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1. POLITISK ORGANISERING OG FELLES (SAKSBEHANDLINGS) REGLEMENT
1.1. Organisering
1.1.1. Bystyret
Bystyret er det høyeste politiske organ i Skien kommune, jfr. kommunelovens § 6. Bystyret treffer
vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret
delegerer myndighet i samsvar med lov og forskrifter, kommunelovens § 10 nr. 2.
1.1.2. Formannskapet
Bystyret velger medlemmer og vararepresentanter til formannskapet som består av 13 medlemmer og
vararepresentanter.
1.1.3. Hovedutvalg1
Bystyret velger medlemmer og vararepresentanter til utvalg for teknisk sektor, utvalg for helse og
velferd, utvalg for oppvekst og utvalg for klima, næring, miljø og kultur, jfr. kommuneloven § 10 nr. 2
og partssammensatt utvalg, jfr. kommuneloven § 25 nr. 4.
Hvert av de faste utvalgene består av 13 medlemmer, med unntak av hovedutvalg for Klima, Miljø,
Næring og Friluftsliv som skal ha 9 medlemmer.
1

Delegering av ansvar for kultur, bibliotek, kultur- og aktivitetssentre, samt vennskapsbyarbeid utsettes til ny
sak er fremlagt bystyret, jfr. sak 133/16 til bystyret.
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1.1.4. Vararepresentanter
Det velges varamedlemmer for representantene i samsvar med kommuneloven §36 Varamedlemmene
føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av partier.
1.1.5. Utvalgsleder og nestleder, frafall av representanter
Bystyret velger leder og nestleder i formannskap og hovedutvalg. Dersom et medlem faller fra eller
løses fra sitt verv, velges nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Faller lederen fra, eller løses
vedkommende fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder
1.1.6. Møtetidspunkt
Bystyret og formannskapets møter holdes normalt på kveldstid. Hovedutvalgenes møter holdes
normalt på dagtid. Utvalgene fastsetter oppstartstidspunkt for møtene i begynnelsen av valgperioden
1.1.7. Rollefordeling/ansvarsområder
Formannskap og hovedutvalgene er direkte underlagt bystyret.
Formannskap og hovedutvalgene skal være arbeidsutvalg/driftsstyre innenfor sitt arbeidsområde og sin
sektor, og sikre at sakene behandles i samsvar med de økonomiske rammer som bystyret har fastsatt.
Hovedutvalgene skal danne grunnlaget for den politiske behandlingen i bystyret, med unntak av de
særlige områder som er tillagt formannskapet. Formannskapet og hovedutvalgene behandler og avgir
innstilling i saker innenfor sitt ansvarsområde som skal avgjøres i bystyret dersom ikke annet er
bestemt.
Delegasjoner og myndighetsutøvelse beskrives nedenfor i forbindelse med den enkelte sektor.
Hovedutvalgene har myndighet til å treffe vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle ha
vært avgjort av bystyret når det er nødvendig at det treffes vedtak så raskt at det ikke er tid til å
innkalle dette. Dette gjelder likevel ikke budsjettsaker. Melding om vedtaket forelegges bystyret på
neste møte. (Kommunelovens § 13).
1.1.8. Samordning
Formannskapet er samordningsorgan i alle saker som er av økonomisk betydning.
Formannskapet og hovedutvalget har ikke myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer
som kan gjelde flere sektorer i kommunen, eller avgjøre saker som krever samordnet behandling for
flere sektorer. Saker som i vesentlig grad berører andre utvalgs arbeids- og ansvarsområde, behandles
parallelt i de berørte utvalg. Utvalgene fremmer separate innstillinger til bystyret.
Utvalgene har avgjørelsesmyndighet og er høringsinstans på vegne av kommunen i alle saker innenfor
sitt ansvarsområde som ved lov, forskrift, reglement eller særlig vedtak ikke er lagt til bystyret eller
delegert til rådmannen.
1.1.9. Organisering og eierskap utenfor politiske utvalg
Bystyret vedtar hvert år kommunens eierskapspolitikk gjennom sin eierskapsmelding med dertil
fastsatte retningslinjer.

1.2. SAKSBEHANDLING
1.2.1. Bestemmelsens anvendelsesområde
Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for saksbehandlingen i bystyret, formannskap og faste utvalg.
Bestemmelsene gjelder også så langt det er hensiktsmessig for øvrige folkevalgte organ så langt
bystyret eller oppnevningsorganet ikke bestemmer noe annet.
6

1.2.2. Møte- og stemmeprinsippet
Den som er valgt som medlem i kommunalt folkevalgt organ, plikter å møte i organets møter med
mindre det foreligger gyldig forfall. (Kommunelovens § 40).
Folkevalgte plikter å stemme i de organ de møter. Ved valg og ansettelse er det adgang til å stemme
blankt, jfr. kommuneloven § 40.
De folkevalgte har eget ansvar for å sette seg inn i berørte saker og saksområder, herunder å innhente
ytterligere informasjon hvis det skulle være nødvendig.
I medhold av kommuneloven §§ 41 og 42 har bystyrets medlemmer og varamedlemmer krav på
dekning av utgifter, økonomisk tap og godtgjørelse etter nærmere regler fastsatt av bystyret.
Folkevalgte organ treffer sine vedtak i møte. (Kommunelovens § 30).
Når en sak skal avgjøres av annet organ enn bystyret, kan lederen for organet beslutte at saken kan
behandles ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan bare gjøres dersom det er
påkrevd å få avgjort saken før neste møte, og det enten ikke er tid til å kalle sammen til ekstraordinært
møte, eller at saken ikke er så viktig at dette ansees som nødvendig. (Kommunelovens § 30 og
Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling).
1.2.3. Åpne eller lukkede dører
Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører. Lukking av hele eller deler av møter i
folkevalgte organ kan bare skje med henvisning til lovbestemt taushetsplikt eller kommunelovens § 31
1.2.4. Forberedelse av saker for folkevalgte organ. Bystyresekretariatet
Rådmannen sørger for at de saker som behandles av folkevalgte organ, og som er utredet av
administrasjonen, er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og
andre bindende instrukser gir. Rådmannen har også ansvar for at vedtak iverksettes.
(Kommunelovens § 23).
Formannskapet behandler saker til bystyret og avgir innstilling med forslag til vedtak hvor ikke annet
er bestemt. (Kommunelovens § 8).
De faste utvalgene behandler saker til bystyret og avgir innstilling med forslag til vedtak i saker
innenfor utvalgenes arbeidsområde hvor annet ikke er bestemt.
Ordfører innstiller i saker vedrørende folkevalgte og folkevalgte organer, samt i saker/områder
ordfører anser kun av politisk karakter.

1.2.5. Inhabilitet
Bestemmelsene om folkevalgtes inhabilitet følger av kommunelovens § 40, nr, 3, jfr. også
forvaltningslovens kap. II, med blant annet:
-

-

Folkevalgte er ikke inhabile ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring
o.l. for slike verv.
Kommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for
en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken
behandles i folkevalgt organ. Kommunalt ansatte er likevel ikke inhabile ved behandling av
årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan.
Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28, andre ledd, er ansatte eller folkevalgte
som var med på å treffe vedtak i den opprinnelige saken, eller som medvirket i forberedelsen av
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-

den opprinnelige saken, inhabile ved klageinstansens behandling og ved forberedelsene til
klageinstansens behandling.
Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved
klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.
Klagesaker som omhandler politikere/ansatte i plan og bygningslovssaker, skal som regel
behandles av annen forvaltningsmyndighet/kommune. Andre ansvarsområder som ikke faller inn
under PBL kan behandles på samme måte (settekommune behandling). Hovedutvalget avgjør
hvorvidt, man i slike tilfeller, skal oppnevne settekommune behandling.

