RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneadvokaten

DATO:

12. november 2018

STED:

Rådhuset

TID:

Kl. 10.00 til kl. 12.00

TIL STEDE:

Forfall

Dag Erik Henaug
Runar Johansen
Nanna Kristoffersen
Axel Sjøberg
Arnfinn J. Holten
Kirsten Orebråten
Mons-Ivar Mjelde
Rune Erstad
Thea Broch

Magnus Herstad
Arnfinn Baksvær

Forfall uten
varsel

Hans-Petter Aasen

Saknr.

Løpenr.

Arkivkode

Dato

17/3553-4

41498/18

047 &00

12.11.2018

Knut-Arild Melbøe

Delegeringsreglement
Utvalgsleder hadde en kort innledning relatert til anskaffelsen av Kommuneforlagets
delegeringsreglement, innkjøpt av Ringerike kommune.
Kommuneadvokaten redegjorde for at det er ca. 150 lover og 1500 bestemmelser med
delegeringsadgang.
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Utvalget ble spurt om de ønsket å foreslå endringer i den politiske organiseringen og det ble
noe diskusjon rundt dette. I den forbindelse ble det også uttrykt et ønske om å undersøke
hvordan andre kommuner har organisert seg politisk.
Det oppfattes å være en bred enighet i arbeidsgruppen om å se på om kommunen har
organisert seg fornuftig hva angår politisk organisering.
Flere av utvalgsmedlemmene pekte på praktiseringen av dagens delegeringsreglement. Noen
saker går både til den aktuelle hovedkomiteen, formannskapet og kommunestyret. Det bør
sees på om det er hensiktsmessig og nødvendig.
Delegeringsreglementet bør legge til rette for politisk engasjement og politisk innflytelse, og
sikre at kommunestyret får til behandling de ønskede saker. En av hovedoppgavene for
arbeidsgruppen vil være å vurdere hva som er politiske saker og hva som bør overlates til
administrasjonen. Det bør vurderes hvilke saker som skal sendes kommunestyret,
formannskapet og hovedkomiteene «til orientering». Sendes for mange saker «til orientering»
vil det kunne gå utover tiden for behandlingen av de større og mer politiske sakene.
Det ble også fremhevet at administrasjon og politiske organer bør gis opplæring i
delegeringsreglementet når dette er vedtatt. Det ble ytret ønske om at advokatkontoret står for
en slik opplæring.
Advokat Broch ga en kort redegjørelse om delegering, herunder kommunens
delegeringsreglement, samt presenterte systemet innkjøpt av Kommuneforlaget.
Advokatkontoret skal innen neste møte ha satt opp dagens politiske organiseringen og begynt
på et utkast til delegeringsreglement. Utkastet vil bli produsert i systemet og presentert for
utvalgets medlemmer før neste møte.
Neste møte:
Mandag 10. desember 2018 fra kl. 12.00 til kl. 14.00
Mandag 21. januar 2019 fra kl. 10.00 til kl. 12.00.
Mandag 18. februar 2019 fra kl. 10.00 til kl. 12.00.
Referent: Thea Broch
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