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Midlertidig delegasjon fra kommunestyret til formannskapet
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Stjørdal delegere midlertidig all sin vedtaksmyndighet til formannskapet med
unntak av det som etter kommuneloven og andre lover ikke kan delegeres til andre organer og
det som allerede er delegert etter delegasjonsreglementet og økonomireglementet.
Delegasjonen varer frem til kommunestyret trekker den tilbake. I de tilfeller der det er mulig å
samle kommunestyre til møte, skal denne delegeringens videre gyldighet stadfestes.
Alle saker som blir vedtatt etter denne midlertidige delegeringen skal legges frem for
kommunestyret ved første mulige møte som referatsak.

Det er i Norge innført restriksjoner på all form for møter mellom mennesker for å begrense
smitten av koronaviruset. Dette tilsier at kommunestyret ikke kan gjennomføre møter i
kommunestyresalen. Alternativer er å gjennomføre møter digitalt. Det er en svært tidkrevende
og komplisert prosess å få 41 folkevalgte til å kommunisere og gjennomføre en forsvarlig
saksbehandling gjennom et digitalt kommunikasjonsverktøy. Det gjelder både i forhold til å få
samlet de folkevalgte, samt gjennomføringen av selve møtet. For å gjøre det mulig for
kommunen å kunne utføre sine oppgaver i en svært utfordrende situasjon, er det nødvendig å
kunne ta avgjørelser på en enklere og raskere måte enn en normalsituasjon legger opp til. Det er
også en stor risiko for at sykdom blant kommunestyrerepresentanter og korte innkallingsfrister
vil kunne føre til at kommunestyret til tider får utfordringer ift å være beslutningsdyktig. Dvs. at
vi ikke greier å samle halvparten av de folkevalgte på samme tid jfr. Kommuneloven § 11-9.
Forslaget som legges frem er at formannskapet får delegert all vedtaksmyndigheten fra
kommunestyret for en midlertidig periode frem til kommunestyret kan samles på ordinær måte.
Grunnlaget for dette er at det i den tiden vi er inne i er behov for å kunne fatte avgjørelser som
har betydning for kommunen og den innbyggere raskt. Det vil si at det fremover vil være behov
for å kunne innkalle til politiske møter med kort frist. Dette tilsier at det vil være vanskelig å få

samlet hele kommunestyret digitalt med kort frist. I de tilfeller der kommunestyret har
muligheten til å samles til møte skal denne delegeringen stadfestes. Det gjelder også ved møter
som gjennomføres digitalt.
Formannskapet gjenspeiler et representativt utvalg av kommunestyret. Det bør bemerkes at ikke
alle politiske partier er representert, men situasjonen tilsier at vi trenger et organ som kan
fungere raskt og effektivt i den krisesituasjon vi befinner oss i.
Kommuneloven § 5-3 åpner for at kommunestyret kan delegere myndighet til andre folkevalgte
organer. Med unntak av det som konkret er lagt til kommunestyret selv i kommuneloven og
andre lover. Dette er for eksempel kommuneloven § 14-2 som omhandler økonomiplan og
årsbudsjett. Dvs. at kommunestyret kan velge å delegere all vedtaksmyndighet til andre
folkevalgte organer hvis organet ønsker. Utgangspunktet etter loven er at all myndighet som
ikke er delegert til andre organer skal behandles i kommunestyret. Det vil være tilnærmet
umulig å vise til alle hjemler som formannskapet trenger å funne fatte vedtak i møtet. Det er av
den grunn lagt opp til en generell delegering der kommunestyret delegere all vedtaksmyndighet
til formannskapet. Med unntak av den vedtaksmyndighet som etter loven ikke kan delegeres til
andre organer.
Det bør også bemerkes at formannskapet har allerede fått delegert en hastehjemmel etter
delegeringsreglementet. Denne delegasjonen åpner for en enklere behandling av saken siden det
ikke for hver sak må foretas en vurdering av om kommunestyret kan innkalles i stedet.
Kommunestyret kan trekke tilbake den delegeringen når situasjonen tilsier at kommunestyret
igjen kan operer på normal måte igjen.
Vedtakene som fattes i formannskapet legges ut på vanlig måte gjennom innsynsløsningen til
kommunen. I tillegg legges vedtakene som blir fattet etter denne delegeringen frem i første
påfølgende møte i kommunestyret.