Den folkevalgte plikter selv snarest og i god tid før møtet å meddele inhabilitet, eller
habilitetsinnsigelser til bystyresekretariatet for videre behandling
1.2.6. Møtetidspunkt
Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet eller bystyret.
Møte skal ellers holdes når organets leder finner det påkrevd, eller minst 1/3 av medlemmene krever
det.
Ved årets begynnelse vedtar de ulike folkevalgte organ møteplaner for hele inneværende år.
1.2.7. Sakslister, innkallinger og saksdokument
Ordføreren fordeler saker mellom de ulike folkevalgte organene.
Lederen av det folkevalgte organet setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møte skal
sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal
behandles.
Lederen av det folkevalgte organet har ansvaret for at innkalling og kunngjøring skjer på riktig måte.
Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for
allmennheten. Møter som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.
(Kommunelovens § 32).
Saker som er ført opp til behandling i bystyret sendes til bystyrets medlemmer og varamedlemmer
etter nærmere avtale om mulig minst 8 dager før møtet. Tilsvarende krav til utsendelse og frister
gjelder også for sakspapirer til formannskap og faste utvalg. Saksdokumentene sendes også til
revisjonen.
Kopi av saksdokumentene legges samtidig ut til ettersyn på de steder som er nevnt i kunngjøringene.
Saksdokumentene leveres dessuten ut til pressen.
1.2.8. Temamøter
For å drøfte særskilte emner kan folkevalgte organ avholde temamøter. Til slike møter kan
ordføreren/lederen innkalle de innledere og deltakere som måtte være nødvendig for å belyse emnet i
tilstrekkelig utstrekning.
1.2.9. Vedtaksførhet
Et folkevalgt organ kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede
under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. (Kommunelovens § 33).
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Det konstituerende møte i bystyret er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede.
(Kommunelovens § 17).
1.2.10. Forfall-varamedlemmer
Den som er valgt som medlem i folkevalgt organ plikter å møte med mindre det foreligger gyldig
forfall (kommunelovens § 40). Som gyldig forfall regnes omstendigheter som fører til at
vedkommende ikke kan møte uten fare for helbred eller velferd eller uten å forsømme viktige
forpliktelser. Særlig forpliktelse kan også omfatte hensyn til sin hovedarbeidsgiver i privat/kommunal
og offentlig sektor.
Gyldig forfall kan også være spesielle fødselsdager, møter på skole/barnehager hvor møtetidspunkt
ikke kan endres eller ferieavvikling. Tvilstilfeller drøftes med gruppeleder og/eller ordfører.
Kan et medlem eller en innkalt vararepresentant ikke møte i et folkevalgt organ på grunn av lovlig
forfall, skal han/hun uten opphold melde dette til politisk sekretariat. Ordfører og gruppeleder kan be
om forfallsgrunn.
Bystyresekretariatet innkaller raskest mulig vararepresentant i den nummerorden de er valgt
(kommuneloven § 16). Det samme gjøres dersom et medlem må fratre på grunn av inhabilitet i en sak
som skal behandles på møtet, og dette er varslet på forhånd.
Dersom et medlem på grunn av lovlig forfall må forlate møtet under forhandlingene, må
vedkommende umiddelbart melde fra om dette til møtelederen. Vararepresentant som er tilstede, eller
som om mulig blir kalt inn, tiltrer deretter møtet i hht. kommunelovens § 16.
Vararepresentanter som lovlig deltar i behandlingen av politiske saker, skal – selv om representanten
eller en annen vararepresentant høyere opp på vararepresentantlista innfinner seg – delta i møtet til
angjeldende sak er ferdigbehandlet.
1.2.11. Andre enn folkevalgte som kan ta del i møter
Rådmannen, personlig eller ved en av sine underordnede, har møte- og talerett i alle kommunale
folkevalgte organ med unntak av kontrollutvalget.
Kommunerevisor plikter å være tilstede i bystyret ved behandlingen av årsregnskapene.
Oppnevnt barnerepresentant har møte- og uttalerett i hovedutvalg for teknisk sektor.
Barnerepresentanten oppnevnes av kommunalsjef for oppvekst.
Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet oppnevner 1 representant hver som observatør med møteog uttalerett til de enkelte hovedutvalg.
De ansattes organisasjoner oppnevner 2 representanter som observatører med møte- og uttalerett til de
enkelte hovedutvalg.
Kommunalt Foreldreutvalg oppnevner 1 representant som observatør med møte- og uttalerett til
hovedutvalg for oppvekst.
Ungdomsrådet oppnevner 1 representant som observatør med møte- og uttalerett til hovedutvalg for
oppvekst og utvalg for Klima, miljø, næring og friluftsliv.
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1.2.12. Taushetsplikt, innsyn, offentlighet
Vedtakene er offentlige i den grad de ikke er underlagt taushetsplikt eller av annen årsak midlertidig
ikke skal offentliggjøres.
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, har medlemmene av det folkevalgte organet,
kommunale tjenestemenn og andre som måtte være til stede, taushetsplikt om forhandlingene med
mindre organet bestemmer noe annet.
Beslutninger om lukkede møter følger bestemmelsene i Kommuneloven.
1.2.13. Møtets åpning
Ved møtets åpning foretas navneopprop. Er det lovlige minste antall til stede, erklærer møtelederen
møtet for satt. Er det i forbindelse med oppropet reist innvending mot noens rett til å ta sete i det
folkevalgte organet, eller tvil om eventuelle forfall gjør det folkevalgte organet først vedtak om dette.
Fra møtet er satt til møtet er slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for kortere
eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen.
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar sete.
1.2.14. Ledelse av møtene
Møtene i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en
særskilt møteleder ved flertallsvalg
1.2.15. Behandling av sakene, sakenes og talernes rekkefølge
Sakene behandles i den rekkefølge som følger av sakslisten. Det folkevalgte organet kan vedta annen
rekkefølge.
Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på sakslista.
Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller det
folkevalgte organet vedtar å utsette forhandlingene om den.
Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandling av en sak på den
utsendte saksliste. Det kan også treffes vedtak i sak som ikke er oppført på saksliste dersom ikke
møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette. (Kommunelovens § 34).
Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen
rekkefølgen mellom dem.
Møtelederen kan tillate replikkordskifte og fastsette tidsbegrensninger.
1.2.16. Ordskifte
Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Han/hun skal holde seg nøye til den
sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder.
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er heller ikke
lov å lage uro som uttrykk for misnøye eller bifall.
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal dette påtales av møtelederen. Retter han/hun seg
likevel ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra ham/henne ordet eller ved avstemning la
forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.
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1.2.17. Møteleders stilling under ordskiftet
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de
bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side.
Vil ordfører ta del i ordskiftet under bystyremøtene skal ledelsen av forhandlingene overlates til
varaordfører.
1.2.18. Avgrensning og avslutning av ordskiftet
Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan det folkevalgte organet vedta at taletiden
begrenses.
1.2.19. Forslag
Forslag kan ikke settes frem av andre enn det folkevalgte organets medlemmer og av rådmannen, med
mindre særlige lovbestemmelser gir også andre rett til å sette frem forslag.
Forslaget skal leveres inn skriftlig til møtelederen og til det folkevalgte organets sekretær. Skriftlig
forslag skal undertegnes av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget.
Følgende forslag kan fremmes muntlig: Valg, utsettelse eller oversendelse av saken som er til
behandling og at forslaget ikke skal vedtas. Utsettelsesforslag skal umiddelbart tas opp til votering.
1.2.20. Avstemming/votering
Når ordskiftet er slutt, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemning. Fra da og til den er avgjort
ved avstemning skal ordskiftet opphøre, og det kan ikke settes fram nye forslag. Det er videre ikke
anledning til å ta andre saker opp til behandling.
Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å
stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig.
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem forslag om
rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til at talerne
holder seg bare til avstemningsspørsmålet.
Vedtak treffes i hovedregelen med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i
andre saker enn valg, er møteleders stemme avgjørende. (Kommunelovens § 35).
Møteleder oppfordrer medlemmene til å avgi stemmetegn.
Votering kan også skje ved stilltiende godkjenning.
Ved ansettelser eller valg kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning. (Kommunelovens § 35,
5. ledd).
Ved flertallsvalg eller ansettelser er den valgt eller ansatt som får mer enn halvparten av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelser ved møtelederens dobbeltstemme, mens valg
avgjøres ved loddtrekning. (Kommunelovens § 38).
Der formannskap/hovedutvalg er gitt delegert beslutningsmyndighet, kan ett mindretall kreve en sak
forelagt overordnet politisk organ til avgjørelse.
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1.2.21. Prøveavstemming
Før endelig avstemning i en sak kan organet vedta å avholde prøveavstemning. Prøveavstemningen er
ikke bindende
1.2.22. Spørsmål og interpellasjoner
Ethvert medlem av folkevalgt organ har rett til å stille spørsmål til møteleder også om saker som ikke
står på sakslista.
Det finnes to typer spørsmål: Muntlige spørsmål og skriftlige interpellasjoner.
Muntlige spørsmål skal gjelde konkrete forhold og meldes fortrinnsvis til møteleder /rådmann 2 dager
før møtet. Møteleder skal besvare spørsmålet i møtet, men kan nøye seg med å gi en foreløpig
redegjørelse i det første møtet, for så å supplere dette med et mer fyldig svar i neste møte. Muntlige
spørsmål kan stilles i alle typer folkevalgte organ.
Dersom det skulle bli behov for å begrense taletiden i tilknytning til ordskiftet i forbindelse med
interpellasjoner, skal fortrinnsvis følgende behandlingsmåte legges til grunn:
-

