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Generelle saksbehandlingsregler for saker til 

politisk behandling

Kommunen benytter arbeidsformen fullført saksbehandling ved forberedelse og behandling 

av politiske saker. 

Med fullført saksbehandling forstår vi en arbeidsform der:

 Et problem (sak) behandles og en løsning (forslag til vedtak) presenteres i så fullført 

form at det kun står igjen for folkevalgte organer å godkjenne eller vedta (eventuelt 

forkaste) vedtaket.

 Saksbehandlingen skal utføres på det lavest mulige nivå i organisasjonen, og på et 

nivå som har de nødvendige kvalifikasjoner til en forsvarlig behandling av saken. 

Saksbehandlingen skal gjøres ferdig der, med forslag til vedtak i beslutningsorganet.

 Det organisasjonsledd som blir overlatt saksbehandlingen, har rett og plikt til å 

innhente opplysninger fra alle ledd i og utenfor organisasjonen, og trekke 

konklusjoner på et totalt samordnet grunnlag og gi forslag til vedtak.

Kommuneloven legger bestemte føringer for saksbehandlingen i kommunene. Prinsippet for 

fullført saksbehandling skal være i samsvar med lovens forutsetninger, bl.a. med siktemål å 

få et klart skille mellom administrativ og politisk saksbehandling.

Fullført saksbehandling blir praktisert fordi:

 det ivaretar etablerte ledelses- og samarbeidsrutiner på en ryddig måte.

 administrasjonen framstår som en felles enhet.

 det er en enkel og praktisk form for saksbehandling.

 medarbeidernes motivasjon øker som følge av klarere ansvar for egne saker.

Samarbeid mellom de ulike aktørene i administrasjonen er en forutsetning for å oppnå et 

godt resultat. Godt samarbeid forutsetter at kommunen har gode rutiner og at disse følges.

Saksbehandleren

 utfører fullført saksbehandling i samsvar med disposisjonen for saker til folkevalgte 

organ.
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  har et selvstendig ansvar for saksutredningen, dvs.:

o innhente informasjon direkte fra "kilden".

o sørge for at alle sider av en sak er samordnet og vurdert før den blir lagt fram 

til politisk behandling, dvs. vurdere samlede konsekvenser for kommunen og 

trekke konklusjoner.

o vise til budsjettdekning i de sakene som er av økonomisk karakter.

o så lang det er mulig vise til lovhjemmel og gjeldende kommunale 

plandokumenter.

o framlegge forslag til vedtak på vegne av kommunedirektøren. Saker som ikke 

kan regnes som kurante må drøftes med leder og/eller kommunedirektør.

o avgjøre hva som skal følge som vedlegg.

 melder saken opp i systemet og overlevere dokumenter til møtesekretæren.

 samarbeider med arkivansvarlig slik at nødvendig registrering, klassifisering, 

ekspedering og kopiering skjer i samsvar med regler og retningslinjer 

for post/sak/arkiv-arbeidet.

 gjennomgå tilstrekkelig opplæring.

Lederen

 fordeler sakene og delegerer saksbehandlingen internt.

 informerer, støtter, motiverer og gir nødvendig opplæring.

 sørger for at sakene er drøftet og klarert med kommunedirektør på forhånd.

 ivaretar tjenesteområdets arkivansvar, herunder sørger for at det som er arkivverdig 

blir arkivert i saksbehandlingssystemet.

 er ansvarlig for at saken blir fulgt opp.

Kommunedirektøren

Det er saksbehandlerens oppgave å forberede sakene for de folkevalgte i organene. I h.h.t. 

kommuneloven § 23 nr. 2 er kommunedirektøren tillagt ansvaret for å påse at de saker som 

legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, dvs. at alle som har interesser i 
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saken får uttale seg, at de økonomiske og juridiske forhold er grundig vurdert og at 

kommunens helhet er ivaretatt.

