
  

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur 
 

Vedtatt av Nannestad kommunestyre i møte 30.03.2017 



POLITISK ORGANISASJONSKART OG ANSVARSSTRUKTUR 
 
 

  



KOMMUNESTYRET 
 
Kommunestyret, som består av 31 valgte representanter, er det øverste besluttende 
organ med overordnet ansvar for hele Nannestad kommunes virksomhet. 
 
Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som berører kommunen, med 
mindre myndigheten av lovgiver er plassert annet sted.  Kommunestyret kan i et visst 
omfang delegere sin myndighet, strukturelt eller i enkeltsaker, slik det framkommer blant 
annet av dette dokumentet.  Myndighet kan tilbakekalles når kommunestyret finner det 
formålstjenlig. 
 
Kommunestyret avgjør følgende saker: 
 
1. Alle saker som ordfører, formannskap eller kommunestyret til enhver tid 

beslutter. 
2. Handlingsprogram (økonomiplan og budsjett), skatte- og avgiftssaker, samt ved 

rammer for låneopptak og garantier.  
3. Kommunens planstrategi, kommuneplan, oversiktsplaner, kommunedelplan, 

reguleringsplaner, andre planer samt retningslinjer av prinsipiell betydning. 
4.  Lokale forskrifter behandles av kommunestyret 
6. Tilsetting av rådmann  
7. Godkjenne årsregnskap og årsmelding for kommunens virksomhet etter 

innstilling fra formannskapet. 
8. Gi uttalelse i større saker og saker av prinsipiell interesse. 
9. Delegeringsreglement, herunder også kommunens administrative organisering.  
10. Opprettelse og deltagelse i kommunale og interkommunale selskaper, 

aksjeselskaper, § 27 selskaper, vertskommune samarbeid, interkommunale 
samarbeid m.m, samt godkjenning av vedtekter for disse. 

 
Saker av prinsipiell karakter, saker med vesentlige økonomiske konsekvenser og saker 
som binder kommunen økonomisk eller på annen måte ut over kommunestyreperioden, 
samt sakene som er nevnt ovenfor, behandles og avgjøres av kommunestyret selv (kan 
ikke delegeres) etter innstilling fra nedenfor nevnte innstillingsutvalg, eventuelt fra 
kontrollutvalget.  
 
Opplistingen nedenfor med eksempler på saker som skal avgjøres av kommunestyret i 
henhold til lovbestemmelser, er ikke nødvendigvis til enhver tid ajour og uttømmende. 
Det vil derfor kunne være nødvendig ut fra skjønn å vurdere og avgjøre hvordan enkelte 
saker behandles politisk. Det vil normalt være ordføreren som utøver et slikt skjønn.  
 
 

SAKER SOM SKAL BEHANDLES OG AVGJØRES AV KOMMUNESTYRET I 

HENHOLD TIL: 

 
Kommuneloven: 
 

§ 7 - nr 3 Kommunestyrets sammensetning og medlemstall 

§ 8 - nr 1 Valg av formannskap 

§ 9 - nr 1 Valg av ordfører og varaordfører  



§ 10 - nr 1 - 3   Opprette faste utvalg, fastlegge arbeids- og myndighetsområde 

for disse (v/reglement), samt velge medlemmer, 

varamedlemmer, leder og nestleder 

§ 11 - nr 1 Opprette eget styre for kommunale institusjoner, og o.l. 

§ 12 - nr 1 - 3  Bestemmelser om kommunedelsutvalg 

§ 13  Utvidet myndighet i hastesaker 

§ 18 - nr 1 og 3 Innføring og opphevelse av kommunal parlamentarisme. 

§ 19 - nr 1 og 3  Innføring og opprettelse av kommuneråd etc 

§ 22 - nr 2 Ansettelse av administrasjonssjef 

§ 24 - nr 2 Bestemme åremålstilsetting i ledende administrative stillinger  

§ 25   Valg av partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg  

§ 26 - nr 4 Retningslinjer for de ansattes møterett i nemnder 

§ 28  Overdragelse av tariffavtalemyndighet 

§ 31 - nr 4 og 5 Møteoffentlighet - vedtak om møter for «lukkede dører». 