-

Interpellanten/spørsmålsstilleren gis inntil fem minutter taletid til å begrunne sitt spørsmål.
Ordføreren gis inntil fem minutter taletid til å besvare spørsmålet. Besvarelser kan gjøres
skriftlige. Interpellanten/spørsmålsstilleren gis anledning til et innlegg på inntil 5 minutter etter
ordførers svar. Det åpnes ikke for videre innlegg eller argumentasjon.
Forslag som settes frem i forbindelse med en slik forespørsel kan bystyret ta opp til behandling
hvis ikke møtelederen eller en tredjedel av de møtende medlemmene motsetter seg det.
(Kommuneloven § 34).

Interpellasjoner og spørsmål behandles som hovedregel på slutten av møtet.
1.2.23. Føring av møtebok
Det skal føres møtebok over forhandlingene i folkevalgte organer. (Kommunelovens § 30).
Bystyresekretariatet har ansvar for føring av møtebok for bystyret, formannskapet og hovedutvalgene.
I møteboka føres inn for hvert møte:
- Tid og sted for møtet.
- Hvem som møtte og hvem som var fraværende til enhver tid.
- Hvilke saker som ble behandlet.
- Alle framsatte forslag
- Avstemningsresultat i den enkelte sak med angivelse av partienes stemmegivning
For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene gjøres etter rett
fremgangsmåte. Sakene bokføres kronologisk, og slik at en kan se hva sakene gjelder.
Møteleder og to andre medlemmer oppnevnt av det folkevalgte organet undertegner møteboka.
Vedtak i politiske organer kan iverksettes umiddelbart dersom administrasjonens forslag blir vedtatt
uten andre forslag i organet. Ved vedtak der det er fremmet politisk endringsforslag til
administrasjonens innstilling skal protokollen underskrives av to folkevalgte før effektuering.
Møteprotokoll godkjennes i utvalgets neste møte.
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1.2.24. Protokolltilførsel
Den enkelte representant kan kreve å få ført i møteboka en kort redegjørelse for sitt syn.
Som hovedregel skal bare protokolltilførsel nektes når det foreligger særlig grunn. Dersom det oppstår
uenighet om en protokolltilførsel skal tillates, avgjør møtelederen - eller det folkevalgte organet i
tilfelle protest blir reist mot hans/hennes bestemmelse - om protokolltilførsel skal tillates.
1.2.25. Lovlighetskontroll, opplysningsplikt, og mindretallsanke
Tre eller flere av medlemmene av bystyret kan sammen bringe avgjørelser truffet i folkevalgt organ
eller den kommunale administrasjonen inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.
Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed. (Kommunelovens § 59).
Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Hvis
dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet (fylkesmannen etter delegasjon).
Det organ som fatter avgjørelse om lovlighetskontroll, kan beslutte at avgjørelsen ikke skal iverksettes
før lovlighetskontrollen er avgjort.
I saker der formannskap og utvalg har fått delegert myndighet fra bystyret kan 2 medlemmer, ordfører
eller rådmann innen møtets slutt kreve saken fremlagt for bystyret for avgjørelse. Adgangen til å
fremsette mindretallsanke gjelder ikke for enkeltvedtak, jfr. forvaltningsloven § 2 a og b).
1.2.26. Anmodning om ny behandling av avgjort sak
Anmodning om å ta opp saker til ny behandling i bystyret, formannskap eller faste utvalg kan avslås
av vedkommende organ, eventuelt rådmannen, i tilfelle der saken lovlig er avgjort av vedkommende
organ i samme valgperiode og når anmodningen kommer inn før det er gått seks måneder fra den dag
organet gjorde endelig vedtak i saken. Dette gjelder ikke anmodning fra departementet.

13

1.3. ETISKE RETNINGSLINJER
Se eget vedlegg/link.
http://www.skien.kommune.no/Documents/Etiskeretningslinjerfolkevalgte.pdf

1.4. GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SKIEN KOMMUNE
Jfr. eget vedtak av 22/10-15 (sak 136/15).

1.5. KLAGESAKER
1.5.1. Enkeltvedtak truffet av bystyret eller formannskap
Enkeltvedtak truffet av bystyret kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet, eller annet
statlig forvaltningsorgan der det er bestemt. Bystyret er klageinstans der formannssak el hovedutvalg
har truffet enkeltvedtak, og det ikke følger av særlov at annet forvaltningsorgan er klageinstans.
1.5.2. Klagenemnda
I saker der rådmannen har truffet enkeltvedtak og det ikke følger av særlov hvem som er klageinstans,
skal saken klages til klagenemnda i henhold til forvaltningsloven § 28, 2. ledd, jfr. Kommunelovens §
40 nr. 3 bokstav c). I alle saker der det treffes enkeltvedtak skal det fremkomme hvem som er
klageinstans. Saker til behandling i klagenemnda forberedes av bystyresekretariatet.
Klagenemnda skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer. Rådmannen har ansvaret for
sekretariatsbistand til Klagenemnda.
1.5.3. Saksbehandlingsregler
Klagenemnda skal behandle saker i henhold til forvaltningsloven § 28, 2. ledd og kommuneloven § 40
nr. 2 bokstav c). Den som innstiller til klagenemnda skal ikke ha deltatt i forberedelsene til vedtaket i
1. instans. For øvrig gjelder saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.
Når klagenemnda har fått en sak til behandling kan nemnda prøve alle sider ved saken også
forvaltningsskjønnet, og evt. nye momenter, jfr. forvaltningsloven § 34, 2. ledd.
Klagenemndas vedtak må begrunnes, jfr. forvaltningsloven § 24.