Fullført saksbehandling krever bl.a. at kommunedirektør må:

 praktisere reell delegering.

 avsette tilstrekkelig tid til drøfting av sakene.

 gjøre gjeldende retningslinjer og vedtatte politiske målsettinger kjent for alle.

 sørge for at saker som berører flere enheter/avdelinger blir samordnet.

Møtesekretær

Møtesekretærens viktigste oppgaver er:

 se til at sakene har den utforming som retningslinjene krever.

 ferdigstille møteinnkalling med saksliste og dokumenter.

 ha ansvar for at sakene blir utsendt til folkevalgte organ.

 sørge for at det produseres møteprotokoll.

 avslutte og låse møtebehandlingen.

Ved uenighet om innstilling til vedtak

Det kan oppstå situasjoner hver det er ulike syn på hvordan en sak skal løses. Følgende 

momenter kan være retningsgivende dersom det er ulike syn mellom saksbehandler og leder

eller mellom leder og kommunedirektør:

 lederansvaret innebærer rett og plikt til å ta avgjørelser.

 det er administrasjonens syn som skal legges fram som grunnlag for det politiske 

organs behandling, ikke saksbehandlerens.

 når sakene legges fram for politisk behandling, skal saksbehandlerens navn alltid 

være påført saken.

 saker skal legges fram på vegne av kommunedirektøren. Saker av prinsipiell karakter

må derfor alltid være drøftet med kommunedirektør før de blir lagt fram til politisk 

behandling.

6



 ved uenighet vil det alltid være kommunedirektørens innstilling som legges fram til 

politisk behandling. Unntatt fra dette er kun de tilfeller der særlov har lagt 

innstillingsretten til andre.

 i tilfeller der saken bygger på sterke faglige vurderinger er det viktig at disse kommer 

fram.

 sakene skal utformes slik at alle vurderinger er kommet med.

To-instansbehandling samme dag 

Dersom en sak må behandles i hovedutvalg og kommunestyre samme dag avtales 

behandlingen med leder i det aktuelle utvalget og både politisk sekretariat og 

kommunedirektør selv må få beskjed om dette. Det aktuelle utvalgs innstilling vil bli kopiert 

etter møtet og videreformidles til kommunestyrerepresentantene i kommunestyret.

Denne behandlingsmetoden kan bli aktuell i tilfeller der en utsettelse av saken til neste 

ordinære kommunestyremøte vil kunne belaste part(ene), eller at en utsettelse medfører 

økonomiske konsekvenser for kommunen.  
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Mottak av post, journalføring og registrering av 

arkivsak 

Avdeling Informasjon og sekretariat har ansvaret for Bardu kommunes postmottak. 

Her sorteres både fysisk og digital post, og det skilles mellom arkivuverdig 

(informasjonspost) og arkivverdig (sakspost). 

Arkivuverdig: Alt materiale som ikke blir gjenstand for saksbehandling. 

Arkivverdig: Post som skal saksbehandles (saksdokument etter offentleglova § 3) eller som

inneholder vesentlig dokumentasjon. 

Arkivverdig sakspost skal registreres i Elements som er kommunens sak/arkivsystem. 

Unntatt fra dette er regninger, fakturaer, lønnsvedlegg som skal gå direkte til rette 

fagansvarlig uten journalføring. 

Saksbehandler ser/leser innkommet post i Elements under egne restanser og mottatt post. 

Saksbehandler avskriver dokumenter. Dette gjøres gjennom saksbehandlingen enten ved at 

saksbehandler besvarer med brev, fremmer sak til politisk behandling, eller at henvendelsen 

avskrives med kode. 

Arkivet har ansvar for å ivareta kommunens e-post mottak 

(postmottak@bardu.kommune.no), gjennom registrering av arkivsaker og journalføring av 

disse. Når saksbehandlere mottar epost som er journalverdig på egen kommunal 

epostadresse, skal den så raskt som mulig registreres i Elements av saksbehandler selv. 