§ 39 - nr 1 Regler (i reglements form) for saksbehandlingen i folkevalgte 

organer 

§ 41  Regler og satser for godtgjøringer 

§ 42  Arbeidsgodtgjøring (godtgjøring til politikere) 

§ 43  Vedtak om pensjonsordning for folkevalgte 

§ 44 - nr 1 - 3 Vedtak om økonomiplan og endringer i denne 

§ 45 - nr 1 - 3 Vedtak om årsbudsjett og endringer i dette  

§ 48 – nr 3 Vedtak om disponering av regnskapsmessig overskudd 

§ 50  Vedtak om opptak av lån (gjøres ifbm budsjettbehandlingen) 

§ 51  Vedtak om garantistillelse 

§ 52  Vedta regler om finansforvaltning 

§ 77 - nr 1 og 2 Valg av kontrollutvalg   

§ 78 – nr 3 Ansettelse av kommunerevisor 

 
Forvaltningsloven og kommuneloven: 
 
§ 28. 2.1edd, jfr § 14 Vedtak om klageorgan, og valg av medlemmer til dette organet. 

 

Plan- og bygningsloven: 

 

§ 3-3  Vedtak av planstrategi  

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan 

§ 12-11 Vedta private reguleringsplaner som er avslått fremmet av 

Plan- og utviklingsutvalget. 

§ 12-12 Vedtak og klagebehandling av reguleringsplaner.  

§ 16 - 3 Vedtak om ekspropriasjoner uavhengig av reguleringsplan eller 

bebyggelsesplaner 

§ 16-4  Vedtak om ekspropriasjon til vann- og avløpsledning. 

§ 16-5  Samtykke i grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, 

avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i industriområde 

§ 33-1  Fastlegge gebyrregulativ for behandling av diverse søknader 

som etter denne lov, forskrift eller vedtekt påhviler de 



kommunale bygnings-myndigheter å utføre. 

 

Kommunestyrets myndighet etter ny plandel i plan- og bygningsloven er delegert slik 
det går fram av oversikten under Plan- og utviklingsutvalget.  
 
Kommunestyret oppnevner barn og unges representant for barns interesser i 
planprosesser jf. lovens § 3-3, tredje ledd.  

 

 

Øvrige særlover: 

 

1. Alkoholloven Fastlegging av høyeste antall vinmonopolutsalg (3-3) 

   

2. Friluftsloven Eventuell opprettelse av friluftsnemnd (21) 

 

3. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

  Eventuell kommunal forskrift (5) 

4. Lov om den norske kirke 

      Valg av kommunens medlem til Kirkelig fellesråd. 

 

5. Veglova Vedtak om bygging, opptak eller nedlegging/nedklassifisering 

av kommunal veg (5-7) 

 

6. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

 Vedta forskrift om størrelsen på gebyrene, samt nærmere 

regler om gjennomføring av gebyrvedtak og innkreving av 

gebyret. 

 

7. Forurensningsloven Fastlegging av kommunalt gebyr for innsamling, oppbevaring 

og behandling av avfall. 

 

8. Brann- og eksplosjonsvernloven  

  Fastlegging av feiegebyr  

 

9. Matrikkelloven Fastlegging av gebyrer for kart- og delingsforretning og for 

annet arbeid etter matrikkelloven 

 

10. Annet Øvrige lovfestede oppgaver i tråd med den til enhver tid 

gjeldende lovgivning, og som ikke dekkes av de øvrige punkter. 

 

 
 
 
 
Ikke lovfestede saker, men som ut fra sakens prinsipielle innhold og/eller 
størrelsesomfang skal behandles av kommunestyret: 



 
1. Vedtak om nye tiltak, eller vesentlige utvidelser av eksisterende tiltak - gjelder 

både drifts- og investeringsbudsjettet  
2. Vedta langsiktige avtaler av prinsipiell art. 
3. Vedta kommunestyrets forretningsorden 
4. Vedta kommunale forskrifter og reglementer 
5. Handlingsplaner pålagt av annen myndighet  
6. Valg av pensjonsleverandør.   