-

-

1.5.4. Utfall av klagebehandlingen
Klagen tas ikke tilfølge, og vedtaket stadfestes.
Saken utsettes for innhenting av nye opplysninger, jfr. forvaltningsloven § 33
Saken avvises, jfr. forvaltningsloven § 34 enten pga manglende klageinteresse (forvaltningsloven
§ 28, 1. ledd), manglende klageadgang fordi det ikke er et enkeltvedtak, eller fordi klagefristen er
oversittet, jfr. forvaltningsloven § 29.
Klagenemnda treffer nytt vedtak, jfr. forvaltningsloven § 34, 4. ledd, med de begrensninger som
følger av endringer i klagers disfavør.
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1.6. FOLKEVALGTES RETT TIL INNSYN I SAKER UNDER BEHANDLING
1.6.1. Hovedregel
Bystyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning rett til innsyn i alle
kommunale saksdokumenter, med de presiseringer som følger av reglene nedenfor.
Formannskapet og faste utvalg har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av
kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse organene kreve
innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dette er nødvendig for vedkommende
organets behandling av en konkret sak.
1.6.2. Vedtak om innsyn
Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i en saker som
behandles i vedkommende organ.
Minst tre medlemmer i bystyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet
for innsyn er inntrådt, se nedenfor. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter
på tilsvarende grunnlag.
Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer kan vedta innsyn for sin bruk i andre
organers saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det.
1.6.3. Tidspunkt for rett til innsyn
Retten til innsyn inntrer når saken er framlagt/utsendt til politisk behandling. Med saks-framstillingen
skal det følge en oversikt over trykte og utrykte vedlegg.
For saker som avgjøres av administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det tidspunkt saken er
ferdigbehandlet.
1.6.4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger med mer
I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organer kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte
opplysninger når det er klart behov for dette ved behandling av en konkret sak, jf. forvaltningslovens §
13b nr.2 og 4.
Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt taushets-plikt
eller unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven. Medlemmene av folkevalgte organer
undertegner taushetserklæring når det får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Når en sak behandles
for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31, skal det ikke orienteres eller refereres fra forhandlingene
med mindre vedkommende folkevalgtes organ bestemmer noe annet.
1.6.5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn
Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser skal skje til
innstillende myndighet (rådmannen) og rettes til politisk sekretariat.
Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling rettes til bystyresekretariatet.
Forespørsler skal besvares så raskt som mulig/uten opphør med en kort redegjørelse for
behandlingsmåte, tidsplan og lignende.
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2. ALMINNELIG DELEGASJONSREGLEMENT FOR SKIEN KOMMUNE
2.1. Generelt
I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 og § 25 nr. 4 delegeres myndighet til å treffe vedtak i
formannsskap og hovedutvalg i alle saker innenfor deres respektive fag- og arbeidsområder med
mindre det følger av lov hva som skal vedtas av bystyret selv, reglement eller delegasjonsvedtak
-

2.2. Bystyret selv treffer vedtak i følgende saker:
Vedtak av prinsipiell og overordnet betydning for kommunen, f.eks. avtaler om interkommunalt
samarbeid
Politisk organisering.
Kommuneplaner og kommunedelplaner.
Handlingsprogram, herunder økonomiplan og årsbudsjett.
Fastsettelse av kommunale gebyrer og avgifter
Sektor- og temaplaner.
Reguleringsplaner.
Årsregnskap/årsmelding.
Valg av revisor
Periodiske regnskapsrapporter, herunder endringer i årsbudsjett/økonomiplan av vesentlig art.
Hovedlinjene i administrativ organisering.
Vedtak om oppstart av større byggeprosjekt
Ansettelse av rådmann
Vesentlige endringer (opprettelse/nedleggelse) i kommunens tjenestetilbud.
Prosjektrapporter/-regnskap for investeringsprosjekter større enn 5 mill. kroner.

2.3. Tilbakekall av fullmakt
Den delegerte myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjelder også i enkeltsaker.
2.4. Unnlatt bruk av delegert myndighet
Den som har fått delegert myndighet til seg, kan etter en konkret vurdering velge å overlate til
overordnet myndighet å treffe avgjørelser
2.5. Videredelegering
Formannskapet og utvalg som har fått delegert myndighet til å treffe vedtak, kan delegere dette videre
med mindre annet er bestemt av bystyret i følgende tilfeller:
-

Til komiteer som er nedsatt for å utrede spesielle spørsmål og til å avgjøre enkeltsaker som har
direkte tilknytning til utvalgets oppdrag, jfr. kommuneloven § 10 nr. 5.
Delegere til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke
har prinsipiell betydning hvor det er klart at utvalget ikke rekker selv å behandle en sak.
Delegasjonen skal være tidsbegrenset.
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-

-

-

Delegering av myndighet til rådmannen fra bystyret i henhold til eget reglement, kan rådmannen
delegere internt i administrasjonen, så fremt ikke annet er uttrykkelig er bestemt.
Det utarbeides et eget delegasjonsreglement fra rådmannen til egen administrasjon.
2.6. Ordførerens fullmakter
Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på vegne av kommunen i alle
tilfeller hvor denne myndighet ikke er delegert til andre. Ordførers myndighet går fram av
kommunelovens § 9.
Ordfører har rett til å innstille overfor formannskapet og bystyret.
Ordfører gis myndighet til å ta med seg folkevalgte på møter og konferanser i den grad ordfører
finner dette hensiktsmessig. Ordfører kan etter avtale med rådmannen, ta med seg tjenestemenn
på møter og konferanser.
Ordfører gis myndighet til å ta avgjørelse i representasjonssaker og saker om gaver innenfor
budsjetterte bevilgninger.
Ordfører har myndighet til å fastlegge saksgangen for saker som skal behandles politisk etter at
saken er ferdig utredet fra administrasjonen.
Ordfører gis myndighet til å fastlegge koordinerte møteplaner for
Partssammensatt utvalg, formannskap og kommunestyre.
Ordfører treffer vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommuneloven § 9 nr. 5.
En sak oppfattes som ikke prinsipiell når det foreligger lover, retningslinjer e.l. for hvordan den
skal behandles, og/eller man har praksis fra behandling av tilsvarende saker. Ved tvilstilfeller skal
overordnet organ forespørres før avgjørelse fattes.
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3. SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENT TIL SKIEN FORMANNSKAP
3.1. Ansvarsområde
Formannskapet er arbeidsutvalg for bystyret i saker som har økonomisk betydning utover det som er
vedtatt som ramme for sektorene. Saksbehandlingen følger dette reglement kap. 2 så langt det passer
Formannskapet er innstillende myndighet til bystyret i følgende saker:
- Økonomiplan, kommuneloven § 44
- Årsbudsjett, kommuneloven § 45
- Årsregnskap og årsberetning, kommuneloven § 48
- fastsettelse av kommunale gebyrer og avgifter
- skattevedtak
- Endringer som gjelder den totale budsjettramme
- i saker som medfører oppgavedeling mellom de forskjellige sektorer
- saker som er sektorovergripende (alternativt: hvor innstillingsmyndigheten ikke er tillagt andre)
- tolkning av dette reglement og å sikre nødvendige revideringer av delegasjoner
3.2. Delegasjon til formannskapet
3.2.1. Generelt
Formannskapet tildeles økonomi, budsjettarbeid, overordnet planarbeid, strategi og kultur som sitt
ansvarsområde. Formannskapet tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker som bystyret har gitt dem
fullmakt til med mindre annet følger av lov forskrift, eller delegasjonsvedtak, jfr. kommuneloven § 6,
jfr. § 8 nr. 3. Formannskapet utgjør også kommunens partssammensatte utvalg, jfr.
delegasjonsreglementets pkt. 4.
Formannskapet fungerer som kulturutvalg med følgende ansvarsområder:
- Kulturminner
- Bibliotek
- Kultur- og aktivitetssentrene
- Vennskapsarbeid
- Tildele kulturmidler og stipend fastsatt i henhold til vedtekter og reglement
Lovverk:

