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Arkiv:

Delegeringsreglementet
Forslag til vedtak:
1. Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde:
Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede
planmyndighet
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne for utarbeidelse av utkast
til revidert delegeringsreglement.
Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og
kommuneadvokatkontoret.
3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes
formannskapets disposisjonsfond.

Sammendrag
Det vises til KS sak 32/18 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.
Vedtakets pkt. 2 lød som følger:

2.

-

Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden
a.
Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle
partier fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler
ordinære saker.
b.
«Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og
samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass

mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer,
eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan
være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30
Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra
Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke
planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke
delegeringsreglement bedre.
Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni)
Beskrivelse av saken
I vedtaket fra kommunestyret pkt. 2 b heter det at «Formannskap 2» avholdes med fokus
områder som planarbeid, økonomi og samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena
og god møteplass mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer,
eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan være aktuelle
denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30
Formannskapet har i dag delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og står
for utarbeidelse av kommunedelplaner, jfr. delegeringsreglementet pkt. 2.1 nr. 6.
Vedtaket i kommunestyret tydeliggjør formannskapets myndighet som overordnet
planmyndighet.
Rådmannen er derfor anmodet om å saksutrede en endring i delegeringsreglementet i tråd med
dette. Videre er rådmannen anmodet om å saksutrede oppstart av arbeidet med utarbeidelse av
revidert delegeringsreglement.
Endring av delegeringsreglementet
Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 lyder i dag som følger:
Formannskapet er delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for
utarbeidelse av kommunedelplaner.
For å tydeliggjøre formannskapets myndighet som overordnet planmyndighet foreslås
bestemmelsen endret til:
Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede planmyndighet.
Nedsettelse av en arbeidsgruppe for utarbeidelse av utkast til revidert
delegeringsreglement
Etter kommunelovens § 6 er kommunestyret kommunens øverste organ. All utøving av
kommunal kompetanse ved andre, folkevalgte organer eller tilsatte i administrasjonen, skjer på
kommunestyrets vegne og politiske ansvar. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av
-

kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jfr. lovens § 6, annet
punktum.
I de aller fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet
bli utøvd av andre enn kommunestyre, eksempelvis formannskap, utvalg, av ordfører eller av
tilsatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra
kommunestyret.
Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe
beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med
samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan når
som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten, altså oppheve
delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det
underordnede organet skal avgjøre saker, eller det kan beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i
en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende
virkning også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det
underordnede organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det
kunne omgjort sitt eget vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette
betyr at kommunestyret aldri kan delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes.
Rådmannen finner grunn til å presisere at kommunestyret selv avgjør hva som skal delegeres
og til hvem.
Kommunestyret fikk i møte den 5. april 2018 en presentasjon av Kommuneforlagets
Delegeringsreglement. Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppen for utarbeidelse av revidert
delegeringsreglement i forkant av valget 2019 slik at nytt kommunestyre kan vedta revidert
delegeringsreglement etter valget.
Etter samtale med ordfører foreslås at arbeidsgruppen skal bestå av gruppelederne med bistand
fra politisk sekretariat samt av kommuneadvokatkontoret. Arbeidsgruppen foreslås ledet av
varaordfører.
Videre foreslås at kommunen går til innkjøp av Kommuneforlagets delegeringsreglement.
Økonomiske forhold
Pris per år for Kommuneforlagets delegeringsreglement er kr 54 500. Årets pris avkortes fra
den måneden kommunen tar i bruk systemet.
I tillegg kommer en oppstartskostnad på kr 10 800. Kurs via elektronisk møte er inkludert i
oppstart. Kurset varer som regel i 1 til 1,5 time.
Prisene er oppgitt eks. mva. og Kommuneforlaget har tatt forbehold om indeksreguleringer.
Det er opplyst kommunen at prisen vil bli indeksregulert ved årsskiftet.
Det foreslås at den årlige kostanden belastes formannskapets disposisjonsfond.

-

Rådmannens vurdering
Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike
kommune. Det er videre opp til kommunestyret som kommunens øverste organ å avgjøre hva
som skal delegeres videre.

Ringerike kommune, 31.08.2018
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