Arkivsak – videre behandling/korrespondanse i saken: 

I Elements vil saksbehandlerne få fortløpende oversikt over mottatt post, egne saker under 

arbeid og andre oppgaver. Så snart arkivsak og inngående post er importert og registrert av 

arkivet, vil de gjenfinnes i Elements på vedkommende saksbehandler. 
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All saksbehandling i Bardu kommune skal foregå i Elements, mens saksbehandling knyttet til

klienter/brukere skal skje i de ulike fagsystemene. De fleste fagsystemet i Bardu kommune er

godkjent som elektronisk arkiv. Det er utarbeidet egne maler som benyttes under 

saksbehandlingen (brevmaler, saksfremleggsmal, partsbrev/melding om vedtak o.a.).

Saksbehandlere i Bardu kommune bør logge seg inn i Elements minimum en gang pr. 

arbeidsdag. Dette for å kunne ha en løpende oversikt over hva de har mottatt av inngående 

post. Under arbeid i en arkivsak er det saksbehandlers ansvar å påse at alle relevante 

dokumenter journalføres i saken. Dokumenter som saksbehandler mottar direkte, skal 

saksbehandler så raskt som mulig registrere i Elements. Originale saksdokumenter skal ikke 

oppbevares hos en saksbehandler i mer enn 4 uker.

Administrativt ansvar for faste utvalg

I Bardu kommune behandler følgende politiske organ saker: 

Administrasjonsutvalg 

Arbeidsmiljøutvalg 

Dispensasjonsnemnd for lov om motorferdsel i utmark 

Formannskap 

Kraftfondsstyre 

Klagenemnd

Kommunestyre

Kontrollutvalg

Plan-teknisk utvalg 

Råd for funksjonshemmede 

Eldreråd 

Takstnemnd for eiendomsskatt 

Utvalg for omsorg og oppvekst 
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Ungdomsråd

Valgstyre

Vilt- og utmarksutvalg

Administrativ oppfølging av råd og utvalg som kommunedirektørens 

representant

Kommunestyret

Kommunedirektørens representant: Kommunedirektør

Administrativ stedfortreder: assisterende kommunedirektør

Formannskap

Kommunedirektørens representant: kommunedirektør

Administrativ stedfortreder: assisterende kommunedirektør

Utvalg for omsorg og oppvekst

Kommunedirektørens representant: Enhetsleder OKI

Administrativ stedfortreder: Barnehagefaglig rådgiver

Plan-teknisk utvalg

Kommunedirektørens representant: Enhetsleder SOU

Administrativ stedfortreder: Avdelingsleder bygg og eiendom

Administrasjonsutvalg

Kommunedirektørens representant: Avdelingsleder lønn- og personal
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Arbeidsmiljøutvalg

Kommunedirektørens representant: Avdelingsleder lønn- og personal

Ungdomsråd

Kommunedirektørens representant: Avdelingsleder kultur

Administrativ stedfortreder: Konsulent IOS

Eldreråd

Kommunedirektørens representant: Enhetsleder HOB

Administrativ stedfortreder: Avdelingsleder PLO

Dispensasjonsnemnd for motorferdsel i utmark

Kommunedirektørens representant: Avdelingsleder landbruk

Administrativ stedfortreder: Konsulent landbruk

Rådet for funksjonshemmede

Kommunedirektørens representant: Enhetsleder HOB

Administrativ stedfortreder: Avdelingsleder PLO

Valgstyret

Kommunedirektørens representant: Kommunedirektør

Administrativ stedfortreder: assisterende kommunedirektør
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Vilt- og utmarksutvalget

Kommunedirektørens representant: Avdelingsleder landbruk

Administrativ stedfortreder: Konsulent landbruk

Saksbehandling og utforming av saksframlegg
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Oversikt over ulike dokumenttyper til politisk behandling:

 Saksfremlegg

 Orienteringssaker

 Referatsaker (Håndteres av sekretariatet)

 Skriftlig spørsmål (Administrasjonen skriver svar på spørsmål på vegne av ordfører)

Frister for levering av saker til politiske organ 

Saker som ønskes behandlet i førstkommende møte i et utvalg, må være ferdigstilt fra 

saksbehandler innen arbeidsdagens slutt 10 dager før møtet avholdes. Dette for at 

kommunedirektør skal ha tilstrekkelig med tid for å kvalitetssikre og godkjenne sakene før 

levering til sekretariatet, og for at sekretariatet skal ha tilstrekkelig tid til å kvalitetssikre 

møtepapirene til produksjon. 