-

Lov om folkebibliotek av 20.12.85 nr. 108
Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21
Lov om kringkasting av 04.12.92 nr. 127
Lov om kulturminner av 09.06.78 nr. 50

3.2.2. Ansettelser
Formannskapet delegeres myndighet til å foreta ansettelser i stillinger som kommunalsjefer.
Formannskapet avgir innstilling til bystyret i sak om ansettelse av rådmann.
3.2.3. Hastesaker
I medhold av kommunelovens § 13.1 gir bystyret formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker
som skulle vært avgjort av bystyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å
innkalle dette når ikke annet er uttrykkelig bestemt.
Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges bystyret i neste møte.
3.2.4 Lønn og godtgjøring
Formannskapet fastsetter rådmannens lønn.
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4. SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENT TIL PARTSSAMMENSATT
UTVALG
4.1 Arbeidsområdet
Utvalget er hjemlet i kommunelovens §25 og Hovedavtalens del B §4.
Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de
ansatte, med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en annen måte.
Utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder
tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.
Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av
nasjonalt vedtatte reformer.
Utvalget behandler anker i ansettelsessaker.
Utvalget skal orienteres om større organisatoriske endringer.
4.2 Utvalgets sammensetning
Formannskapets medlemmer utgjør kommunens arbeidsgiverrepresentanter. Kommunestyret velger
leder og nestleder blant de folkevalgte medlemmer i utvalget, jfr Kommuneloven § 25.
Utvalget har 5 ansatterepresentanter som utpekes i tråd med Hovedavtalens del B §4.
4.3 Delegasjoner til Partssammensatt utvalg
Utvalget tildeles myndighet til å treffe vedtak i alle saker innenfor sitt myndighetsområde med mindre
annet følger av lov, reglement eller delegasjonsvedtak.
Bystyret kan pålegge utvalget oppgaver etter nærmere vedtak.
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5. SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR
HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR
5.1. Arbeidsområdet
Utvalget er ansvarlig for alle saker som omhandler:

-

vannforsyning, avløp og renovasjon
park, kommunale veger, torg, offentlig parkering
eiendomsforvaltning
gjennomføring av kommunale tomteprosjekter for bolig- og industriutbygging
samarbeidspartner ved private utbyggingsprosjekter som ønsker utbyggingsavtale med
kommunen
reguleringsplaner
byggesaker med mindre annet er bestemt i følge lov, delegert annet politisk utvalg eller
rådmannen.
Jord- og skogbruk
Saker som påklages til fylkesmannen innenfor denne sektor

Bystyret kan pålegge utvalget oppgaver etter nærmere vedtak.
5.2. Delegasjon til teknisk hovedutvalg
Utvalget delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer og de retningslinjer som følger av
lover og forskrifter der kommune er gitt slik myndighet etter følgende lover med mindre myndighet er
delegert til annet folkevalgt organ eller rådmannen:
Plan- og bygningsloven av 27.06.08 nr. 71, herunder
- Behandle reguleringsplaner som skal legges ut til offentlig ettersyn, jfr. § 12-10 og 12-11,
- 2. gangsbehandling av reguleringssaker, før vedtak i bystyret, jfr. § 12-12,
- Fastsettelse av planprogram, etter offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 12-9, 3. ledd
- Vedta mindre endringer i reguleringsplan og til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i
reguleringsplanen, jfr. § 12-14, 2. ledd.
- Vedta midlertidig forbud mot oppretting og endring av eiendom eller tiltak jfr. § 13-1
- Vedta dispensasjoner etter § 19-2
- Vedtak i henhold til lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.05.17 med forskrifter
31.05.74 nr. 17
- Vedtak i henhold til lov om forurensning av 13.03.57 nr. 16
- Vedtak i henhold til matrikkelloven
- Vedtak i henhold til vegloven av 21.06.63 nr. 23.
- Forurensningsloven av 13.0381 nr. 6
- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker av 14.06.02 nr. 20
- Div. lover innenfor jord- og skogbruk, herunder jordlov, konsesjonslov mv.
Listen er ikke uttømmende.
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5.3. Videredelegering
Hovedutvalget videredelegerer til rådmannen følgende saker
- Gjennomføring av oppstartsmøte i reguleringssaker, jfr. § 12-8, 1. ledd. For saker som ikke er i
tråd med kommuneplanens arealdel kan reguleringsspørsmålet legges fram for hovedutvalg for
tekniske saker for å få råd om planen bør utarbeides, før oppstartsmøte avholdes.
- Forslag til planprogram for planer med vesentlige virkninger, jfr. § 12-9, 2. ledd til offentlig
ettersyn.
- Små endringer, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.
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6. SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR
OPPVEKST
6.1. Arbeidsområdet
Utvalget er ansvarlig for alle saker som omhandler:
- barnehagetjenester
- skoletjenester, herunder voksenopplæring og SPT,
- funksjonshemmede barn og unge,
- hjelpetjenester for barn og familie, herunder PPT,
- barnevern
- forebyggende helsetjenester,
- tiltaksenheten (SLT).
- kulturskole

6.2. Delegasjon til hovedutvalg for oppvekst
Hovedutvalg for oppvekst delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer og de
retningslinjer som følger av lover og forskrifter der kommune er gitt slik myndighet etter følgende
lover med mindre myndighet er delegert til annet folkevalgt organ eller rådmannen:
-

Lov om barnehager av 05.05.95 nr. 1
Lov om grunnskolen og den videregående opplæring av 17.07.98 nr. 61
Lov om voksenopplæring av 28.05.1976 nr. 35
Lov om frittgående skoler av 04.07.03 nr. 84
Lov om barneverntjenesten av 17.07.92 nr. 100
Lov om helse og omsorgstjenester (vedr. barn og unge) av 24.06.11 nr. 30
Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.99 nr. 63(vedr. barn og unge)
Lov om folkehelse av 24.06.11 nr. 29 (vedr. barn og unge)

