
Delegasjon til driftsutvalget 
Vedtatt av kommunestyret den 17. desember 2019 i sak 92/19 (arkivsak 19/590) 
 

1 Ansvarsområde 
Driftsutvalget har det folkevalgte ansvaret for oppfølging og utvikling av kommunens 
tjenestetilbud innenfor VAR-området (vann, avløp og renovasjonstjenesten), naturforvaltning, 
bygg- og eiendom, teknisk drift, miljø, kultur, helse, folkehelse, omsorg, legetjenesten, 
hjemmetjenesten, barnehagene og grunnskolen og flyktningetjenesten. 
 

2 Generell myndighet 
Innenfor rammene av vedtatt årsbudsjett delegeres Driftsutvalget myndighet til å fatte vedtak i 
alle prinsipielle saker som naturlig hører innunder utvalgets ansvarsområde, med mindre annet 
fremgår av loven eller dette reglement. 
 
Innenfor sitt ansvarsområde gir driftsutvalget innstilling over kommunestyret dersom organet 
ikke selv har avgjørelsesmyndighet. 
 
Utvalget skal drøfte utviklingsstrategier og tiltak som forbedrer kvaliteten på tjenester 
innenfor utvalgets ansvarsområde. 
 
Utvalget behandler planer som naturlig hører innunder utvalgets ansvarsområde. I 
overordnede planer og planlegging etter plan- og bygningsloven, er det formannskapet som 
planutvalg som styrer planprosessen. 
 
Utvalget behandler forslag til årsbudsjett/økonomiplan, handlingsprogram og årsrapport. 
Utvalgets uttalelse forelegges formannskap som innstiller til kommunestyret. 
 
Driftsutvalget delegeres myndighet som kommunens utmarksnemd og er tillagt forvaltning av vilt i 
henhold til viltlovens § 4, innlandsfiske i henhold til lov om laksefisk og innlandsfisk mv. § 6 samt 
oppgaver i henhold til Lov om forvaltning av naturmangfold § 62. 

Driftsutvalget delegeres myndighet til, etter søknad, å fordele kommunens kulturmidler og utarbeide 
forslag til retningslinjer for slike tildelinger. 

Driftsutvalget delegeres myndighet som kommunens bevillingsmyndighet og har ansvar for 
kontrollvirksomhet etter alkoholloven og serveringsloven og tobakkskadeloven. Utvalgets 
myndighet etter alkoholloven med forskrifter følger av kommunens bevillingsreglement. 
 
Driftsutvalget skal utøve delegert myndighet i medhold av rusforebyggende handlingsplan. 
 
Driftsutvalget kan opprette komiteer til forberedende behandling og utredning av saker og til 
utførelse av særskilte verv i medhold av kommunelovens § 10 nr. 5 samt fastsettelse av 
mandat for komiteen. 
 

3 Avgjørelsesmyndighet etter særlov 
Driftsutvalget er innenfor rammene av vedtatt årsbudsjett delegert myndighet til å fatte vedtak i 
saker av prinsipiell betydning i medhold av særlover med forskrifter.  
 



4 Arbeidsdeling mellom driftsutvalget og formannskapet 
Dersom det oppstår spørsmål om arbeidsdelingen mellom driftsutvalget og formannskapet, 
skal lederen av driftsutvalget og lederen i formannskapet avklare dette. Dersom de ikke finner 
en løsning, drøftes dette med opposisjonsleder før saken eventuelt fremmes for 
kommunestyret. 
 

5 Saker hvor utvalget har uttalerett 
a) Saker om etablering av lokale og regionale samarbeidstiltak 
b) Saker om endringer i delegert myndighet til utvalget 
 


