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Rettsinstruks 
 

1. Formål og virkeområde 
Rettsinstruksens formål er at kommunens myndighets- og tjenesteutøvelse skal være korrekt, 

og at kommunens økonomiske og juridiske posisjoner ivaretas best mulig. Instruksen gjelder 

alle kommunale virksomheter. 

 

2. Kommunal saksbehandling 
Alle kommunale virksomheter plikter å påse at de juridiske sidene ved en sak er tilstrekkelig 

utredet før vedtak fattes eller kontrakt inngås. 

 

3. Advokatbistand 
Kommunale enheter som utenfor og i rettssak trenger advokatbistand, har med de unntak som 

følger av denne instruksen, rett og plikt til å benytte kommuneadvokaten. 

Kommunale enheter kan ikke selv beslutte å benytte ekstern advokat uten etter samtykke fra 

rådmannen og konsultasjon med kommuneadvokaten. 

Rådmannen og kommuneadvokaten skal vurdere eventuelle rammeavtaler med ekstern 

advokat før avtale inngås. 

Kjøp av advokattjenester er omfattet av reglene om offentlige anskaffelser og behandles av 

innkjøpskontoret i samarbeid med rådmannen og kommuneadvokaten. Kommuneadvokaten 

kan engasjere ekstern advokat dersom det er nødvendig på grunn av kapasitet eller behov for 

spesiell kompetanse. Utgiftene til ekstern advokat dekkes av den enhet som har behov for 

advokatbistand. 

Kommuneadvokaten kan i enkelte sakstyper, f.eks. inkassosaker og klagesaker over gebyrer 

etter trafikklovgivningen, overlate til administrasjonen å prosedere saken selv. 

 

4. Beslutningsmyndighet i rettstvister 
Rådmannen gis myndighet til å forlike rettstvister, samt fatte beslutning om saksanlegg og 

bruk av rettsmidler (anke). 

I hastesaker hvor det er nødvendig for å avbryte søksmålsfrist / foreldelsesfrist el., gis 

kommuneadvokaten fullmakt til å reise sak ved forliksklage eller stevning uten forutgående 

godkjennelse av rådmannen / formannskapet. Likeledes kan kommuneadvokaten beslutte 

anke innen ankefristens utløp. Beslutningen om å reise sak eller anke skal forelegges 

rådmannen til etterfølgende godkjenning så snart som mulig. 

Ordføreren er kommunens rettslige representant i medhold av kommuneloven § 9 pkt. 3, og 
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kan gi rådmannen fullmakt til å møte som partsrepresentant i rettssaker. Myndigheten 

videredelegeres til den aktuelle partsrepresentant i hver konkret tvist, ved at ordfører utsteder 

partsfullmakt. 

Enhetsleder for barn – og familietjenesten har myndighet til å beslutte søksmål eller anke i 

barnevernssaker. 

 

5. Organisatoriske bestemmelser 
I administrative spørsmål rapporterer kommuneadvokaten til rådmannen. 

Advokatens rådgivning og prosedyre utøves på uavhengig faglig grunnlag innenfor vanlige 

advokatetiske prinsipper. 

 

6. Kommuneadvokatkontorets oppgaver 
Kontoret skal på anmodning gi råd og utrede juridiske spørsmål. Kontoret skal prosedere 

kommunens fylkesnemndssaker og rettssaker. Kontoret kan tilby undervisning i juridiske 

emner overfor kommunale enheter. 

Kontoret kan delta i eksterne forhandlinger og interne komiteer/arbeidsgrupper. Kontoret kan 

påta seg rådgivning og prosessoppdrag for selskaper mv. som helt eller delvis eies av 

kommunen, eller hvor kommunen deltar, såfremt det ikke oppstår interessemotsetninger i 

forhold til kommunen.  

Kontoret kan bistå ved utforming av kommunale vedtekter og forskrifter. 

 

7. Endring av instruksen 
Formannskapet gis myndighet til å vedta mindre vesentlige endringer i rettsinstruksen. 

 
8. Ikrafttredelse 
Rettsinstruksen trer i kraft fra det tidspunkt bystyret vedtar delegasjonsreglementet. 

 