7.  Vedta kommunens overordnede beredskapsplan 

8. Valg til representantskap og generalforsamling til kommunale og 
interkommunale selskaper (inkl. AS) etc. 

 
 
 
 
 



FORMANNSKAPET 
 
 
Formannskapet er tillagt de saker som i følge kommuneloven skal behandles av 
formannskapet.  Formannskapet behandler lovpålagte og spesielt delegerte oppgaver. 
 
 
Formannskapet skal: 
1. innstille i saker i henhold til gjeldende lovverk eller særskilte vedtak på 

vedkommende forvaltnings-/myndighetsområde. 
 
2. innstille til kommunestyret i Handlingsprogram (økonomiplan og budsjett), 

årsregnskap, årsmelding, skatte- og avgiftssaker, samt rammer for låneopptak og 
garantier. Innstille om endringer/justeringer som medfører endringer av total 
budsjettramme.  

 

3.  innstille til kommunestyret i kommunens planstrategi, kommuneplan, 
oversiktsplaner, kommunedelplan, reguleringsplaner og andre planer, samt 
retningslinjer av prinsipiell betydning. 

  

4. med hjemmel i kommunelovens § 46 og gjeldende forskrifter: 
- Disponere posten "reservert til tilleggsbevilgninger" til styrking av enkelte 
budsjettposter.  
 - Foreta delvis styrking dersom det er nødvendig for å tilfredsstille kravet om at 
det ikke er foretatt avsetninger/overføringer som ikke er unntatt fra styrking, 
samtidig som et negativt netto driftsresultat står uinndekket (regnskapsmessig 
underskudd (jf. Forskrift § 14 pkt. 5.2). 

 
5. ha ansvar for næringsutvikling, inkl. reiseliv, der dette ikke er lagt til annet organ. 
 
6. tildele og inndra salgs- og skjenkebevillinger og ivareta funksjonen som 

kontrollutvalg for disse. 
 
7. føre tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunen. 
 
8. Gjennom forhandlingsutvalget følge opp rådmannens lederfunksjon og 

avlønning. 
 
9. Ordfører kan innkalle formannskapet, samt innstillingsutvalgsledere og 

gruppeledere til felles møte ved behov. Dette møtet har ikke 
beslutningsmyndighet.  

 
10. innstille i saker som administrasjonsutvalget sender til politisk behandling, 

herunder saker om kommunens administrative organisering.  
 
11.  innstille til kommunestyret i saker som omfatter flere utvalg 
 
12.  forvalte kommunens eiermyndighet (delegert myndighet, jfr. saker om valg av 

representanter og vararepresentanter i diverse selskaper).  



 
 
 
 
SAKER SOM SKAL BEHANDLES I FORMANNSKAPET I HENHOLD TIL:   
 
Kommuneloven: 
§ 13 nr 1 Behandle ”hastesaker” 
§ 44 nr 6 Innstille til kommunestyret om økonomiplan 
§ 45 nr 2 Innstille til kommunestyret om årsbudsjett 
§ 48 nr 3 Innstille til kommunestyret om årsregnskap og årsberetning 

 

Delegerte saker iht alkoholloven: 
Avgjøre enkeltbevillinger delegert fra kommunestyret og som ikke er delegert til annet 
organ. 
 
Økonomisaker: 
Budsjettmyndighet innen drifts- og investeringsbudsjettet i det omfang sentrale 
forskrifter tillater. 
 
Tomtefesteloven: 
Innstille til kommunestyre om regulering av festeavgift etter § 15  
 
Plan- og bygningsloven: 
Innstille til kommunestyre om kommunal planstrategi, jfr § 10-1 
 
Saker vedr. arbeidsgiverfunksjonen: 
Utøvende arbeidsgiveransvar for rådmannen, jfr. pkt. 8 om forhandlingsutvalg.  
 
