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1. POLITISK REGLEMENT TØNSBERG KOMMUNE 

1.1. KOMMUNELOVEN 2018 
Politisk reglement for Tønsberg kommune ble utformet på grunnlag av den vedtatte 

kommuneloven(2018) som trådte i kraft ved konstitueringen av Tønsberg kommunestyre 

9. oktober 2019. 

1.2. DEL I  –  POLITISK HOVEDSTRUKTUR 
Reglement for politisk hovedstruktur er beskrevet under.  Reglementet bestemmer hvilke 

folkevalgte organer kommunen skal ha og deres ansvarsområder.   

Politisk reglement for Tønsberg kommune - Del I Politisk hovedstruktur er vedtatt av 

fellesnemnda 13.6. 2018 i FTK-022/18, samt supplert 12.2.2019 i FTK-014/19, 20.6.2019 

i FTK-056/19 og 28.9.2019 i FTK-070/19.  Den politiske organiseringen vedtatt i 

reglementet skal evalueres i slutten av hver kommunestyreperiode. 

1.3. DEL II  –  SAKSBEHANDLING I FOLKEVALGTE ORGANER 
Kommunestyret fastsetter selv reglementet for saksbehandling i folkevalgte organer, jf. 

kommuneloven(2018) § 11-12.   

Saksbehandling i folkevalgte organer fremgår av bestemmelsene i kommuneloven(2018) 

kapittel 11. 

Politisk reglement for Tønsberg kommune - Del II Saksbehandling i folkevalgte organer er 

vedtatt av fellesnemnda 20.9.2018 i FTK-039/18. 

1.4. DEL III  –  DELEGERINGSREGLEMENT  
Kommunestyret fastsetter selv reglementet for hvordan vedtaksmyndighet og 

innstillingsrett skal delegeres, jf. kommuneloven(2018) § 5-14.   

 

Dette reglementet skal vedtas innen 31. desember året etter at kommunestyret er 

konstituert.  Det sist vedtatte reglement og andre eventuelle vedtak om delegering og 

innstillingsrett gjelder inntil nytt reglement er fastsatt. 

 

Politisk reglement for Tønsberg kommune - Del III Delegeringsreglement med reglement 

for særlover er vedtatt av fellesnemnda 4.12.2018 i FTK-060/18. 
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1.5. DEL IV  –  REGLEMENT FOR GODTGJØRING OG 

VELFERDSGODER MV. 
Kommuneloven(2018) kapittel 8 har bestemmelser om folkevalgtes rett og plikt til å delta i 

møte, rett til fri fra arbeid, krav på dekning av utgifter og økonomisk tap, 

arbeidsgodtgjøring, godtgjøring ved frikjøp og pensjonsordning.  

Kommuneloven(2018) har også nye bestemmelser om ettergodtgjøring, sykepenger, 

yrkesskade og permisjoner pensjonsordning.   

Retten gjelder for alle med et kommunalt tillitsverv, det vil si alle medlemmer av 

folkevalgte organer i kommunen. 

Kommunestyret skal selv fastsette nærmere regler om godtgjøring og størrelse. 

Til forskjell fra kommuneloven(1992) skal reglement om godtgjøring mv. fastsettes i 

forskrift. 

Politisk reglement for Tønsberg kommune - Del IV Folkevalgtes godtgjøring og 

velferdsgoder er vedtatt av fellesnemnda 14.11.2018 i FTK-055/18. 

2. POLITISK HOVEDSTRUKTUR 

2.1. HOVEDPRINSIPPER I POLITISK HOVEDSTRUKTUR  

2.1.1. POLITISK ORGANISERING  

Kommunestyret kan selv opprette folkevalgte organer i tråd med 

kommuneloven(2018) kapittel 5. 

Bestemmelsene om hvilke folkevalgte organer som kommunestyret kan velge å 

opprette når kommunen ikke skal ha parlamentarisk styringsform, fremgår av 

kommuneloven(2018) § 5-1 andre ledd. 

2.1.2. GJENNOMGÅENDE REPRESE NTASJON  

Hovedstrukturen for Tønsberg kommunes folkevalgte organer skal være 

formannskap, fem (faste) utvalg samt et administrasjonsutvalg (partssammensatt 

utvalg).   

 

Det skal tilstrebes gjennomgående representasjon ved at alle 49 medlemmer av 

kommunestyret får en plass i et av de folkevalgte organene i hovedstrukturen.  

