyret har gitt viltnemda delegert myndighet til å fatte vedtak etter bestemmelser i 
viltloven, hundeloven, naturmangfoldsloven, samt ulike forskrifter. 
 
Nemdas mål er å arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi myndigheter, 
organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning. 
 
De viktigste oppgavene for viltnemda er: 
• Være høringsorgan i alle saker som gjelder viltinteressene 
• Ivareta den lokale administrasjonen av småvilt og storviltjakt. 
• Viltnemda skal bla. behandle søknader om godkjenning av hjorteviltvald, 
fastsette fellingskvoter, komme med forslag til minsteareal for hjortevilt, vedta bestandsplan. 
• Behandle søknader om fellingstillatelser på arter som gjør skade. Leder av nemd har egen 
selvstendig vedtaksrett på fellingstillatelser utenom søknadene. 
 
Administrasjonen 
• Arbeide for at reglene for jakt blir kjent og respektert av jegerne, grunneierne og andre. 
• Samle inn data over felt hjortevilt, og annen relevant statistikk. 
• Arbeide for at hensyn til viltinteressene blir innarbeidet i den kommunale planleggingen slik 
at viltartene og deres leveområde blir sikret. 
 
 



Fallviltgruppa 
• Ta hånd om skadet vilt. 
• Godtgjørelser - setter takster for dette i viltnemnda ev standard takst 
på utrykning.De viktigste oppgavene til viltnemnda er: 
• Tildeling av fellingstillatelser 
• Behandling av bestandsplaner for elg og hjort 
• Organisere ettersøk ved skadet vilt 
• Disponere det kommunale viltfondet 
 
Det avholdes tre-fem årlige møter i Lillesand viltnemnd. Vedtaksmyndighet 
innenfor viltnemndas ansvarsområder i enkeltsaker er i stor grad delegert til Birkenes 
kommune som er vertskommune innenfor naturforvaltning. Delegerte saker rapporteres til 
Lillesand kommune.  

 

014  KLAGEUTVALG 

Lillesand kommunes klageutvalg behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 
28 annet ledd. Dette er ikke et politisk utvalg. 
 
Medlemmer og varamedlemmer til klageutvalget består av tre medlemmer og tre 
varamedlemmer som velges av bystyret. Minst ett av medlemmene skal ha master i 
rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Kommunedirektøren har ansvar for sekretariatet for 
klageutvalget. Sekretariatet ledes av en ansatt med master i rettslære/juridisk 
embetseksamen. 
Klage over vedtak som er fattet på grunnlag av delegert myndighet fra politisk organ 
til administrasjonen, skal avgjøres av klageutvalget med mindre administrasjonen finner 
grunn til å omgjøre vedtaket til gunst for klageren. Klageutvalget skal vurdere både 
saksbehandlingen, de faktiske og rettslige sider ved et vedtak og det skjønn som ligger til 
grunn for avgjørelsen. Klageutvalgets avgjørelser er endelige.  
 
De fleste saker som behandles i klageutvalget er unntatt offentlighet, og disse publiseres ikke 
på internett. Møtene i klageutvalget er åpne kun i den grad sakene som behandles ikke er 
unntatt offentlighet.  

 

KOMMUNEDIREKTØREN 

Kommunedirektørens generelle myndighet  
Kommunedirektøren er øverste leder av kommunens samlede administrative virksomhet og 
er ansvarlig for organiseringen av denne.  
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å treffe vedtak i saker som er av ikke 
prinsipiell betydning, hvis ikke bystyret har bestemt noe annet, jf kommuneloven § 13-1. 
 
På lik linje med ordføreren, har rådmannen myndighet til å underskrive på vegne av Lillesand 



kommune. 
 
Stevning/søksmål 
Kommunedirektøren er kommunens rettslige representant i saker der kommunen stevnes 
med hjemmel i arbeidsmiljøloven og skadeerstatningsloven kap. 2 , jf. kommuneloven § 6-1. 
Ordfører er kommunens rettslige representant i alle andre saker. 
 
Som rettslig representant i disse sakene skal kommunedirektøren motta forkynnelser 
på vegne av kommunen, jf. domstolloven § 191 og tvisteloven § 2-5. 
 
