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1. Godkjenning av referat 

Referat fra forrige møte ble godkjent. 

 

2. Gjennomgang av de overordnede premisser for reglementet for diskusjon og 

endelig forankring i arbeidsgruppen. 

 

Arbeidsgruppen er omforent at man skal beholde dagens politiske organisering.  

Videre er det enighet om at pliktbestemmelser ikke delegeres. 

 

Ordfører 



 

Videre er dagens delegeringsreglement bra, men det foreslås noen endringer for å tydeliggjøre 

praktiseringen. Et grep for å sikre at saker kommer til egnet politisk organ er å tydeliggjøre at 

ordfører, i samråd med utvalgsleder kan sende saker direkte til formannskap eller 

kommunestyre selv der utvalget er delegert myndighet. Forslaget som ble presentert 

arbeidsgruppen var følgende: 

 

Saker som er delegert til utvalgene, men som har andre politiske aspekter, 

eksempelvis næringspolitiske spørsmål, kan oversendes kommunestyret eller 

formannskapet direkte. Ordfører er delegert myndighet til å avgjøre hvilket politisk 

organ som skal behandle den enkelte sak.  

 

Arbeidsgruppen syntes ikke ordlyden var god nok. Må finne et annet ord enn «aspekter». 

Blant annet ble følgende ordlyd foreslått: 

 

Vedtaksmyndighet i saker som er delegert utvalgene kan overdras til andre politisk 

organer etter avtale mellom ordfører og utvalgsleder. 

 

Advokatkontoret ble bedt om å arbeide videre med ordlyden. Arbeidsgruppen diskuterte den 

praktiske gjennomføringen rundt bestemmelsen. Ny ordfører bør finne en arbeidsform 

sammen med utvalgslederne etter valget. Uansett må administrasjonen overholde tidsfrister 

slik at bestemmelsen la seg praktisere. 

 

Videre kom det frem i arbeidsgruppen at skille mellom prinsipielle og kurante saker må være 

tydelig. Til neste møte skal advokatkontoret derfor presentere teksten relatert til prinsipielle 

og kurante saker. 

 

Formannskapet 

 

Formannskapet er kommunens strategi, plan og økonomiutvalg. Konsekvensene av dette er at 

reguleringsplaner vedtas av formannskapet med innstilling fra HMA der hvor kommunestyret 

ikke har avgjørelsesmyndighet. Arbeidsgruppen er enig om at utvalgene skal jobbe mer 

fagrettet og ha innstillingsrett der avgjørelsesmyndighet er tillagt formannskapet.  

Når det gjelder alkoholloven var arbeidsgruppen delt i synet på om avgjørelsesmyndigheten 

fortsatt skal ligge til formannskapet eller delegeres rådmannen.  

 

Kommunestyret 

  

Arbeidsgruppen er enige om at kommunestyret har vedtaksmyndighet når det gjelder 

forskrifter, gebyrer og betalingsreglement i tillegg til alt som etter loven er lagt til 

kommunestyret og som ikke kan delegeres. 

 

3. Det videre arbeidet 

Til neste møte skal advokatkontoret presentere: 

- Tekst relatert til ordførers myndighet. 

- Tekst som beskriver skille mellom prinsipielle og kurante saker. 

- Utkast til delegering til HMA basert på de overordnede prinsippene 



 

I tillegg til forankring av ovennevnte vil neste møte brukes til å gjennomgå delegering etter ny 

kommunelov. 

 

4. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Neste møte: Tirsdag 2. april 2019 kl. 0900 til kl. 1200 

 

Referent 

 

 

Rune Erstad 

kommuneadvokat 
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