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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ for inneværende valgperiode vedtas i henhold
til vedlagte utkast.

SAMMENDRAG

Nytt reglement for folkevalgte organ ble vedtatt av det forrige kommunestyret, med bakgrunn i
erfaringer i kommunestyreperioden samt endret politisk styringsmodell. I henhold til
kommuneloven skal det nye kommunestyret behandle reglementet innen utgangen av
inneværende år.
Avgjøres av:

Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg:

Eldreråd, Råd for funksjonshemmede, Utvalg for levekår, Utvalg for oppvekst, Utvalg for
teknikk og miljø, Formannskap og Kommunestyre

Videre saksgang:
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i april 2015 ny politisk styringsmodell for Askøy kommune.
Det ble deretter nedsatt en ad-hoc gruppe bestående av gruppelederne i formannskapet til å
gjennomgå reglement for folkevalgte organ og komme med forslag til nytt reglement.
Kommunestyret vedtok i 18.06.15, med bakgrunn i forslag fra ad-hoc gruppen, reglementet for
kommende periode. I november 2015, etter at kommunestyret hadde konstituert seg, ble det
vedtatt endringer i reglementet med hensyn til Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede.
I henhold til kommuneloven § 39 nr. 2 skal kommunestyret og fylkestinget selv vedta reglement
for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at
kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre
vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.
(Endret ved lov 25.mai 2012 nr.28.)

Vurdering:

Rådmannen har ikke mottatt signaler eller synspunkter som skulle tilsi behov for store endringer
i reglementet, som jo i sin helhet er et produkt av politisk arbeid.
Det er gjort noen små «kosmetiske» endringer med henhold til forkortelser, rettskriving og
forenkling av språk med videre som ikke har betydning for selve innholdet. Disse er ikke merket
spesielt.
Ikke alle endringsforslag er nærmere kommentert. Disse er tatt inn med rødt i det vedlagte utkast
til reglement.
Ordet «forslagsrett» for rådmannen er foreslått endret til «innstillingsrett», i samsvar med
praksis. Det er tatt inn en del lovhjemler.
Finansutvalget er tatt inn. Dette har tidligere ikke vært nevnt i reglementet for folkevalgte organ,
kun i det vedtatte finansreglementet. Rådmannen har også tatt inn de vedtatte bestemmelsene
for eiendomsskattenemndene som en del av reglementet.
Rådmannen foreslår endring av reglement for kommunestyret § 18 Forespørsler. Det er ønskelig
å få inn en presisering av forskjellene på en interpellasjon og et skriftlig spørsmål.
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, en lovendring som ikke ble fanget opp ved
forrige gangs behandling.
I en del tilfeller er det nødvendig å reise søksmål for å ivareta kommunens interesser og sikre
likebehandling. Dette er særlig aktuelt for inndrivelse av pengekrav, oppsigelse av leieforhold
og tvister knyttet til inngåtte avtaler. Dette er i de fleste tilfeller mindre forhold med
tvistegjenstand av liten verdi. Men det kan også være knyttet til arbeidstvister og ivaretakelsen
av rådmannens fullmakt innen området personalforvaltning. Ofte inneholder disse sakene
taushetsbelagt informasjon og er lite egnet for en politisk behandling.
De fleste større kommuner med egen kommuneadvokatfunksjon har en slik delegasjon av
søksmålskompetanse.

I særlige tilfeller skal spørsmålet om å reise søksmål eller anvende rettsmidler mot en dom
forelegges formannskapet. Dette vil i første rekke være mer omfattende søksmål med
tvistegjenstand av større verdi.

For øvrig vises til vedlagte utkast til reglement.
Folkehelseperspektiv:
Økonomi:
De foreslåtte endringene har liten betydning for kommunens økonomi.

Kleppestø 20.10.16

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef