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å beslutte at kommunen skal gå til søksmål 
(rettssak) eller anvende rettsmidler til ivaretakelse av kommunens interesser og myndighet, 
hvis ikke annet er bestemt. Formannskapet skal orienteres. Dette gjelder ikke 
i  barnevernssaker og personalsaker. 
 
I særlige tilfeller forelegges spørsmålet for formannskapet for uttalelse, i samråd med 
ordfører.  
 
Straffbare forhold 
Kommunedirektøren kan anmelde og begjære offentlig påtale på vegne av Lillesand 
kommune, jf. straffeprosessloven § 81 bokstav a. Ordfører har samme myndighet. 
 
Kommunedirektøren tildeles disponeringsfullmakt for alle kommunale formål og innenfor 
alle kommunens tjenesteområder, i samsvar med vedtatt budsjett. Herunder ligger fullmakt 
til å disponere de bevilgninger som er ført opp i kommunens årsbudsjett. Dette gjelder så 
langt bystyret ikke selv har besluttet noe annet. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å organisere kommunens tjenesteproduksjon og 
forvaltning. 
 
Vesentlige endringer i kommunens organisasjonsstruktur og større omorganiseringer, skal 
legges frem for bystyret til orientering. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å treffe vedtak i medhold av særlovgivning med 
mindre noe annet er bestemt i vedkommende særlov. Myndigheten gjelder i enkeltsaker og i 
saker som er av ikke-prinsipiell betydning. 
 
Ulovlighetsoppfølging av saker som er av ikke-prinsipiell karakter etter plan- 
og bygningsloven og forurensningsloven som gjelder tvangsmulkt, tvangsgebyr og 
overtredelsesgebyr delegeres til kommunedirektøren. 
 
Formannskapet og de faste utvalg kan i situasjonsbestemte tilfeller delegere myndighet 
til kommunedirektøren til å treffe vedtak hvor det er klart at disse selv av tidsmessige 
grunner ikke rekker å behandle en sak. 
 
Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret iht kommuneloven § 13-1 siste ledd. 
 



Myndighet som kommunedirektøren selv utøver: 
Myndighet til å tilstå erstatning og forlike tvister i personalsaker utenfor rettergang med 
inntil 5G. Ved saker knyttet til billighetserstatning begrenses myndigheten til inntil 3G. 
 
Kommunedirektør fordeler tilskudd og midler innenfor vedtatte kommunale ordninger og 
gjeldende budsjettvedtak som faller utenfor utvalgenes ansvarsområder. Dette gjelder vedtak 
om tildeling inntil 0,5G. 
 
Øvrige fullmakter som delegeres til kommunedirektøren: 
• Fastsette lønn, gjennomføre særavtaleforhandlinger og lønnsforhandlinger i henhold 
til Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og lønnspolitisk plan. 
• Myndighet til å treffe beslutninger i økonomiske saker reguleres i økonomireglementet. 
• Kommunedirektøren har fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å redusere omfanget 
og/eller konsekvensene av en krise. 
• Myndighet til å tilstå eller motta erstatningsoppgjør, i og utenfor kontrakt. Dette gjelder 
saker av ikke-prinsipiell karakter. Formannskapet orienteres i form av referatsak. 
• Myndighet til å forestå den øvrige løpende drift av Lillesand kommunes 
virksomhet, herunder foreta anskaffelser, samt tildeling av rettigheter til 
tredjeperson/organisasjon på områder som ikke er regulert av lov. 
• Fordele tilskudd og midler innenfor vedtatte ordninger og gjeldende budsjettvedtak i den 
grad relevant utvalg ikke selv foretar fordelingen; herunder blant annet miljø, frivillig arbeid, 
næringsfond, kunstformidling, «diverse kulturaktiviteter», kulturminnevern, flerkulturelle tiltak 
og idrett. Dette gjelder enkeltvedtak om tildeling inntil 0,5 G i henhold til gjeldende 
budsjettvedtak. 
• Utøve eierbeføyelser over kommunens grunneiendommer, bygninger og anlegg i henhold 
til gjeldende budsjettvedtak og overordnede politiske føringer, innenfor følgende rammer: 
o Til å avhende grunneiendom og grunnrettigheter på det åpne marked, 
herunder bygninger/anlegg, der takst/prisantydning på markedsverdi ikke overstiger 10 
millioner 
o Til å avhende grunneiendom med en markedsverdi på inntil kr 250 000, gjennom en 
begrenset salgsprosess med taksering. 
o Til å leie/låne ut grunneiendom og bygninger/anlegg i inntil fem år. 
o Til å foreta grunn- eller rettighetserverv, og avståelse, av mindre størrelse eller verdi. 
o Til å inngå avtale med ikke-kommersielle organisasjoner om bruk og drift av friområder, 
lekeplasser, ballbaner, kunstgressbaner, o.l.  
Myndighet til å avhende eiendom ut over beløpsgrensene ovenfor og myndighet til å leie 
ut kommunal eiendom ut over fem år ligger til formannskapet. 
• Myndighet til å opprette, inngå og administrere avtalehjemler i henhold til 
rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening (ASA 4310), og rammeavtale mellom KS 
og Norsk fysioterapeutforbund (ASA 4313). 
• Myndighet til å fordele kompetansemidler fra Fylkesmannen. 
• Myndighet til å tildele kommunale utleieboliger; herunder framleie av boliger. 
• Myndighet til å tildele startlån og bolig-/utbedringstilskudd; herunder vedta 
sletting, nedskriving, prioritetsvikelser og pantefrafall på tinglyste obligasjoner, og 
myndighet. 
 
