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Rådmannens forslag til vedtak:
Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken.

Vedlegg
1

Politisk delegasjonsreglement - Gildeskål kommune 2016 - 2020

Bakgrunn for saken:
Dokumentet «Saksbehandlingsreglement. Kommunestyrets reglement. Reglement og
delegasjon for råd/utvalg. Rådmannens delegasjon.» ble grundig gjennomgått, revidert og
vedtatt av kommunestyret den 18.desember 2014.

Dokumentet legges frem på nytt med basis i tre punkt:
 I henhold til Kommuneloven § 39, punkt 1 skal kommunestyret selv vedta ved
reglement regler for saksbehandling i folkevalgte organer.
 I tillegg skal kommunestyret selv vedta reglement for delegasjon av
avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31.desember året etter at
kommunestyret ble konstituert, jf. Kommuneloven § 39 punkt 2.
 Siden dokumentet ble vedtatt i 2014 har det blitt oppdaget noen mindre tekniske feil
og kommunestyret har gjort nye vedtak. Videre er det gjort endringer etter
tilbakemeldinger og innspill fra brukerne av reglementet. Justeringer er gjort med basis
i en evaluering av det grundige arbeidet som ble gjort i 2014.
Vurdering:
Tittelen på dokumentet endres fra «Saksbehandlingsreglement. Kommunestyrets reglement.
Reglement og delegasjon for råd/utvalg. Rådmannens delegasjon.» til «Politisk
delegasjonsreglement» med undertittel «Saksbehandlingsreglement. Kommunestyrets
reglement. Reglement og delegasjon for råd/utvalg. Rådmannens delegasjon.» Ny tittelen vil
gjenspeile at dette er et politisk vedtatt dokumentet og hvilken hensikt dokumentet har.

Følgende er endret:
Kap. 5 Kommunestyrets reglement.
 Umyndighetsloven – 22.april 1927 nr. 3 er tatt bort. Loven ble opphevet fra 1.7.2013
og erstattet med vergemålsloven der fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet.
Kap. 7. Formannskapets reglement
 Punkt 7.5. Teknisk redigering. Ordene PLU er byttet ut med FSK.
Kap. 8. Administrasjonsutvalgets reglement
 Punkt 8.4. Det foreslås å legge til kulepunkt med ordlyden « Saker av utvalgsfaglig art
relatert til lokale og regionale samarbeidstiltak.» Dette er i samsvar med andre utvalgs
uttalelsesrett.
 Punkt 8.5. Teknisk redigering. Ordene PLU er byttet ut med administrasjonsutvalget.
Kap. 9. Reglement og delegasjon for planutvalget (PLU)
 Vedtak gjort i kommunestyret 15.10.15 og 18.11.15 er tatt inn i reglementet. Tittelen
på kapittel 9 endres til «Reglement og delegasjon for plan og eiendomsutvalget», og
antall medlemmer er endret til 7.
 Det foreslås at forkortelse til plan og eiendomsutvalget er PEU. Det er gjennomført en
teknisk redigering der planutvalget og forkortelsen PLU er byttet ut med plan og
eiendomsutvalget og PEU.
 Punkt 9.2. Ansvarsområde. Det legges til et nytt kulepunktpunkt «Kommunale bygg»
 Punkt 9.4. Utvalgsmedlemmenes rettigheter og plikter. Forslag om å endre siste
setning til fra «Servicekontoret innkaller straks varamedlem etter reglene i
kommuneloven § 16.» til «Utvalgsleder informerer politisk sekretariat som straks