Listen er ikke uttømmende
Bystyret kan pålegge utvalget oppgaver etter nærmere vedtak.
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7. SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR
HELSE- OG VELFERD
7.1. Arbeidsområdet
Utvalget er ansvarlig for alle saker som omhandler:
- Samhandlingsreformen
- Fysisk og psykisk helse, inkludert miljørettet helsevern,
- Flyktningesaker,
- Kommunale helse- og omsorgstjenester
- Botilbud for dem med særskilte behov
- Sosialtjenester/trygd
- Rus
7.2. Delegasjon til utvalg for helse- og velferd
Hovedutvalg for helse og velferd delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer og de
retningslinjer som følger av lover og forskrifter der kommune er gitt slik myndighet etter følgende
lover med mindre myndighet er delegert til annet folkevalgt organ eller rådmannen:
- Lov om helse- og velferdstjenester
- Lov om folkehelse
- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Lov om smittevern av 05.08.94 nr. 55
- Lov om tilsyn med næringsmidler av 19.05.33 nr. 3
- Lov om vern mot tobakkskader av 09.03.73 nr. 14
- Lov om arbeids- og velferdsforvaltning (NAV-loven) av 16.06.06 nr. 20
- Lov om psykisk helsevern av 02.07.99 nr. 62
- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv av 02.06.89 nr. 27
- Lov om servering av 13.03.97 nr. 55
- Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger av 04.07.03 nr. 80
Listen er ikke uttømmende.
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8. SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR
HOVEDUTVALGET KLIMA, MILJØ, NÆRING OG FRILUFTSLIV
8.1. Arbeidsområdet
Utvalget er ansvarlig for alle saker som omhandler:
-

lokal industri- og næringsvirksomhet
reiseliv
fritid
friluftsliv, herunder jakt og fiske
frivillige interesse organisasjoner
Byutvikling
Miljø

8.2. Delegasjon til hovedutvalg for klima, miljø, næring, og friluftsliv
Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de
rammer og de retningslinjer som følger av lover og forskrifter der kommune er gitt slik myndighet
etter følgende lover med mindre myndighet er delegert til annet folkevalgt organ eller rådmannen:
-

Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.06. 69 nr. 25
Lov om tilskott til livssynssamfunn av 12.06.82 nr. 64
Lov om stedsnavn av 18.05.90 nr. 11
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).
Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.
Lov om friluftslivet (friluftsloven).

Listen er ikke uttømmende.
Bystyret kan pålegge utvalget oppgaver etter nærmere vedtak.
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9. REGLEMENT I KONTROLLUTVALGET
9.1. Kontrollutvalgets formål
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.
Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte, jfr. Kommunelovens § 60), og forøvrig
følge "Forskrift om kontrollutvalg" med merknader.
9.2. Valg- og sammensetning
Kontrollutvalget har fem medlemmer, med personlige varamedlemmer, hvorav minst ett medlem fra
bystyret.
Bystyret velger leder og nestleder.
Ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem og varamedlem av
kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen er utelukket fra valg.
9.3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Innkalling til møtet skal sendes ordfører, utvalgets medlemmer og revisor, i rimelig tid før møtet.
Sakslisten sendes gruppelederne i bystyret og rådmannen til orientering. Rådmannen skal også få
tilsendt utvalgets saksdokumenter.
Sakslisten og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal være tilgjengelig for
allmennheten.
Kontrollutvalgets møter kan holdes på dagtid når utvalget finner det hensiktsmessig.
Møtebok sendes ordfører, utvalgets medlemmer, rådmannen og revisor.
Ordfører har møte- og talerett i utvalget, og kan la seg representere ved annet medlem av bystyret.
Utvalget kan innkalle rådmannen, eller den/de fra administrasjonen rådmannen peker ut samt
folkevalgte, hvis dette er nødvendig for å klargjøre en sak.
9.4. Utvalgets oppgaver
Utvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at
revisjonsarbeidet er àjour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.
Utvalget skal gjennom revisors arbeid og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens verdier
er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg, og om nødvendig gi pålegg om at tiltak
må treffes.
Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at
forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal videre i samarbeid
med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av kommunale midler med
utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.
Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av bystyret.
Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning, bl.a. i forbindelse
med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.
Utvalget rapporterer til bystyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte
eventuelle tiltak.
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til bystyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av
denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet
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til bystyret. Utvalget bør samtidig vurdere presentasjonsformen for regnskapene og de øvrige
dokumentene med henblikk på å gjøre disse mer tilgjengelige og informative for alle interesserte.
Utvalget påser at poster, disposisjoner og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp og brakt i
orden.
Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt.
9.5. Innhenting av opplysninger
Utvalget kan uavhengig av regler om taushetsplikt kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen og
fra andre kommunale organer og har adgang til revisjonens og kommunens saksdokumenter og
arkiver.
Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens forbindelser av
enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid.
9.6. Taushetsplikt/offentlighet
Kontrollutvalget følger kommuneloven knyttet til åpenhet.
Utvalgets rapporter er offentlige, med mindre utvalget bestemmer noe annet.
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10.

REGLEMENT OG DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONEN

10.1.
Generelt
Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av
lov og innenfor de rammer bystyret fastsetter. Rådmannen gis myndighet til å foreta hensiktsmessige
og nødvendige justeringer i den administrative organiseringen. Partssammensatt utvalg skal orienteres
om større organisatoriske endringer, jfr. reglementets pkt. 4
10.2.
Ansvarsområder og fullmakter
Rådmannen skal, i hht kommunelovens § 23, påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer
er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.
All delegering fra bystyret til administrasjonen skal gå til rådmannen. Rådmannen foretar intern
delegering av myndighet der rådmannen finner dette hensiktsmessig og forsvarlig.
Rådmannen gis myndighet til å innstille i alle saker som skal til politisk behandling i utvalg og
formannskap med mindre annet følger av dette reglement.
Innenfor bystyrets myndighetsområde gis rådmannen myndighet til å avgjøre alle enkeltsaker som
anses som kurante og saker som ellers ikke er av prinsipiell betydning, såfremt ikke annet framgår av
lover og forskrifter, dette reglement eller vedtak i bystyret.
10.3.
Rådmannens fullmakter i personalsaker
Personalsaker skal behandles i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, samt
personalpolitiske reglementer og retningslinjer.
Rådmannen har ansettelsesmyndighet for alle stillinger, med unntak av kommunalsjefer. Han har også
myndighet til å fastsette kvalifikasjonskrav før utlysing av stillinger og til å omdisponere ledige
stillingshjemler.
Rådmannen har myndighet til å foreta avskjed/oppsigelser i stillinger hvor det er foretatt administrativ
ansettelse.
Rådmannen har myndighet til inndragning og omgjøring av stillinger med mindre dette ikke fører til
vesentlige strukturelle endringer.
Rådmannen har myndighet til å fastsette lønn for den enkelte stilling. Lokale forhandlinger på alle
nivå gjennomføres av administrasjonen etter på forhånd opptrukne rammer.
All myndighet i henhold til innvilgelse av permisjoner med og uten lønn delegeres til Rådmannen.
Rådmannen har myndighet til å svare på uravstemning i forbindelse med tariffoppgjør. Dersom
tariffoppgjøret det enkelt år inneholder elementer som skaper sterk misnøye på arbeidsgiversiden i
kommunene på nasjonalt nivå, skal rådmannen drøfte behandling av svaravgivelse på uravstemningen
med ordfører før svar gis.
10.4.
Rådmannens adgang til videredelegering
Rådmannen avgjør selv det videre behov for delegasjon så langt dette ikke strider mot annet
delegasjonsvedtak, lov eller forskrift.

