Vedtak i Kommunestyret - 22.05.2014
Endringer slik de fremgår av vedlagte forslag til revidert delegeringsreglement , inklusive
vedtak ved behandling i Formannskapet, vedtas.
Pkt. 1.3 endres slik: «Ordfører gis fullmakt til å forberede saker til politisk behandling i
spørsmål av politisk-administrativ karakter, herunder eksempelvis møteplan, direkte
arbeidsgiverrelaterte saker ovenfor rådmannen særskilt (herunder eksempelvis
lederavtale) eller spørsmål hvor Ordfører for øvrig ansees å ha delegert fullmakt for øvrig
(ref.nytt pkt.1.4). Formannskapet kan videre gi Ordfører i oppgave å forberede saker til
behandling i folkevalgte organ i konkrete enkeltsaker.»
Nytt pkt.1.4: «Ordfører gis mulighet til å fatte beslutninger og signere i typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning. Om en sak er av prinsipiell betydning må vurderes ut fra
vedtakets karakter og konsekvenser samt om avgjørelsen må anses klarlagt gjennom
tidligere politiske vedtak, instrukser eller praksis.».
Nytt pkt.1.5: «I selskaper hvor kommunen eier under 90 % av aksjene representerer
Ordføreren kommunen på generalforsamling og ivaretar eierskapsutøvelsen for øvrig».
Pkt.2.1.2 tillegg: «Formannskapet avklarer selv definisjonen av hastesak i det enkelte
tilfellet».
Pkt. 2.1.6 «og post 1490.98100.120 . Disposisjonspost lønn» strykes.
Pkt. 2.1.7 nytt avsnitt: «Ordfører gjennomfører naturlig medarbeidersamtaler med
rådmannen»
Pkt.2.1.8: «organisasjonssjef og etatssjefer» strykes.
Nytt pkt.2.6: «Formannskapet representerer kommunen i selskaper hvor kommunen er
eneaksjonær eller har over 90 % av aksjene.»
Pkt.11.6.3: endres til kr. 50.000,Nytt pkt.11.6.3: endres til kr.50.000
Nytt pkt. 11.6.4: lønnsforhandlinger og lønnsfastsetting med hjemmel i HTA’s
bestemmelser for org.sjef og etatsjefer delegeres rådmann. Rådmannen gjennomfører
samtaler med formannskapets lønns- og forhandlingsutvalg i forkant.
Kommunestyret vedtar om at gjeldende praksis fra enhet arealforvaltning om å oversende
klagesaker på administrativt vedtak til komite Plan opprettholdes.
Verbalforslag:
De settes i gang et arbeid for å gjennomgå øvrige reglement.
Behandling i Kommunestyret - 22.05.2014

Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende endrings forslag:
Endringer slik de fremgår av vedlagte forslag til revidert delegeringsreglement , inklusive
vedtak ved behandling i Formannskapet, vedtas.
Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag:
2.1.6 «og post 1490.98100.120 . Disposisjonspost lønn» strykes.
Votering :
Vigdenes (SP) forslag til endring enstemmig vedtatt.
Sandviks (H) forslag enstemmig vedtatt.