 

Ved valg av andre representanter enn medlemmer av kommunestyret er det bare 

kandidater på lister til kommunestyrevalget som kan velges. 
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2.1.3. FOLKEVALGTE ORGANER OG ANTALL MEDLEMMER  

Kommunestyret     49 medlemmer 

Formannskapet    11 medlemmer 

Administrasjonsutvalget (11 + 4)  15 medlemmer 

Utvalg  (faste)    111 medlemmer 

Kommuneplanutvalg    11+2 medlemmer 

Økonomiplanutvalg (drøftelsesorgan) 11+2 medlemmer 

Valgutvalg  13 medlem(gruppeleder) fra hvert parti 

representert i kommunestyret 

Kontrollutvalget      5 medlemmer 

Valgstyret     11+2 medlemmer 

Særskilt klagenemnd     3 medlemmer 

Eldrerådet      114 medlemmer 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 115  medlemmer 

Ungdomsråd     136 medlemmer 

2.2. FOLKEVALGTE ORGANER  

2.2.1. KOMMUNESTYRET  

Kommunestyret er øverste folkevalgt organ i Tønsberg kommune,                           

jf. kommuneloven(2018) § 5-3. 

Kommunestyrets medlemmer velges etter reglene i valgloven mm.,                         

jf. kommuneloven(2018) § 5-5 + kap. 7. 

Kommunestyret skal 49 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer 

annet i tråd med kommuneloven, jf. forskrift 12. november 2017 nr. 1970 om 

sammenslåing av Tønsberg kommune og Re kommune til Tønsberg kommune. 

2.2.2. FORMANNSKAP  

Tønsberg kommune skal ha et formannskap med 11 medlemmer.   

Kommunestyret velger selv formannskapet, jf. kommuneloven(2018) § 5-6 første 

ledd. 

                                                      
1 Antall medlemmer for utvalg for plan og bygg ble vedtatt av fellesnemnda 
2 Formannskapets medlemmer samt gruppeledere fra de partier som ikke er representert i formannskapet 
3 Vedtatt av fellesnemnda 20.6.19 i FTK-056/19 
4 Vedtatt av fellesnemnda 12.2.19 i FTK-014/19 
5 Vedtatt av fellesnemnda 12.2.19 i FTK-014/19 
 6 Vedtatt av fellesnemnda 28.9.19 i FTK-070/19  
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Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av og blant 

medlemmene av kommunestyret, jf. kommuneloven(2018) § 5-6 andre ledd. 

2.2.3. ADMINISTRASJONSUTVALG (PARTSSAMMENSATT UTVA LG) 

Tønsberg kommune skal ha et administrasjonsutvalg med 15 medlemmer.  

Administrasjonsutvalgets medlemmer skal være formannskapets medlemmer samt 

4 medlemmer som er representanter for kommunens ansatte,  

jf. kommuneloven(2018) § 5-11. 

Kommunestyret velger selv kommunens representanter og utvalgets leder og 

nestleder blant disse. 

2.2.4. UTVALG  

Kommunestyret kan selv opprette utvalg for kommunale formål og deler av den 

kommunale virksomheten, jf. kommuneloven(2018) § 5-1 andre ledd bokstav d) og 

§ 5-7.   

Tønsberg kommune skal ha 5 faste utvalg, ett kommuneplanutvalg med 

vedtaksmyndighet og ett økonomiplanutvalg uten vedtaksmyndighet.   

Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 

varamedlemmer til utvalgene, jf. kommuneloven(2018) § 5-7 andre ledd. 

Utvalgene er 

- Utvalg for mestring, helse og velferd………  11 medlemmer 

- Utvalg for oppvekst og opplæring…………. 11 medlemmer 

- Utvalg for kultur, idrett og folkehelse………   11 medlemmer 

- Utvalg for miljø, teknikk og næring………...   11 medlemmer 

- Utvalg for plan og bygg…………………….. 11 medlemmer 

- Kommuneplanutvalg – formannskapets medlemmer samt gruppeledere fra 

de partier som ikke er representert i formannskapet 

- Økonomiplanutvalg – formannskapets medlemmer samt gruppeledere fra 

de partier som ikke er representert i formannskapet 

2.2.5. VALGUTVALG7 

Tønsberg kommune skal ha et valgutvalg som er innstillende organ til 

kommunestyret og formannskapet i alle saker om valg og suppleringsvalg til styrer, 

råd og utvalg. 

Valgutvalget skal som hovedregel være sammensatt av gruppeleder fra hvert parti 

representert i kommunestyret.  Valgutvalget opprettes uten varamedlemmer. 

Kommunestyret velger selv medlemmer, en leder og en nestleder til valgutvalget. 

2.2.6. KONTROLLUTVALG  

Tønsberg kommune skal ha et kontrollutvalg med 5 medlemmer.  