SÆRLOVER m/FORSKRIFTER OG SEDVANE   
 
Formannskapet skal fatte forvaltningsvedtak etter særlover m/forskrifter og sedvane 
innen følgende ansvars-/myndighetsområder: 
 

• Lov om næringsmiddelkontroll 

• Barnevernsloven 

• Lov om nærkringkasting 

• Lov om film og video 

• Lov om helligdager og helligdagsfred 

• Handelsloven 

• Husbanksaker 

• Selvkost   

• Lov om offentlige anskaffelser 
 
 
 
 

 



OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET (OK) 
 
1. Oppvekst- og kulturutvalget (OK) delegeres myndighet til å ta avgjørelser i alle 

løpende saker der kommunen er tjenesteyter, herunder saker av materiell 
karakter som angår drift, anlegg, skoler, barnehager, kulturinstitusjoner og – 
anlegg mv. som ikke spesielt er lagt inn under et av de andre utvalgene, andre 
organ eller rådmannen. 

 
2. Oppvekst- og kulturutvalget (OK) skal fungere etter gjeldende lovverk og 

forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og 
reglement. 

 
3. Oppvekst- og kulturutvalget (OK) innstiller til Formannskapet i saker som 

omfatter flere utvalg. 
 
SÆRLOVER m/FORSKRIFTER OG SEDVANE   
 
Oppvekst- og kulturutvalget skal fatte forvaltningsvedtak etter særlover m/forskrifter 
og sedvane innen følgende ansvars-/myndighetsområder: 
 

• Opplæringsloven 

• Barnehageloven 

• Voksenopplæringsloven 

• Bibliotekloven 

• Kulturloven 

• Kulturminneloven 
 
 
  



HELSE- OG OMSORGSUTVALGET (HO) 
1. Helse- og omsorgsutvalget (HO) delegeres myndighet til å ta avgjørelser i alle 

løpende saker der kommunen er tjenesteyter, herunder saker av materiell 
karakter som angår drift, anlegg, institusjoner mv som ikke spesielt er lagt inn 
under et av de andre utvalgene, andre organ eller rådmannen. 

 
2. Helse- og omsorgsutvalget (HO) skal fungere etter gjeldende lovverk og 

forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og 
reglement. 

 
3. Helse- og omsorgsutvalget (HO) innstiller til Formannskapet i saker som omfatter 

flere utvalg. 
 
 
SÆRLOVER m/FORSKRIFTER OG SEDVANE   
 
Helse- og omsorgsutvalget skal fatte forvaltningsvedtak etter særlover m/forskrifter og 
sedvane innen følgende ansvars-/myndighetsområder: 
 

• Folkehelseloven   

• Kommunehelsetjenesteloven  

• Smittevernloven 

• Helseregisterloven 

• Spesialisthelsetjenesteloven 

• Psykisk helsevernloven 

• Avviklingsloven 

• Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 

• Helse- og omsorgstjenesteloven 

• Eldrerådsloven 

• Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
 

 
 
 
 

  



PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET (PU) 
1. Plan- og utviklingsutvalget (PU) er tillagt ansvaret for alt plan- og 

utviklingsarbeid som ikke er tillagt andre organ eller rådmannen i kommunen. 
 
2. Plan- og utviklingsutvalget (PU) skal fungere etter gjeldende lovverk og 

forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og 
reglement. 

 
3. Plan- og utviklingsutvalget (PU) innstiller til Formannskapet i saker som omfatter 

flere utvalg. 
 
SÆRLOVER m/FORSKRIFTER OG SEDVANE   
 
Plan- og utviklingsutvalget skal fatte forvaltningsvedtak etter særlover med forskrifter 
og sedvane innen følgende ansvars- og myndighetsområde: 
 
PU innstiller til kommunestyret i følgende saker: 
 

• Brann- og eksplosjonsvernloven 
- der myndigheten er tillagt kommunestyret og ikke er delegert til ØRB,  
- plikt til å etablere og drifte brannvesen etter § 9 og gebyrer/forskrifter 

etter § 28  
 

• Matrikkellova 
- delegering av myndighet etter § 1-2 

 

• Forurensningsloven 
- vedta forskrifter etter § 22, 24 og 30, og vedta gebyrer etter § 34 

 

• Plan- og bygningsloven 
- Vedtak om planprogram for kommuneplan etter § 11-13  
- Vedtak om kommuneplan etter kap. 11/ § 11-15,  
- Vedtak om reguleringsplaner som ikke delegert til PU etter kap. 12/ § 12-

12,  
- Vedtak om ekspropriasjon etter kap. 16,  
- Vedtak om refusjon etter kap. 18,  
- Vedtak om utbyggingsavtaler etter kap. 17/ § 17-4, 
- Vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for fjernvarme etter § 27-5 (selve 

tilknytningsplikten antas bestemt av annet lovverk) 
- Vedtak om utbedringsprogram etter § 31-8. 
- Vedtak om gebyrer etter § 33-1. 