Det anbefales at saksbehandlerne forbereder saker så tidlig som mulig etter at henvendelser

er mottatt. Dette for å sikre kvalitet i saksbehandlingen og saksdokumentene. Kun i spesielle 

unntakstilfeller vil det bli laget tilleggssakslister, og da etter avtale med kommunedirektør. 

Kommunedirektørs godkjenning av saker til politisk behandling 

Frist for å levere saker til kommunedirektøren for godkjenning er innen arbeidsdagens slutt 

10 virkedager før møtet avholdes. Etter at fristen for ferdigstillelse av saksfremlegg er utløpt, 

vil kommunedirektør eller kommunedirektørs representant gjennomgå og godkjennes sakene

som er planlagt behandlet i neste møte sammen med utvalgsleder.

Sekretariatets behandling og produksjon av sakslister. 

Når sakene er godkjent for behandling av kommunedirektør og utvalgsleder, starter 

prosessen med produksjon av møtedokumenter. Frist for å levere saker til politisk sekretariat

er innen arbeidsdagens slutt 8 virkedager før møtet avholdes. 

Politisk sekretariat skal avklare saklisten med leder i aktuelt utvalg før produksjon av 

møtepapirer starter. Sekretariatet kan unntaksvis, etter oppdrag fra kommunedirektør, 

produsere tilleggssakliste til et utvalg. 

Før saklisten klargjøres for produksjon, må den gjennomgås med kommunedirektør. 
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Klagebehandling 

Bardu kommune har en egen klagenemnd. Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak 

truffet av faste utvalg med hjemmel i kommuneloven. Unntak fra dette er i saker hvor 

behandling av klager er definert i særlov. 

Avlysning av saker 

Vedtak fattet av politisk organ som ikke blir iverksatt, skal avlyses i form av politisk 

behandling. Dvs. at det utvalget som fattet vedtaket også skal avlyse/trekke tilbake vedtaket. 

Det er saksbehandlers ansvar å fremme saken til politisk behandling med tilråding om at 

tidligere vedtak avlyses. 

Prosess for produksjon av saksfremlegg 

Saksfremlegg skal inkludere tilstrekkelige opplysninger til å gi godt grunnlag for et forsvarlig 

vedtak. Saksutredninger skal være fullstendige, og ved politisk behandling innebærer dette 

en fullstendig innstilling til vedtak med begrunnelse. Den enhet/avdeling som er ansvarlig for 

saksbehandlingen, har ansvar for å innhente informasjon både i og utenfor organisasjonen 

og konkludere med forslag til vedtak som kan tas videre som innstilling i saken. For å sikre 

nødvendig kvalitet på saksbehandlingen er det viktig at saksbehandleren både har 

tilstrekkelig faglig kompetanse og kunnskap om egen organisasjon og andre enheters 

virksomhet og ansvar. Administrative saker skal som hovedregel presenteres likt som et 

politisk saksfremlegg. 

Grundig problemanalyse med planlegging og systematikk er viktig i startfasen. Bruk gjerne 

punktlista under i oppstart av arbeidet:

 Hva dreier saken seg egentlig om? Vær nøye med dette spørsmålet! Kan saken 

avgjøres administrativt i samsvar med gjeldende forutsetninger, eller må den ha en 

politisk behandling? 

 Hvorfor fremmes saken? – Beskriv tydelig formålet med saken. 

 Hvilken instans i organisasjonen er den riktige for å utrede saken? Hvilke andre deler 

av kommunen bør involveres for å gjøre saksutredningen fullstendig?
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 Hvilket organ skal ta den endelige beslutningen? Gjør deg kjent med reglementene 

for kommunens administrative områder og politikernes egne reglement.

