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1. Godkjenning av referat: 

 

Referat fra forrige møte med godkjent med den endring at Høyre og Arbeiderpartiet foreslår 

antall medlemmer i utvalgene reduser fra 13 til 11. 

 

2. Diskusjon relatert til utvalgene 



 

Arbeidsgruppen er omforent at man skal beholde dagens utvalg.  

 

Solidaritetslisten fremhevet at dagens organisering mangler logikk. Det ble vist til 

reglementet for Eidsvoll kommune som et godt eksempel. Videre er kompetanse noe som er 

etterspurt i utvalgene. 

 

Senterpartiet fremhevet at dagens reglement har mye i seg forutsatt at det blir fulgt. Noe som 

ville vitalisert det politiske arbeidet i utvalgene var om de hadde hatt en pott penger til 

disposisjon lik formannskapets disposisjonskonto. Senterpartiet er av den oppfatning at HMA 

burde få mer spillerom i plansaker enn det som er tilfellet per i dag. Da er det kun 

kommuneplanen som skal ligge til formannskapet.  

 

Venstre påpekte at utvalgene hadde mer makt enn før og at saker tidligere ble sendt direkte til 

kommunestyret i stedet for å være innom utvalgene. 

 

Høyre påpekte at dersom dagens reglement hadde blitt fulgt ville man vært på god vei. 

Økominisaker burde gå direkte til formannskapet og sammenholdt med gode rutiner og 

kompetanse i utvalgene hadde man kunne gi utvalgene mer avgjørelsesmyndighet.  

 

Miljøpartiet De Grønne viste til at mindre partier har behov for bredde og er derfor ikke enig i 

at man må være folkevalgt for å kunne sitte i utvalg. Dersom kommunen vedtar at man må 

være folkevalgt for å sitte i et utvalg får de mindre partiene mindre mulighet til å få personer 

inn i utvalgene. 

 

Arbeiderpartiet viste til at definisjonen av folkevalgt er tydeligere i ny kommunelov. Det 

burde være mye større rom for temamøter i utvalgene med mulighet for å drive opplysende 

virksomhet. En økonomisk ramme for utvalgene ville være positivt. Det ble også påpekt at 

man burde diskutere utvalgenes mulighet til å omdisponere innenfor den økonomiske 

rammen. For å kunne ha en politisk horisont bør det lages et årshjul for kommunens politiske 

organer.  

 

Sosialistisk venstreparti uttrykte enighet om en økonomisk ramme for utvalgene. Sosialistisk 

venstreparti ønsker at formannskapet skal overta alle plansaker og at planmyndigheten skal 

overføres fra HMA til formannskapet.  

  

3. Avklaringer 

 

Arbeidsgruppen er enig om at pliktbestemmelser ikke skal delegeres. 

 

Vedtagelse av kommunale forskrifter/gebyrer/betalingsreglement skal ligge til 

kommunestyret. 

 

Videre er arbeidsgruppen enig om at saker som er delegert til utvalgene, men som har andre 

politiske aspekter, eksempelvis næringspolitiske spørsmål, kan oversendes kommunestyret 

direkte. Det ble påpekt at ordfører, der det er tvil, er delegert myndighet til å avgjøre hvilket 

politisk organ som skal behandle saker. Ordfører kan eksempelvis avtale telefonmøter med 

utvalgsleder for å gjennomgå sakslister, evt. at utvalgsleder kontakter ordfører der det er tvil 

om hvilket politisk organ som bør behandle saken, før sakspapirer produseres.  



 

Arbeidsgruppen diskuterte om Reglement for kommunestyret kunne innta praktiske regler 

rundt dialogen mellom ordfører og utvalgsleder om hvilke saker som evt. skal direkte til 

kommunestyret. I utgangspunktet er dette et ordensreglement for gjennomføringen av møter i 

kommunestyret. Dersom dette dokumentet revideres og gjøres gjeldende for samtlige 

politiske organer bør det også vurderes hvorvidt regler rundt den praktiske gjennomføringen 

kan inntas i dette reglementet.  

 

Det er et ønske at utvalgene også får arbeide med relevante høringer. Måten dette kan gjøres 

på er å oversende høringsnotatet til utvalgsmedlemmene slik at utvalget kan komme med 

innspill til administrasjonen. Kommuneadvokaten tar dette med seg tilbake til 

administrasjonen. 

 

4. Det videre arbeidet 

 

Siden formannskapet skal være kommunens plan, økonomi og strategiutvalg vil 

advokatkontoret legge alle plansaker etter plan og bygningsloven til formannskapet etter 

innstilling fra HMA. Øvrige saker etter plan og bygningsloven legges til HMA. 

 

Til neste møte vil utvalgsleder i HMA gjennomgå type saker i utvalget slik at dette kan 

holdes opp mot de lover som per i dag er delegert HMA. Målet er å sørge for at HMA i større 

grad for mulighet til å arbeide på samme måte som de andre utvalgene. 

 

5. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Neste møte: Torsdag 21. mars 2019 kl. 0900 til kl. 1200 

 

 

Rune Erstad 

kommuneadvokat 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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