Kommunestyret velger selv kontrollutvalget som skal føre løpende kontroll med 

kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret, jf.                   

kommuneloven(2018) § 23-1 første og andre ledd.   

                                                      
7 Vedtatt av fellesnemnda 20.6.2019 i FTK-056/19 som valgnemnd, endret navn pga. kommuneloven(2018) § 

5-1 tredje ledd 
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Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 

varamedlemmer til kontrollutvalget.   Minst ett medlem skal velges blant 

kommunestyrets medlemmer. Leder og flertallet i utvalget kan ikke være medlem 

av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.   

Kontrollutvalgets medlemmer velges i tråd med bestemmelsene i kommuneloven 

om hvem som er utlukket fra valg, jf. kommuneloven(2018) § 23-1 tredje ledd.  

2.2.7. SÆRSKILT KLAGENEMND  

Tønsberg kommune skal ha en særskilt klagenemnd for klager over enkeltvedtak 

som skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd første punkt. 

Klagenemnda skal ha 3 medlemmer som velges av kommunestyret selv.  Minimum 

2 av nemndas medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 

Kommunestyret velger selv en leder og en nestleder og øvrige medlemmer og 

varamedlemmer til klagenemnda. 

2.2.7. VALGSTYRET  

Kommunen skal ha et valgstyre som velges av kommunestyret selv, jf. valgloven     

§ 4-1.   

 

I Tønsberg kommune skal valgstyrets medlemmer være formannskapet og 

gruppeledere fra de partier som ikke er representert i formannskapet. 

 

Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 

varamedlemmer til valgstyret. 

2.2.8. ELDRERÅD  

Kommunestyret skal selv velge et eldreråd, jf. kommuneloven(2018) § 5-12. 

Eldrerådet i Tønsberg kommune skal ha 7 medlemmer – 2 folkevalgte og 5 

foreslått av organisasjoner for eldre.  De 2 folkevalgte medlemmene skal ha 

personlig varamedlem. For de 5 andre medlemmene skal det være en nummerert 

liste på 3 varamedlemmer som trer inn etter nummerrekkefølge.  Flertallet av 

medlemmene skal være fylt 60 år på valgtidspunktet. 

Eldrerådet velger selv8 sin leder og nestleder blant medlemmene. 

2.2.9. RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE  

Kommunestyret skal selv velge et råd for personer med funksjonsnedsettelse,       

jf. kommuneloven(2018) § 5-12. 

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Tønsberg kommune skal ha 7 

medlemmer – 2 folkevalgte og 5 foreslått av organisasjoner for personer med 

funksjonsnedsettelse.  De 2 folkevalgte medlemmene skal ha personlig 

varamedlem. For de 5 andre medlemmene skal det være en nummerert liste på 3 

varamedlemmer som trer inn etter nummerrekkefølge. 

 

                                                      
8 Forskrift om medvirkningsordninger § 3 tredje ledd 
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Rådet for personer med funksjonsnedsettelse velger selv9 sin leder og nestleder 

blant medlemmene. 

2.2.10. UNGDOMSRÅD  

Kommunestyret skal selv velge et ungdomsråd, jf. kommuneloven(2018) § 5-12. 

 

Ungdomsrådet i Tønsberg kommune skal ha 1310 medlemmer foreslått av 

organisasjoner for ungdom, herunder elevråd.  Alle medlemmer skal ha personlig 

varamedlem.  

 

Medlemmene til ungdomsrådet velges for 2 år.  Medlemmene i ungdomsrådet skal 

på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

 

Ungdomsrådet velger selv11 sin leder og nestleder blant medlemmene. 

3. FOLKEVALGTE ORGANERS ANSVARSOMRÅDER 

3.1. GENERELT OM ANSVAR OG MYNDIGHET  
Ansvarsområdene angitt i Del I Politisk hovedstruktur gjelder generell politisk oppfølging.   

Vedtaksmyndighet og innstillingsrett reguleres i Politisk reglement - Del III 

Delegeringsmyndighet. 

3.2. KOMMUNESTYRETS ANSVAR OG MYNDIGHET  
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke noe annet følger av lov, 

jf. kommuneloven(2018) § 5-3 andre ledd. 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, 

ordføreren eller kommunedirektøren(rådmann) innenfor rammene av kommuneloven eller 

annen lov, jf. kommuneloven(2018) § 5-3 tredje ledd og § 5-4. 

3.3. FORMANNSKAPETS ANSVARSOMRÅDER  
Kommunestyret tildeler vedtaksmyndighet til formannskapet, jf. kommuneloven(2018)       

§ 5-6 femte ledd. 