innkaller varamedlem etter reglene i kommuneloven § 16.». Dette for å klargjøre
prosedyre når medlemmer i utvalget har meldt frafall.
Kap. 10. Reglement og delegasjon for levekårsutvalget (LKU)
 Vedtak gjort i kommunestyret 18.11.15 er tatt inn i reglementet. Antall medlemmer er
endret til 7.
 Punkt 10.2. Ansvarsområde. Avsnitt «Levekårsutvalget er organ for behandling av
klager etter Lov om Kommunehelsetjenester i saker hvor innbyggere mener å ha blitt
avvist ved behov for hjelp. Viser for øvrig til kap. 13 Behandling av klager.» fjernes, jf.
vedtak i kommunestyret 13.5.2014.
 Punkt 10.7. Saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet
 Det settes inn ei setning i tillegg i første kulepunkt; «Utøve delegert myndighet i
medhold av rusforebyggende handlingsplan og bevillingsreglement for
alkoholsaker», jf. alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 –
2016, vedtatt i kommunestyret 28.6.2012.
 Siste kulepunkt. Tilføyelse av nytt strekpunkt, « -Valg av representant til Salten
kultursamarbeids kulturutvalg», jf. vedtak i kommunestyret 10.12.2015.
 Punkt 10.8. Saker delegert etter særlov. Første avsnitt fjernes. Betalingssatsene er en
del av betalingsregulativet for Gildeskål kommune og vedtas av kommunestyret selv.
 Punkt 10.9. Saker hvor utvalget har uttalerett.
 Kulepunkt «Søknader om ordinær bevilling for salg og skjenking av alkohol»
fjernes og erstattes med nytt kulepunkt – «Levekårsutvalget har videre
innstillingsrett til kommunestyret for søknader om ordinær bevilling for salg og
skjenking av alkohol.», jf. alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune
2012 – 2016, vedtatt i kommunestyret 28.6.2012.
Kap. 11 Delegasjon til rådmannen.
 Punkt 11.1. Diverse.
 Bokstav h). Ordlyden i bokstav h) «Foreta kjøp, salg, makeskifte, feste og
bortfeste av eiendomsparseller som ikke er over 2.500 m2. Dette gjelder arealer
som knytter seg til arrondering og justering av veggrunn, bebygd og ubebygd
tomtegrunn for bolig-, industri- og næringsformål, samt arealer for fritidsformål,
inkludert nausttomter, når dette ikke strider mot gjeldende
reguleringsbestemmelser og arealplaner» endres til «Foreta kjøp, salg,
makeskifte, feste og bortfeste av eiendomsparseller hvor pris på tomter/areal er
fastsatt og som ikke er over 2.500 m2. For industri- og næringsareal er grensen
10 000 m2. Dette gjelder arealer som knytter seg til arrondering og justering av
veggrunn, bebygd og ubebygd tomtegrunn for bolig-, industri- og
næringsformål, samt arealer for fritidsformål, inkludert nausttomter, når dette
ikke strider mot gjeldende reguleringsbestemmelser og arealplaner.» Rådmann
mener pris bør fastsettes politisk. Økning av grensen for industri og
næringsareal gjenspeiler vedtak om økt satsing på næring og utvikling og gir et
større handlingsrom for å kunne være proaktiv i denne utviklingen.
 Bokstav i). Deler av setning fjernes og endres til «Rådmann delegeres
myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i
personalsaker, jfr. kommuneloven § 24. Myndighet til å treffe avgjørelser i
personalsaker utøves etter gjeldende lov- og avtaleverk, jf. arbeidsmiljølov,
hovedavtale, hovedtariffavtale og øvrige lover knyttet til personalforvaltning.
Endringer er en presisering av område for myndighet.
 Bokstav j) Nytt punkt. «Rådmann delegeres fullmakt til å gjennomføre
låneopptak, herunder godkjenne lånevilkårene, for investeringer som

kommunestyret har vedtatt skal finansieres med lån. Fullmakten innebærer også
fullmakt til opptak av nye lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Låneopptak
skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Se reglement for
finansforvaltning.» Synligjør delegasjon til rådmann vedtatt i reglement for
finansforvaltning.
 Punkt 11.2. Delegasjon til Rådmannen etter særlov.
 Forslag til ny delegasjon. Helseregisterloven – 20.juni 2014 nr. 43:
(ikrafttredelse 01.01.2015)Kommunens oppgaver og myndighet etter denne
loven delegeres rådmannen. Delegering av myndighet til rådmannen begrunnes i
at det er han som er øverste ansvarlig overfor virksomhetene og derfor ansvarlig
for at oppgaver i henhold til loven blir gjennomført (for eksempel sørge for
innrapportering av data til statistikk, § 16)
 Forslag til ny delegasjon. Pasientjournalloven – 20.juni 2014 nr. 42
(ikrafttredelse 1.1.2015)Kommunens myndighet etter denne loven delegeres
rådmannen. Delegering av myndighet til rådmannen begrunnes i at det er han
som er øverste ansvarlig overfor virksomhetene og derfor ansvarlig for at
oppgaver i henhold til loven blir gjennomført, (for eksempel sørge for
behandlingsrettede helseregistre, kap. 2).
 «Straffeloven - 22. mai 1902 nr. 10, med forskrifter. Rådmannen får myndighet
med hjemmel i straffelovens § 79, 5. ledd til å begjære offentlig påtale i saker
omfattes av straffelovens andre og tredje del.» er fjernet. Påtalebegjæring er
tatt ut av ny straffelov og inn i ny lov og utøves av påtalemyndighetene.
Kap. 12. Delegasjon til andre instanser etter lov
 Delegering og kulepunkt «Folkehelseloven - 24. Juni 2011 nr. 29, Kommunestyret
delegerer sin avgjørelsesmyndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak innenfor de
områder som inngår i denne lovs § 9 til kommunelegen I.» tas ut. Kommunestyret har
delegert myndighet til Rådmann tidligere (se kap.11.2). Rådmann har videre delegert
sin avgjørelsesmyndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak innenfor de områder
som inngår i denne lovs § 9 til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Myndighet utøves i
samråd med kommuneoverlege.
Kap. 13. Regler for behandling av klage hjemlet i lov
 Punkt 1. Setning to endres fra «Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med
rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er
nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, jfr. § 28 1.ledd»
til «Påklage rettes til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest
overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, jfr. Forvaltningsloven § 28
1.ledd.» Deler av setningen fjernes for å forenkle språket.
Kap. 15. Hjemlet, gyldighet og endring av reglement.
 Siste avsnitt endres fra «Dette reglement er vedtatt av Gildeskål kommunestyre
17.desember 2013 og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere
reglement.» til «Dette reglement er vedtatt av Gildeskål kommunestyre 1.mars 2016
og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere reglement.»

Konklusjon:
Rådmann anbefaler at politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken.

