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KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT

Vedlegg: Gjeldende og reviderte delegasjonsreglement.
I kommunestyrets møte den 12.05.2004, jfr. K-sak nr. 044/04, ble følgende
arbeidsgruppe oppnevnt for å gjennomgå kommunens delegasjonsreglement:
Arne Solem, leder
Ragnhild Skjerve
Jann Karlsen
Knut B. Grandgård
Eli Grevskott
Rådgiver Finn Christiansen v/ rådmannens stab har fungert som arbeidsgruppens
sekretær.
Arbeidgruppen har gjennomgått og drøftet gjeldende delegasjonsreglement i 6 møter.
En har underveis vært i dialog med kommunens politiske og administrative ledelse, samt
enhetsleder for informasjon/arkiv, i den hensikt å fange opp hvilke saker som defineres
som prinsipielle og således skal behandles i politiske fora.
Arbeidsgruppen har videre studert gjeldende delegasjonsreglement for en del relevante
og sammenliknbare nabokommuner.
Arbeidsgruppen er av den oppfatning at en i prinsippet ønsker en mer politisk styring
enn hva tilfellet er i dag i henhold til gjeldende og vedtatte delegasjonsreglement.
En har i prosessen innarbeidet de vedtatte endringer i det kommunale
delegasjonsreglement under henvisning til K-sakene nr. 009/02,051/02
og 062/02.Videre er hensynstatt og korrigert for de ansvarsområder
som nå er overført fra de respektive morkommuner til Innherred Samkommune.
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KONKLUSJON/TILRÅDNINGER :
En har etter en totalvurdering ikke funnet det formålstjenlig å foreslå endringer når det
gjelder delegasjon på generelt grunnlag, delegasjon til formannskapet, delegasjon
etter særlov, samt delegasjon til de respektive komiteeer.
Når det gjelder delegasjon til rådmannen vil arbeidsgruppen foreslå at rådmannen gis
beslutningsmyndighet i saker av følgende karakter, jfr. pkt. XI, delegasjon til
rådmannen:
•
•
•
•

Saker som det iht til reglementer er tillagt rådmannen
Saker som iht lover og forskrifter er tillagt rådmannen
Saker som enkeltvis er tillagt rådmannen til avgjørelse
Konkrete oppgaver til avgjørelse gitt av politisk organ

Arbeidsgruppen vil videre tilrå at det gjøres en tilsvarende gjennomgang av
delegasjonsreglementet for ISK, herunder delegasjoner gitt fra morkommunene
til samkommunene.
På bakgrunn av dette vurderes PUK og DK`s arbeidsområder og struktur.

