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Grunnprinsipper i Tvedestrand

 Hovedprinsippet er at kommunestyret tar beslutning 
i alle prinsipielle saker som skal behandles politisk, 
med mindre lovverket gir beslutningsmyndighet 
direkte til andre organ, eller at kommunestyret selv har 
lagt beslutningsmyndigheten til andre.
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Grunnprinsipper i Tvedestrand

 Andre organer: Forbereder saker som skal 
behandles i kommunestyret (gir innstilling), 
med mindre særlover eller delegert myndighet 
gir beslutningsmyndighet

 Stor grad av delegering til administrasjonen



Grunnprinsipper i Tvedestrand
 Kun lovpålagte organer, dvs:

 Kommunestyre
 Formannskap (valgstyre)
 Kontrollutvalg
 Administrasjons- og likestillingsutvalg
 Arbeidsmiljøutvalg (50/50 politisk/administrativt på arbeidsgiversiden)

 Eldreråd
 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
 Ungdomsråd
 Klageutvalg
 Sakkyndig nemnd – eiendomsskatt
 Klagenemnd - eiendomsskatt 4
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Kommunestyre 
23 medl.

Eldres råd

Ungdomsråd

Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse

Arbeidsmiljøutvalg

Administrasjons og 
likestillingsutvalg

Klageutvalg

Sakkyndig nemnd og 
klagenemnd e-skatt

Formannskap/
valgstyre
9 medl.

Teknikk, plan og 
natur, 9 medl.

Kontrollutvalg 
5 medl.



Grunnprinsipper i Tvedestrand
 Kun lovpålagte organer, men:

 Organene kan opprette underutvalg og/eller ad-hoc 
utvalg etter behov

 Kommunestyret har vedtatt at en vil at Foreldreutvalg 
for barn med funksjonshemminger skal være et 
undervalg for/av Råd for personer med funksjons-
nedsettelse
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Politisk og administrativ organisering -
Tvedestrand 

Kommunestyret

 23 representanter 9-10 møter i året
 Behandler rundt 120-150 saker i året
 Muligheter for interpellasjoner, grunngitte 

spørsmål fra representanter og Åpen spørretime



Formannskapet

 9 representanter (alle må sitte i kommunetyret)
 Behandler 40-50 saker i året (trolig en del mer framover)
 Møte en uke før kommunestyret
 Innstiller overfor kommunestyret på sine saksfelt
 Bestiller saker fra administrasjonen



Teknikk-, plan-, og naturkomite
 9 representanter 
 Behandler 100-120 saker i året
 Møte en uke før kommunestyret (samme dag som 

formannskapet, men senere på dagen)
 Innstiller overfor kommunestyret på sine saksfelt
 Delegerte funksjoner innen plan og byggesak
 Bestiller saker fra administrasjonen



Kontrollutvalget

 5 representanter (klare regler for hvem som kan sitte i 
utvalget og hvem som kan være leder) 

 Kontrollutvalget fører løpende kontroll med den 
kommunale virksomhet på kommunestyrets vegne

 Innstiller overfor kommunestyret på sine saksfelt
 Møte etter egen møteplan (ca. 5 ganger i året)



Klageutvalget

 3 representanter fra formannskapet
 Kommunens særskilte klageutvalg i alle saker som ikke 

behandles etter plan- og bygningsloven
 Der fylkesmannen er klageinstans er klageutvalget en 

underinstans



Administrasjons- og likestillingsutvalg

 7 representanter, 5 er politisk valgt og 2 er valgt av de 
ansatte

 Jobber med:
-Arbeidsgiverpolitikk i vid forstand
-Personalpolitiske reglementer og retningslinjer
-Rammer for opplæring og kompetanseutvikling
-Likestilling

 6-8 møter i året



Arbeidsmiljøutvalg

 4 representanter fra arbeidsgiversiden (2 politikere og 
2 fra adm. ledelse), 4 fra arbeidstakersiden

 Oppgavene er gitt i arbeidsmiljøloven (HMS, uttale 
ved nye lokaliteter, omorganiseringer osv)

 6-8 møter i året



Eldrerådet

 7 medlemmer, flertallet skal være alderspensjonister
 Skal jobbe for og har uttalerett i saker om:

-Eldre sine levekår
-Budsjett- og økonomiplan

 Rådgivende og ideskapende organ
 Rådet behandler ikke saker om enkeltpersoner



Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse

 5 medlemmer, 1 medlem skal være fra kommunestyret
 Skal jobbe for og har uttalerett i saker som:

-Har vesentlig betydning for personer med nedsatt 
funksjonsevne
-Budsjett- og økonomiplan

 Rådgivende og ideskapende organ
 Rådet behandler ikke saker om enkeltpersoner



Ungdomsrådet

 5 medlemmer, 3 rekrutters fra elevrådet på Lyngmyr 
skole og 2 fra Tvedestrand videregående skole

 2 mentorer fra kommunestyret
 Skal jobbe for og har uttalerett i saker som:

-Angår ungdom
-Fordeling av tilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner
-Budsjett- og økonomiplan

 Kan ta opp egne saker



Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt

 3 medlemmer
 Arbeid knyttet til «Eiendomsskattevedtekter for 

Tvedestrand kommune»



Klagenemnd - eiendomsskatt

 3 medlemmer
 Klagesaker knyttet til eiendomsskatt



Ordfører/varaordfører

 Ordfører kan treffe vedtak i kurante saker i 
kommunestyrets sommerferie

 Ordfører representerer kommunen i selskaper hvor 
kommunen har eierinteresser
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