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Steigen kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i sak 25/17: 

 «Det settes ned et utvalg bestående av gruppelederne fra samtlige partier og 1 fra 

administrasjonen og ber rådmannen legge saken fram for kommunestyret i egen sak til 

høsten.» 

 

Ordføreren innkalte alle gruppelederne til møte den 23. august. Her møtte fire politikere + 

administrasjonen. Det kom ikke fram klare signaler om behov for endringer i gjeldende 

reglement. I etterkant av møtet har administrasjonen arbeidet med ei oppdatering av 

regelverket i forhold til endringer i lovverk etter 2003. Det er gjort visse redigeringsmessige 

endringer. Utover dette trekkes følgende moment fra det reviderte reglementet fram: 

 

- Delegasjon til formannskapet 

Gjeldende reglement hjemler ei mer omfattende delegering fra kommunestyret til 

formannskapet enn det som i dag er praksis. Dette er videreført i revidert forslag. Det er i dag 

praksis at formannskapet behandler alle saker om kjøp og salg av kommunal eiendom (med 

unntak av regulerte boligtomter). Dette er ikke direkte uttrykt i gjeldende reglement. I 

forslaget til revidert reglement er dette konkret skrevet inn. Det er også skrevet inn at 

rådmannen har myndighet til å selge boligtomter i regulerte felt, slik dagens praksis er. 

 

- Personalansvar 

Her er det ikke foreslått endringer. Til orientering kan nevnes at det har vært ute på høring 

forslag til ny kommunelov, som ikke er vedtatt enda. Her er det foreslått følgende lovtekst på 

dette området: Kommunedirektøren har det løpende personalansvar for den enkelte, inkludert 

ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt 

i lov.(§13-1, syvende ledd). Begrunnelse for dette forslaget finnes i NOU 2016:4 side 91/92. 

Dersom dette forslaget blir vedtatt, vil rådmannen ha hele det løpende personalansvaret 

direkte med hjemmel i lov, ikke basert på delegering fra kommunestyret. 

 

- Lønnsforhandlinger 

Det foreslås å videreføre dagens ordning, der rådmannen er den som gjennomfører 

lønnsforhandlinger. I dagens reglement står det at «formannskapet behandler og vedtar de 

økonomiske rammer for årlige lokale forhandlinger». Det vil i praksis si for forhandlinger 

etter kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen. Dette er de gruppene som kun har lokale 



forhandlinger, ikke sentralt oppgjør. For den største gruppen, kapittel 4, blir det i sentrale 

forhandlinger satt av en pott til lokale forhandlinger. Organisasjonene har tidligere protestert 

på at formannskapet har satt ramme for de lokale forhandlingene, da en oppfattet at dette 

rokket med prinsippet om reelle forhandlinger, og kunne begrense muligheten til å justere 

lønn utifra mer konkurransemessige hensyn. KS bekrefter at det ikke er tariffstridig å sette 

ramme. Utifra formannskapets drøfting av denne saka nylig, settes det spørsmålstegn ved 

hvor reell den politiske føringa på forhandlingene blir, kontra prinsippet om at det skal være 

reelle forhandlinger. Rådmannen foreslår å fjerne ordninga med at formannskapet setter 

ramme for forhandlingene i kapittel 3 og 5. Dette begrunnes med at rådmannen også har det 

overordna budsjettansvaret, som setter ei ramme, og at dagens ordning bidrar til ei uklar 

fordeling av ansvaret for lønnsutviklinga i kommunen for de områdene det gjelder. 

 

- Plan- og bygningsloven 

I hovedsak er gjeldende reglement videreført. Det er en etablert praksis at alle dispensasjoner 

fra gjeldende planer er å anse som prinsipielle, og dermed ikke delegert. Det foreslås her ei 

lita oppmyking av dette, med følgende bestemmelse tatt inn: Vedtak om små endringer i 

reguleringsplaner i medhold av § 12-14, andre ledd, delegeres til rådmannen». Hva som kan 

omfattes av slik delegasjon til administrasjonen er nærmere beskrevet i departementets 

lovkommentar. Det er omtalt som «bagatellmessige endringer», og vil ikke være av prinsipiell 

betydning. 

 

- Barnevern 

I barnevernloven § 2-1 pålegges kommunen å fastsette hvilke personer innen kommunens 

administrasjon som skal arbeide med barnevernssaker. Barneverntjenesten må organiseres 

som egen avdeling. Kommunestyret kan bestemme hvem som er barneverntjenestens leder, og 

det er kun denne som kan utøve den myndighet som barnevernloven eksplisitt legger til 

barneverntjenestens leder (for eksempel § 4-6, § 4-9). Se forslag til reglement pkt 6 (var pkt 

11 i gjeldende reglement) 

 

- NAV 

Sosialtjenesteloven plasserer ansvar og myndighet hos «Kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen», det vil si hos NAV. Dette skal altså ikke delegeres fra kommunestyret 

via rådmannen til NAV.  

 

Vedlegg: 
Utkast til revidert delegeringsreglement



 