3.3.1. ANSVARSOMRÅDER FORMANNSKAPET  

Formannskapet har ansvar og oppfølging innenfor angitte områder hvis ikke annet 

er bestemt i kommunestyret, lov eller forskrift 

- Økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak 

- Styringsprinsipper og politisk organisering 

- Økonomi- og finansoppfølging 

- Eiendomsutvikling og -omsetning 

- Havnesaker 

- Administrativ omorganisering av prinsipiell art 

                                                      
9  Forskrift om medvirkningsordninger § 3 tredje ledd 
10 Vedtatt av fellesnemnda 28.9.19 i FTK-070/19 
11 Forskrift om medvirkningsordninger § 3 tredje ledd 
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- Konkurranseutsetting av kommunale tjenester 

- Digitalisering 

- Kommunikasjon 

3.4. ADMINISTRASJONSUTVALGET ANSVARSOMRÅDER  
Kommunestyret tildeler vedtaksmyndighet til administrasjonsutvalget, jf. 

kommuneloven(2018) § 5-11 og § 5-7. 

3.4.1. ANSVARSOMRÅDER ADMINISTRASJONSUTVALGET  

Administrasjonsutvalget har ansvar og oppfølging innenfor angitte områder hvis 

ikke annet er bestemt i kommunestyret, lov eller forskrift 

- Forhold mellom ansatte og kommunen som arbeidsgiver 

- Kommunens likestillingsutvalg 

- Overordnet arbeidsgiverpolitikk 

- Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

- Rammer, reglementer og retningslinjer for administrasjonens 

personalfunksjon 

- Mål og rammer for kommunens opplæringsvirksomhet og 

kompetanseutvikling 

- Personvern- og personopplysninger 

3.5. UTVALGENES ANSVARSOMRÅDER 

3.5.1. GENERELT OM ANSVARSOMRÅDER FOR ALLE FASTE UTVALG  

Kommunestyret tildeler vedtaksmyndighet til alle utvalg, jf. kommuneloven(2018)    

§ 5-7. 

Utvalgenes ansvarsområder er valgt utfra formålsprinsippet (sektorinndeling).  Ved 

behov kan utvalg også få ansvar for funksjoner innenfor kommunens 

tjenesteområder. 

3.5.2. ANSVARSOMRÅDER KOMMUNEPLANUTVALG  

Kommuneplanutvalget skal ha vedtaksmyndighet innenfor området  

- Planstrategi 

- Kommuneplanens areal- og samfunnsdel 

3.5.3. ANSVARSOMRÅDER ØKONOMIPLANUTVALG  

Økonomiplanutvalget skal drøfte  

- Økonomiplan 

- Budsjett 

Utvalget har ikke vedtaksmyndighet. 

3.5.4. ANSVARSOMRÅDER UTVALG FOR MESTRING,  HELSE OG VELFERD  

Utvalg for mestring, helse og velferd har ansvar og oppfølging innenfor angitte 

områder hvis ikke annet er bestemt i kommunestyret, lov eller forskrift 

- Helse og omsorg i hjemmet 



 

Vedtatt av Tønsberg kommunestyre 7.11.2019 i KST-020/19  

og endret 8.9.21 i KST-121/21  11 

1
1            Politisk reglement 2020-2023                DEL I Politisk hovedstruktur 

- Institusjon- og sykehjemstjenester 

- Psykisk helse, rus og miljøarbeid  

- Mestring og forebyggende tjenester i helse og omsorg 

- Legevakt og øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) 

- Legetjenester 

- E-helsetiltak (informasjonssikkerhet, velferdsteknologi mm.) 

- Økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig mm. (NAV) 

- Boligsosialt arbeid 

- Integrering og bosetting av flyktninger og asylsøkere 

3.5.5. ANSVARSOMRÅDER UTVALG FOR OPPVEKST OG OPPLÆRING  

Utvalg for oppvekst og opplæring har ansvar og oppfølging innenfor angitte 

områder hvis ikke annet er bestemt i kommunestyret, lov eller forskrift 

- Barnevern 

- Barnehage 

- SFO  

- Grunnskole 

- Spesialundervisning 

- PPT 

- Skoleskyss 

- Voksenopplæring 

- Enslige, mindreårige flyktninger 

- Forebyggende tiltak for barn og unge 

- Helsestasjon barn, unge og svangerskapskontroll 

- Helse- og omsorgstjenester til barn, unge og familier (avventer til adm. 

organisering) 