27

10.5.
Rådmannens tegningsadgang
Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne dokumenter på kommunens vegne, når nødvendig
godkjenning foreligger ved vedtak i bystyret. Fullmakten gjelder bl.a. følgende dokumenter:- skjøterlån- og avtaledokumenter- kontrakter- søknadsskjema. Tegningsretten kan videredelegeres til
nærmeste ledernivå underlagt Rådmannen, innenfor deres respektive myndighetsområde.
10.6.
Påtalebegjæring
Rådmannen gis myndighet til å kreve offentlig påtale i saker som gjelder innbrudd, skadeverk på
kommunal eiendom, tyveri, underslag, bedrageri og utroskap, samt for saker vedrørende straffbare
forhold innenfor særlover hvor rådmannen er gitt myndighet, jf. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10. §
79, 5.ledd. Rådmannen kan delegere dette til nærmeste kommunale ledernivå (ass. rådmann,
kommunalsjef eller kommuneadvokat)
10.7.
Rådmannens økonomifullmakter
 Rådmannen har anvisningsmyndighet.
 Rådmannens fullmakter innen økonomiforvaltning reguleres av følgende forskrifter og
vedtatte reglementer:
- Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.00 nr. 1423
- Delegasjon av myndighet i budsjettsaker
- Økonomistyringsinstruksen
- Anskaffelsesreglement for Grenlands-kommunene
- Reglement for attestasjon og anvisning i Skien kommune
- Offentlig- støtte- regelverket.














Rådmannens fullmakter kan videredelegeres til nærmeste ledernivå underlagt rådmannen,
innenfor deres respektive myndighetsområde, og samsvar med reglement for interndelegasjon
i budsjettsaker.
Rådmannen har myndighet til å avskrive kommunale krav og startlån i tråd med
regnskapslovens bestemmelser.
Rådmannen har myndighet til å avslå og godta forslag til frivillige gjeldsordninger, både
utenrettslige og rettslige, med fare for tap på inntil kr 250.000,- for kommunale krav og lån,
med en maksimumsgrense på totalt kr 1.500.000,- pr. regnskapsår.
Rådmannen har myndighet til å avslå og godta forslag til alle tvungne gjeldsordninger etter
gjeldsordningsloven. Dette er for øvrig forslag som retten avgjør uavhengig av kommunens
innstilling i saken. Rådmannen har myndighet til å anke avgjørelser av tvungen gjeldsordning
Rådmannen har myndighet til å avslå og godta søknader om helt eller delvis sletting av
kommunale krav og lån med hovedstol inntil kr 250.000,- med en maksimumsgrense på totalt
kr 600.000,- pr. regnskapsår.
Inndekking av tap på lån: Lån innvilget etter 1996 føres mot tapsfond hvor det er satt av
midler fra Husbanken. Den som har delegert myndighet til å behandle tap på lån har ansvar for
å finne inndekning i driftsregnskapet hvis tapsfond er brukt opp. For lån gitt før 1996, føres
tapet mot driften i regnskapet. Den som har delegert myndighet til å behandle tap på lån har
ansvar for å finne inndekning i driftsregnskapet.
Inndekking av kommunale krav: Tap dekkes i driftsregnskapet av den etaten/enheten som har
utført tjenesten, da dette allerede er inntektsført ved utskriving av fakturaen.
Rådmannen har myndighet til å innvilge rentefrie betalingsutsettelser i tilfeller hvor det vil
være uforholdsmessig trykkende å beregne forsinkelsesrenter.
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Rådmannen har myndighet til å ettergi allerede påløpte renter i tilfeller hvor skyldner på grunn
av lav inntekt vil bruke uforholdsmessig lang tid på å nedbetale hovedstol av kravet.

Beløpene i pkt. 10.7 reguleres i tråd med fremtidig regulering av G-beløpet.

11.

DELEGASJON I SKJENKE- OG SERVERINGSSAKER

Bystyret vedtar hvert 4. år alkoholpolitisk handlingsplan. Delegasjoner i henhold til alkohol- og
serveringslov fremkommer av det til enhver tid gjeldende handlingsplan.
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12.

ANDRE UTVALG

12.1.
Lokalutvalg
Kommunen deles inn i lokalutvalg.
Lokalutvalgene velges av bystyret for valgperioden og skal bestå av minst 5 medlemmer.
Det skal også velges varamedlemmer. Lokalutvalgene velger selv leder og nestleder. Bystyret velger
leder og nestleder av Lokalutvalgenes Fellesråd. Lokalutvalgenes sammensetning følger bystyrets
sammensetning ut fra valgresultater.
Lokalutvalgene står ansvarlig overfor bystyret.
12.1.1. Lokalutvalgets formål og gjøremål
Lokalutvalget skal bidra til lokalt engasjement for nærmiljøet, være en kanal for dialog mellom
innbyggerne i området og kommunen, samt et høringsorgan for politiske beslutninger som berører
innbyggerne i området.
12.1.2. Møter
Lokalutvalgene treffer sine vedtak i møter, jfr. kommuneloven § 30 nr. 1. Det enkelte bydelsutvalg
bør avholde minst 4 møter i året. Møte skal i tillegg avholdes når minst 3 av medlemmene krever det.
12.1.3. Innkalling til møter
Lederen har i samarbeid med sentral sekretær ansvaret for innkalling og sakliste. Innkalling skal
sammen med saksliste og saksdokumenter sendes sentral sekretær minst 14 dager før møtet. Sentral
sekretær sørger for innkalling til ordinære medlemmer som senest skjer minst 6 dager før møtet
holdes. Lokalutvalgene kan suppleres med representanter fra organisasjoner og lag i nærmiljøet.
Utvalgets maksimale størrelse er 13.
Sentral sekretær skal også sikre offentlig kunngjøring, jfr. kommuneloven § 32 nr. 3.
12.1.4. Møteplikt og stemmeplikt
Utvalgets medlemmer har møteplikt i samsvar med kommuneloven § 40 nr. 1. Forfall meldes til
bystyresekretariatet og innkalling av varamedlemmer gjøres av bystyresekretariatet.
Lokalutvalgene er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Medlemmene har også stemmeplikt, jfr. kommuneloven § 40
nr. 2.
12.1.5. Adgang til møtene
Lokalutvalgenes møter åpne for offentligheten.
Ordfører og rådmann, eller de som av disse er gitt fullmakt, kan møte med talerett. Det samme gjelder
bystyrerepresentant som er bosatt i bydelen.
Utvalgene kan invitere andre med talerett i spesielle saker.
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12.2.