 Når skal saken behandles? NB! Saken må være ferdig skrevet i samsvar med frister 

til de ulike politiske utvalg. Gjør deg kjent med retningslinjer for saksflyt og frister for 

godkjenning hos kommunedirektør. Ta høyde for at saken ofte skal godkjennes i flere

ledd og noen saker innom de ansattes organisasjoner eller andre råd og utvalg for 

drøfting/ uttalelse.

 Hvordan skal saken behandles i forhold til offentlighet? Sjekk om saken skal unntas 

offentlighet. Det skal som hovedregel ikke stå opplysninger unntatt offentlighet i et 

saksframlegg. Er du i tvil drøfter du spørsmålet med leder eller noen med juridisk 

kompetanse.

Språk og form

Godt språk med klar disposisjon og oversiktlig utforming av saksdokumentene er viktig for at 

beslutningstakerne lett skal kunne tilegne seg innholdet. Saksbehandleren må ha klart for 

seg sin rolle som formidler av sakens budskap. En saksbehandler skriver ikke for sin egen 

faglighets skyld, men for å gi politikerne best mulig beslutnings-grunnlag. 

Det innebærer følgende: 

 Vær fullstendig. Alle vesentlige momenter må komme klart til uttrykk i 

saksframstillingen.

 Vær kortfattet. Saksframstillingen skal være kort, lettfattelig og presis. Et 

saksframlegg bør som hovedregel ikke være lenger enn 3-4 sider. Prøv å finne ut hva

du kan utelate uten at saksframstillingen blir ufullstendig. Unngå unødvendige 

forkortelser og fremmedord og forklar faguttrykk. Bruk korte setninger. Sett punktum.

 Vær nøktern og balansert. De faktiske saksopplysningene skal være så 

gjennomarbeidet at det ikke er grunn til å trekke dem i tvil.

 Vær strukturert. Unngå sammenblanding av saksopplysninger og argumentasjon. Det

skal gå klart fram når saksopplysningene slutter og drøfting/vurdering begynner.

Mal for saksframlegg

Malen for saksfremlegg i Bardu kommune er som følger: 
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a. Formalia 

Saksnummer, dokumentnummer, arkivkode, navn på saksbehandler 

b. Utvalg 

Saksbehandler skal kronologisk registrere alle utvalg som skal behandler saken. Denne 

flettes automatisk inn i tabell på saksfremlegget. 

c. Overskrift på saken 

Bruk aldri ord som vedr., ang. vedk. i overskrifta. Overskrifta bør være kortfattet og rett på 

sak, ikke mer enn 6 ord. 

d. Vedlegg 

Dokumenter som følger saken. Vedlegg skal registreres i Elements som vedlegg til 

saksfremlegget. Oversikt over disse blir flettet inn i saksfremlegget. 

Det kan også være aktuelt å ta med lovverk og forskrifter som vedkommer saken. For å 

unngå for mange vedlegg, kan det vurderes om en heller kort skal nevne de dokumenter 

som er vesentlige under «andre dokumenter (ikke vedlagt)». 

e. Oppsummering 

Sammendrag av saksutredning og vurdering. Det er ikke nødvendig å benytte dette punktet 

på alle saker, men kan benyttes på saker av større omfang (3-4 sider). 

f. Saksopplysninger 

Her skal saksbehandleren legge fram momenter i saken på en fullstendig, men kortfattet 

måte. Denne delen skal være mest mulig objektiv, ikke vurderende.

g. Vurdering 

Saksbehandleren skal her vurdere og veie momentene i saken opp mot hverandre. Her skal 

begrunnelsen for innstillingen gis. 
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h. Økonomiske konsekvenser 

Her skal økonomiske forhold belyses dersom aktuelt.

i. Innstilling 

Ut fra vurderingene i pkt. g skal saksbehandleren lage et forslag til vedtak. Ved enkeltvedtak 

skal vedtaket begrunnes. 