- Krisesentertjenester 

3.5.6. ANSVARSOMRÅDER UTVALG FOR KULTUR,  IDRETT OG 

FOLKEHELSE  

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse har ansvar og oppfølging innenfor angitte 

områder hvis ikke annet er bestemt i kommunestyret, lov eller forskrift 

- Bibliotek 

- Folkehelse 

- Miljørettet helsevern 

- Kultur- og idrettsanlegg 

- Kulturskole  

- Aktivitet, fritid og deltakelse 

- Arrangementer og festivaler 

- Utsmykking av kommunale bygg og offentlige rom 

- Frivillighet 

- Tilskuddsordninger 

- Nærdemokrati 

- Friluftsliv 

- Steds- og veinavn 

- Bevillings- og kontrollsaker alkohol, servering og tobakk 

- Alkoholpolitikk 
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3.5.7. ANSVARSOMRÅDER UTVALG FOR MILJØ,  TEKNIKK OG NÆRING  

Utvalg for miljø, teknikk og næring har ansvar og oppfølging innenfor angitte 

områder hvis ikke annet er bestemt i kommunestyret, lov eller forskrift 

- Miljøvern og klima 

- Næringsutvikling inkl. reiseliv 

- Trafikk, trafikksikkerhet og parkering 

- Vannforsyning- og avløp 

- Forurensing og avfall 

- Vei 

- Kommunale eiendommer, drift og vedlikehold 

- Brann og redning 

- Beredskap 

- Geodata 

- Utmark- og friluftsområder 

- Vilt og fisk 

- Landbruk og skogbruk 

3.5.8. ANSVARSOMRÅDER UTVALG FOR PLAN OG BYGG  

Utvalg for plan og bygg har ansvar og oppfølging innenfor angitte områder hvis 

ikke annet er bestemt i kommunestyret, lov eller forskrift  

- Byggesaker 

- Reguleringsplaner og områderegulering 

- Klagesaker etter plan- og bygningsloven 

- Delingssaker 

- Konsesjonssaker 

3.6. ANSVARSOMRÅDET VALGUTVALGET12 
Valgutvalget er et saksforberedende utvalg som skal organisere gode valg av 

representanter til styrer, råd og utvalg. 

Valgutvalget innstiller til formannskapet og kommunestyret i alle saker om valg og 

suppleringsvalg av representanter.   

Valgutvalget har ikke vedtaksmyndighet. 

3.7. ANSVARSOMRÅDER KONTROLLUTVALGET 
Kontrollutvalgets ansvarsområder er regulert i kommuneloven(2018) kap 23 og forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon gitt med hjemmel i denne loven. 

 

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll med kommunens virksomhet på 

kommunestyrets vegne.  Kontrollutvalget skal utføre de oppgavene som følger av 

kommuneloven, og skal ikke ha andre funksjoner enn dette. 

                                                      
12 Vedtatt av fellesnemnda 20.6.2019 i FTK-056/19 
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Kontrollutvalget kan ta opp ethvert spørsmål ved kommunens virksomhet som er knyttet 

til utvalgets kontrollansvar.  

3.8. ANSVARSOMRÅDER KLAGENEMNDA  
Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak hvor kommunestyret er 

klageinstans etter forvaltningsloven § 28 andre ledd.   

 

Klagenemndas behandling av saker som klageinstans skal følge forvaltningslovens regler 

med forskrifter. 

3.9. ANSVARSOMRÅDER VALGSTYRET 
Valgstyrets oppgaver følger av valgloven med forskrifter. 

3.10. ANSVARSOMRÅDER ELDRERÅD MV. 

3.10.1. ANSVARSOMRÅDER ELDRERÅDET  

Eldrerådet er et rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 

eldre, jf. kommuneloven(2018) § 5-12 og forskrift om medvirkningsordninger.   

Kommunestyret og andre folkevalgte organer skal13 forelegge slike saker for 

eldrerådet. 

3.10.2. ANSVARSOMRÅDER RÅDET FOR PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE  

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ og har rett til 

å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser,  

jf. kommuneloven(2018) § 5-12 og forskrift om medvirkningsordninger. 

 

Kommunestyret og andre folkevalgte organer skal14 forelegge slike saker for rådet 

for personer med funksjonsnedsettelse. 

3.10.3. ANSVARSOMRÅDER UNGDOMSRÅDET  

Ungdomsrådet er et rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som 

gjelder ungdom, jf. kommuneloven(2018) § 5-12 og forskrift om 

medvirkningsordninger. 

Kommunestyret og andre folkevalgte organer skal15 forelegge slike saker for 

Ungdomsrådet. 

 

---- // ---- 

                                                      
13 Forskrift om medvirkningsordninger § 2 andre ledd 

14 Forskrift om medvirkningsordninger § 2 andre ledd 

15 Forskrift om medvirkningsordninger § 2 andre ledd 