Råd for funksjonshemmede

12.2.1. Oppgaver
Det kommunale rådet for funksjonshemmede i Skien er et rådgivende organ for kommunen, statlige
etater på kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner.
Rådet arbeider etter den politiske målsettingen om full deltakelse og likestilling for
funksjonshemmede i samfunnet. FNs standardregler for like vilkår for mennesker med
funksjonshemming skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.
Rådet skal sørge for at brukernes erfaringer blir tatt med i saks- og planprosessen. For å få dette til må
rådet holdes løpende orientert om:
- alle sektorovergripende saker, som Strategisk dokument, og overordnede plandokumenter
for alle sektorer.
- planer og tiltak som er spesielt rettet mot eller som på et eller annet vis kan komme til å berøre
funksjonshemmede, herunder tiltak og tjenester i helse- og omsorgssektoren, tiltak og planer i
kultur- og undervisningssektoren, og tiltak og planer i teknisk sektor, jfr. bl.a. bygningslovens
bestemmelser relatert til funksjonshemmede.
Sakene skal legges fram for rådet på et tidlig tidspunkt under saksbehandlingen, og så sant mulig før
den legges fram til politisk behandling, slik at funksjonshemmedes behov synliggjøres og styrkes.
Ved å ivareta funksjonshemmedes interesser i den kommunale planleggingen, sikres samtidig
tilgjengelighet i vid forstand. Rådet samarbeider med, og får saker fra alle sektorer, og ekspederer
sakene direkte til sektorene.
Formannskapet kan overlate til rådet å ta avgjørelse i enkeltsaker.
Rådet kan selv ta opp saker som det mener er viktige for funksjonshemmede.
Rådet kan drive informasjonsarbeid overfor kommunen, statlige etater, organisasjoner, allmenheten
o.s.v.
Rådet kan overfor rådmannen ta initiativ til å bedre samarbeid mellom sektorene i kommunen, og
samordning mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige etater i saker som har interesse for
funksjonshemmede.
12.2.2. Sammensetning
Rådet skal ha 9 medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. 6 av medlemmene skal være fra de
funksjonshemmedes organisasjoner. For å få best mulig kontakt med den politiske
beslutningsmyndighet bør de 3 politisk oppnevnte medlemmene fortrinnsvis velges blant medlemmene
i hovedutvalgene. Minst ett av de politisk oppnevnte medlemmene bør være medlem av
formannskapet.
Rådmannen, fagsjefene eller representanter for disse møter i rådet når de ønsker det, eller når rådet
spesielt ber om det. Det står rådet fritt å innkalle nødvendig ekspertise til saker som skal behandles.
Dersom rådet finner det hensiktsmessig kan de velge et arbeidsutvalg.
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12.2.3. Oppnevning
Representanter med personlige vararepresentanter til rådet oppnevnes av bystyret, som også
oppnevner leder og nestleder. Funksjonstida til rådet følger den kommunale valgperioden.
Rådene har en observatør med talerett i hvert av hovedutvalgene. Rådet velger selv disse
observatørene blant rådets medlemmer.
De 6 representantene for de funksjonshemmedes organisasjoner blir oppnevnt etter forslag fra
organisasjonene. 5 oppnevnes fra FFO, 1 oppnevnes fra SAFO.
Representantene for de funksjonshemmede bør fortrinnsvis bli valgt blant disse fem
hovedgrupperingene:
- Bevegelseshemmede.
- Hørselshemmede.
- Synshemmede.
- Utviklingshemmede.
- Skjult funksjonshemming.
12.2.4. Sekretariat og økonomi
Bystyresekretariatet oppnevner en fast sekretær for rådet.
Kommunen dekker utgiftene til rådets virksomhet.
Medlemmene i rådet får møte- og reisegodtgjørelse samt tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende
retningslinjer fastsatt av bystyret. Kommunen dekker også kostnader til nødvendig ledsager, tolk,
tilsyn i hjemmet m.m.
12.2.5. Møter
Det skal lages møteplan. Rådet holder i regelen ett møte i måneden, unntatt feriemåneden. Ellers blir
rådet eller arbeidsutvalget innkalt når minst 1/3 av medlemmene krever det. Det skal normalt innkalles
til møte med minimum fem dagers varsel. Saksdokumentene skal sendes til medlemmer,
varamedlemmer og andre med møterett. Det skal føres referat fra møtene. Utskrift av møteboken skal
sendes til medlemmer, varamedlemmer, ordfører, varaordfører, administrasjonssjef, kommunens
fagsjefer og de funksjonshemmedes organisasjoner v/FFO og SAFO.
Rådet utarbeider årsmelding som foruten rådets medlemmer og varamedlemmer skal sendes
formannskap og bystyre, og for øvrig de samme som får tilsendt rådets møtebøker.
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12.3.

Eldreråd

12.3.1. Formål
Det kommunale eldrerådet i Skien er et rådgivende organ for kommunen, statlige etater på kommunalt
nivå og andre offentlige instanser og institusjoner.
Rådet arbeider for å ivareta de eldres rettigheter og interesser på alle områder, og for å være et
samarbeidsledd i den kommunale planleggingen.
12.3.2. Sammensetning og valg
Bystyret velger medlemmene til rådet. Rådet skal ha 9 medlemmer, alle med personlige
varamedlemmer. 5 av medlemmene med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra
Samarbeidsutvalget for pensjonistforeningene i Skien. 4 av medlemmene med personlige
varamedlemmer skal være politisk valgt. For å få best mulig kontakt med den politiske
beslutningsmyndighet bør de 3 politisk oppnevnte medlemmene fortrinnsvis velges blant medlemmene
i hovedutvalgene. Funksjonstida til rådet følger den kommunale valgperioden. Rådet velger selv
leder og nestleder for perioden. Disse skal velges blant pensjonistene.
Rådet har en observatør med talerett i hvert av hovedutvalgene. Rådet velger selv disse observatørene
blant sine medlemmer.
Rådmannen, fagsjefene eller representanter for disse møter i rådet når de ønsker det, eller når rådet
spesielt ber om det. Det står rådet fritt å innkalle nødvendig ekspertise til saker som skal behandles.
Dersom rådet finner det hensiktsmessig kan de velge et arbeidsutvalg.
12.3.3. Rådets oppgaver
Rådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal sørge for at eldres erfaringer blir tatt med i saksog planprosessen. For å få dette til må rådet holdes løpende orientert om:
a)
Alle saker som omfatter flere fagavdelinger, som Strategisk dokument, og overordnede
plandokumenter for alle fagavdelinger.
b)
Planer og tiltak som er spesielt rettet mot eller som på et eller annet vis kan komme til å berøre
eldre, herunder:
Tiltak og tjenester innenfor helse- sosial- pleie- og omsorg.
Tiltak og planer innenfor kultur.
Tiltak og planer innenfor bydrift, byutvikling, byggesak m.m.
Sakene skal legges fram for rådet på et tidlig tidspunkt under saksbehandlingen, og så sant mulig før
den legges fram til politisk behandling, slik at eldres behov synliggjøres og styrkes. Ved å ivareta
eldres interesser i den kommunale planleggingen, sikres samtidig tilgjengelighet i vid forstand. Rådet
samarbeider med, og får saker fra alle fagavdelingene, og ekspederer sakene direkte til
fagavdelingene.
Formannskapet kan overlate til rådet å ta avgjørelse i enkeltsaker.
Rådet kan selv ta opp saker som det mener er viktige for eldre.
Rådet kan drive informasjonsarbeid overfor kommunen, statlige etater, organisasjoner, allmenheten
o.s.v.
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12.3.4. Sekretariat og økonomi
Bystyresekretariatet oppnevner en fast sekretær for rådet.
Kommunen dekker utgiftene til rådes virksomhet.
Medlemmene i rådet får møte- og reisegodtgjørelse i henhold til kommunens reglement.
12.3.5. Møter
Det skal lages møteplan. Rådet holder i regelen ett møte i måneden, unntatt feriemåneden. Ellers blir
rådet eller arbeidsutvalget innkalt når minst 1/3 av medlemmene krever det. Det skal normalt innkalles
til møte med minimum fem dagers varsel. Saksdokumentene skal sendes til medlemmer,
varamedlemmer og andre med møterett. Det skal føres protokoll fra møtene. Utskrift av møteboka
skal sendes til medlemmer, varamedlemmer, ordfører, varaordfører, rådmannen, kommunens fagsjefer,
samarbeidsrådet for pensjonistforeningene i Skien og Telemark fylkes eldreråd. Rådet utarbeider
årsmelding som foruten rådets medlemmer og varamedlemmer skal sendes formannskap og bystyre,
og for øvrig de samme som får tilsendt rådets møtebøker.
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