 



Alkoholloven 
- Gi bevilling og fastsette tiden for salg og skjenking, jf. § 1-7. 
- Inndragning av salgs- og skjenkebevilling, jf. § 1-8. 
- Gi bevilling til AS Vinmonopolet, jf. § 3-1. 
 
Ulovlighetsoppfølging 
- Kommunedirektøren delegeres avgjørelsesmyndighet i saker etter plan- og 
bygningsloven og forurensningsloven som gjelder ileggelse av tvangsmulkt, tvangsgebyr og 
overtredelsegebyr 
 
Fullmakt delegert fra ordfører til kommunedirektør 
• Myndighet til å ta ut forliksklage for å skaffe tvangsgrunnlag for fravikelse av fast eiendom 
ved leieforhold etter husleieloven, samt myndighet til å opptre som prosessfullmektig under 
sakens behandling i forliksrådet. 
• Myndighet til å opptre som prosessfullmektig i tvangsfravikelses-/utkastelsessaker for 
namsmyndighetene i førsteinstans. Myndighet til å opptre som prosessfullmektig omfatter 
bl.a. myndighet til å begjære utkastelse/fravikelse, trekke en fremsatt begjæring, samt møte 
under utkastelsesforretningen. 
• Myndighet til å avgjøre om rettsavgjørelser truffet av forliksrådet eller namsmyndigheten 
i tilfelle som nevnt overfor skal bringes inn for høyere rettsinstans. 
• Myndighet som prosessfullmektig, å frafalle krav på saksomkostninger når beløpet 
ikke overstiger 1G. 
• Myndighet til å beregne og tildele kommunal bostøtte, samt å harmonisere 
kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk for statlig bostøtte. 
• Myndighet til å opptre som kommunens representant i alle spørsmål som 
angår partnerskapsavtalen med Husbanken. 
• Myndighet til å foreta årlige husleiereguleringer ihht konsumprisindeks for 
løpende husleiekontrakter, jfr. husleieloven § 4-2. 
• Myndighet til å fatte vedtak, innenfor gjeldende budsjettvedtak, om: 
o Tildeling av midler til stillinger vedrørende støttefunksjoner i private barnehager 
o Fordeling av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige i barnehage 
o Friplass i SFO 
 
Søknader etter kommunens flaggreglement avgjøres av kommunedirektøren. Se 
flaggreglement for Lillesand kommune her.  
 
Rapportering og oppfølging 
 

Kommunedirektøren kan ikke i løpet av budsjettåret gjøre vesentlige endringer på 
årsbudsjettets forutsetninger uten politisk behandling.   
 
Vedtak fattet etter fullmakt skal rapporteres til det organ/den som har den delegerte 
myndigheten, innen de tidsfrister og i den form som er bestemt. Rapporten skal sikre at det 
organ/den som har den delegerte myndigheten har betryggende kontroll.  
 
Vesentlige avvik som får konsekvenser i forhold til budsjett eller tjenesteyting 
rapporteres fortløpende.  