Bruk av overskrifter 

Punktene d til i er egne overskrifter i saksfremlegget. Ellers bør saksbehandler benytte 

deloverskrifter der det er naturlig. Ofte blir punkt f og g mer oversiktlig når en deler opp 

hovedavsnittene med overskrifter. Unngå å bruke forkortelser unntatt der forkortelsen er 

allment kjent, for eksempel TV for televisjon. 

Saksopplysninger (faktadel) 

Utfordringen for saksbehandler er å presentere den informasjonen en har samlet på en 

oversiktlig måte. I faktadelen tar en med bakgrunnen for at saken er kommet opp. Deretter 

kommer problemanalysen. Her tar en med hvordan Bardu kommune får med denne saken å 

gjøre og hvordan den skal behandles videre. En tar med opplysninger en selv har funnet 

fram til, og eventuelt andre sine vurderinger og vedtak i saken. Det er gjerne to måter å 

disponere utredninga på; etter tid eller etter tema. I tidsdisposisjonen tar en for seg de ulike 

hendelsene i kronologisk rekkefølge, de eldste først og nyeste sist. I en temadisposisjon er 

det de ulike temaene som er ordningsprinsippet. Gode saksbehandlere klarer å unngå å ta 

med egen mening i saksutredningen. Vær bevisst på å unngå å bruke ord som har positiv 

eller negativ vekting så som god/dårlig, heldig/uheldig, viktig/uvesentlig. Disse kan brukes 

hvis en siterer andre, men egne synspunkter skal ikke med i faktadelen. Disse hører hjemme

i vurderingen hvor de ulike momenter samles og vurderes opp mot hverandre. Det er også 

viktig at en, selv om utredninga skal være så kortfattet som mulig, ikke utelater viktige 

momenter i saken. Dersom du toner ned eller ikke tar med viktige sider av saken, gir du en 

subjektiv farging som vi ikke har anledning til som nøytral saksbehandler. 
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Vurdering og konklusjon 

Her skal saksbehandler bruke de fakta som er kommet fram til å gjøre seg opp en egen 

mening om saken. Nå er det saksbehandleren skal mene, vurdere og synes. Når 

saksbehandler er kommet til en konklusjon, skal det også komme fram hvilke positive og 

negative følger denne konklusjonen får. Selve oppbygginga av denne delen er viktig. Først 

bør en ta med hva som er avgjørende for vurderinga. Saksbehandler må kontrollere at de 

vesentlige momenter fra faktadelen er tatt med. Selve vurderinga blir enklest ved å drøfte de 

ulike momentene, positive og negative sider ved dem. Til sist legger en vurdering sammen 

og kommer til en konklusjon. Vær oppmerksom på at synspunktene står mye sterkere 

dersom en gjør en grundig jobb med vurdering og bygger opp konklusjonen punkt for punkt i 

en logisk sammenheng. 

Forslag til vedtak – innstilling 

Innstillingen utformes på en slik måte at den oppfyller det formålet vedtaket skal ha. 

Momenter til hjelp i utforminga av vedtaket: 

 Hva skal vedtas, og hvordan 

 Hvem gjelder vedtaket for 

 Hva skal gjøres, og hvem har ansvaret 

 Når skal det gjøres, eventuell frist 

 Kostnadsramme 

 Dekning i budsjettet 

 Hjemmel for vedtaket 

 Begrunnelse 

Forvaltningslovens § 2 definerer vedtak slik:

Vedtak er en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt 

eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til andre privatpersoner 

(enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter). 
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Dersom vedtaket er omfattende, bør det deles og nummereres i avsnitt. Gjennomføring av 

avstemming og korrekt protokollering blir derav enklere å gjennomføre.

Oppfølging av vedtak

Når det politiske utvalg har behandlet saken og vedtak er fattet skal vedtaket iverksettes. 

Ansvaret for å følge saken helt til iverksetting ligger vanligvis hos den saksbehandler som 

har skrevet saken. Dette innebærer et selvstendig ansvar for å sørge for en hensiktsmessig 

oppfølging og å avklare med sin leder og eventuelt kommunedirektør dersom det er uklart 

hvordan et vedtak skal følges opp og iverksettes. 
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