 

• Veglova 
- ta opp, bygge eller nedlegge kommunal veg etter § 5, 6 og 7, 
- tillate bompenger på privat veg etter § 56 

 
 

• Vegtrafikkloven 
- parkeringsavgifter og parkeringsgebyrer etter § 8 og 31a 



 
PU delegeres avgjørelsesmyndighet i følgende saker: 
 

• Forurensningsloven 
- renovasjon og forsøpling  
- utslippstillatelser og avløpsanlegg 

 

• Matrikkelloven 

• Eigedomsregistreringslova 

• Eierseksjoneringsloven 

• Plan- og bygningsloven 
- vedtak om dispensasjon fra arealplaner, jf. § 19-2 
- vedtak om midlertidig bygge- og deleforbud jf. § 13-1 
- vedtak om fastsetting av planprogram jf. § 12-9, tredje ledd 
- vedtak om mindre reguleringsplan (detaljplan) – med de begrensninger 

som følger av loven, jf. § 12-12 annet ledd 
- vedtak om mindre endring / utfylling av reguleringsplan jf. § 12-14 
- vedtak om fristforlengelse av planvedtak jf. § 12-4 siste ledd 
- beslutning om å legge planforslag ut til høring og offentlig ettersyn jf. § 12-

10 
 

• Stadnamnloven 

• Veglova 

• Vegtrafikkloven 

• Husleieloven 

• Grannelova 
- der kommunen er nabo 

  



KLIMA- OG MILJØUTVALGET (KM) 
 
1. Klima- og miljøutvalget (KM) er tillagt ansvaret for alt som ikke er tillagt andre 

organ eller rådmannen i kommunen, herunder saker knyttet til landbruk, vilt og 
innlandsfiske. 

 
2. Klima- og miljøutvalget (KM) skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter 

for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement. 
 
3. Klima- og miljøutvalget (KM) avgir høringsuttalelse til Formannskapet i saker 

som omfatter flere utvalg. 
 
Klima- og miljøutvalgets saksområde: 

• Planverk for klima- og miljø, samt konkrete saker innenfor dette området som ikke 
er lagt til andre utvalg 

• Vilt- og naturforvaltning 

• Strategiplan for landbruket og saker som direkte omfatter landbruk og som ikke er 
en del av plan- og byggesaksbehandlingen 

• Vanndirektivet og saker som berører Leiravassdraget og Hurdalvassdraget 

• Trafikksikkerhet 

• Friluftslivets betydning for Folkehelse 

• Flystøy 

• Saker etter ordførerens bestemmelse 
 
SÆRLOVER m/FORSKRIFTER OG SEDVANE   
 
Klima- og miljøutvalget skal fatte forvaltningsvedtak etter særlover med forskrifter og 
sedvane innen følgende ansvars- og myndighetsområde: 
 
KM  innstiller til kommunestyret i følgende saker: 
 

• Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
- vedta forskrifter om landing og start for luftfartøy i utmark og bruk av 

motorfartøy på innsjøer < 2 km² etter § 5 

 

• Forurensningsloven, vedta forskrifter etter § 9 
 
KM delegeres avgjørelsesmyndighet i følgende saker: 
 

• Jordlova 

• Konsesjonsloven 

• Forpaktningsloven 

• Skogbruksloven  

• Odelsloven 
 

• Friluftsloven 
- regulering av ferdsel etter § 2, 14, 15 og 16,  
- avgi uttalelser etter § 20 



- ivareta allmennhetens interesser etter § 22  
- stansing av bygging og fjerning av ulovlig oppsatte skilt mv etter  

§ 40 

• Viltloven 
 

• Vannressursloven  
- tilsyn og kontroll med mindre damanlegg 

 
 
 
 