 
Det kan ikke ved omdisponeringer etableres ny virksomhet eller nedlegges 
eksisterende virksomhet, eller foretas omdisponeringer som binder opp bruken av midler 
over flere år. Omdisponeringer med slike konsekvenser skal forelegges bystyret.  
 
Videredelegering - generelt 
Kommunedirektøren har anledning til å videredelegere myndighet innen de rammer som 
fremgår av lov eller politisk vedtak. Slik delegering er begrenset til de saker og avgjørelser 
som organisasjonsmessig er lagt til vedkommende stilling. I de tilfeller hvor 
kommunedirektøren har delegert direkte til underordnet, anses fullmakten å være gitt via 
kommunalsjef. 
 
Kommunalsjefene har anledning til å delegere videre til underordnede så langt annet ikke 
fremgår avlov, politisk vedtak eller vedtak av kommunedirektøren. På samme vilkår som 
gjelder for kommunalsjefene, har enhetsleder anledning til å videredelegere til ansatte i 
enheten. All delegering skal være skriftlig.  
 
Kommunedirektøren kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse, 
også ansettelsessaker hvor det er foretatt videredelegering. 
 
Fullmakt til å undertegne dokumenter  
Kommunedirektøren gis myndighet til å underskrive på kommunens vegne, jf kommuneloven 
§ 6-1 annet ledd. 
 
På samme måte som ved underskrift av ordføreren, må det foreligge nødvendig godkjenning 
ved vedtak i bystyret, formannskapet, folkevalgt organ eller ved administrativt vedtak. 
 
Kommunedirektørens fullmakt til å undertegne dokumenter på kommunens vegne omfatter 
blant annet: 
• Skjøter og pantedokumenter 
• Avtaledokumenter herunder lån 
• Kontrakter 
• Søknadsskjema 
• Garantier 
 
Videredelegering - dokumentundertegning  
Kommunedirektøren har myndighet til å videredelegere myndighet til å underskrive 
dokumenter på vegne av kommunen så langt annet ikke fremgår av lov, i medhold av lov 
eller politisk vedtak. 
 
Kommunedirektørens stilling i personalsaker - kommuneloven § 13-1 siste ledd. 
Kommunedirektøren kan opprette og nedlegge stillinger og treffe avgjørelse i personalsaker 
hvor dette ikke i henhold til særskilt lov eller bestemmelse er tillagt annet organ. 
Kommunedirektøren har det øverste løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon og avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i 
lov.   
 



Myndigheten omfatter blant annet: 
• Omgjøring av ledige stillinger innenfor budsjettets rammer og å avgjøre saker 
om inndragning og reduksjon av stillinger 
• Opprette midlertidige stillinger for å få utført oppgaver som ikke er innarbeidet 
i økonomiplanen, og fastsette lønnsplasseringen for slike stillinger 
• Godkjenne stillingsbeskrivelser og annonser for stillinger hvor tilsetting kan 
skje administrativt 
• Godkjenne protokoller etter forhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens kapittel 5 pkt. 
5.2 (Årlig lønnsforhandling) og 5.3 (Annen lønnsregulering). 
 
Klage og lovlighetskontroll  
Kommunedirektøren gis myndighet til å opptre som underinstans ved klage på enkeltvedtak, 
unntatt i saker etter plan- og bygningsloven.  
 
Om lovlighetskontroll gjelder reglene i kommuneloven kap. 27. 
 
Kommunedirektøren opptrer på vegne av kommunen i forliksrådet.  
 
Høringssaker 
Kommunedirektøren har fullmakt til å avgi uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag o.l. 
når disse ikke antas å ha spesiell politisk interesse eller når høringsfristen er for kort til politisk 
behandling. Oversikt over høringssaker skal være et punkt på saksliste til PA-møtene. 

Økonomiforvaltning 
Kommunedirektørens fullmakter innen økonomiforvaltning er regulert i: 
• Økonomireglement 
• Finansreglement  
• Investeringsinstruksen 
 
Kommunedirektørens anvisningsmyndighet 
Kommunedirektøren eller den han/hun gir myndighet, har anvisningsmyndighet.  
 
Forholdet til bystyret og folkevalgte organer  
Bystyret kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse, jf 
kommuneloven § 22-1.  


