REGLEMENT
for

delegasjon av myndighet til politiske utvalg og
administrasjonssjefen
Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96, sak 55/96, endret 03.09.03 (sak 61/03),
22.08.07 (sak 69/07),16.09.09 (sak 55/09), 03.11.2010 (sak 074/10), og
16.11.2011 (sak 125/11).

1. Generelle bestemmelser
1.1 OMFANG.
Foreliggende reglement har bestemmelser om delegering i medhold av
kommuneloven og særlover. Særskilte delegeringsbestemmelser innenfor området
økonomi framgår av eget Økonomireglement og Finansreglement.
1.2 RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET.
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
overordnet organ, innenfor vedtatte budsjetts rammer og forutsetninger, og i tråd
med overordnede planer.
1.3 TILBAKEKALLING AV DELEGERT MYNDIGHET I ENKELTSAKER.
Bystyret kan i spesielle tilfeller kreve å få seg forelagt, til uttalelse eller avgjørelse, en
konkret sak som administrasjonen har til behandling i henhold til delegert myndighet.
1.4 KLAGEBEHANDLING.
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger forvaltnings- og kommunelovens
bestemmelser med mindre annet er bestemt i den enkelte særlov.
Klage på vedtak fattet med bakgrunn i intern administrativ delegering fra leder til
medarbeider, skal forelegges administrasjonssjefen til avgjørelse dersom
medarbeideren ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket til klagerens gunst.
1.5 OMGJØRINGSRETT
Et overordnet organ eller leder kan innen rammen av forvaltningslovens § 35
omgjøre et underordnet organs eller underordnet medarbeiders vedtak.
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2.

Definisjoner

2.1 KURANT SAK
En sak oppfattes som kurant når det foreligger retningslinjer for hvordan den skal
behandles, det er praksis fra behandling av tilsvarende saker, saken ligger innenfor
vedtatt budsjetts rammer og forutsetninger, og er i tråd med overordnede kommunale
planer.
2.2 ENKELTVEDTAK
Enkeltvedtak vil si et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere
bestemte personer eller andre private rettssubjekter, jf. fvl. § 2 b.

3. Delegasjon til politiske styrer, råd og utvalg
3.1 FORMANNSKAPET/ADMINISTRASJONSUTVALGET
3.1.1. Formannskapet
I medhold av lov av 18. mai 1990 nr 11 om stadnamn, § 6 delegeres til
formannskapet å fastsette skrivemåten på navn på kommunale gater m.m., jf
bystyrets vedtak 16.11.2011, sak 125/11.
Formannskapet har myndighet til å:
Vedta på kommunens vegne tariffavtaler og lignende i den grad dette ikke er delegert
til rådmannen, samt på kommunens vegne gi uttalelser som arbeidsgiver i den grad
dette ikke er delegert til rådmannen.
Jf. reglement for administrasjonsutvalget, vedtatt av Holmestrand bystyre 22.08.07.
3.1.2. Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget har, innenfor budsjettets rammer, myndighet til å:
a) Foreslå overordnede personalpolitiske retningslinjer, herunder tiltak for
likestilling og inkluderende arbeidsliv.
b) Behandle og vedta reglementer innen det personalpolitiske området.
3.2 VALGSTYRET
I medhold av lov av 28. juni 2002 nr 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer
(valgloven), § 4-2, delegeres til valgstyret å velge medlemmer og varamedlemmer til
stemmestyrene, jf bystyrets vedtak 13.12.02, sak 95/02.
3.3 UTVALG FOR REGULERING OG KOMMUNALTEKNIKK
3.3.1
I medhold av plandel av plan- og bygningslov av 27.6.2008 delegeres til Utvalg for
Regulering og kommunalteknikk å fatte vedtak i følgende saker:
a. Klagesaker jfr §1-9
b. Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan som er fremmet av
kommunen jfr §12-10
c. Avgjørelse om privat forslag til detaljreguleringsplan skal legges ut til
offentlig ettersyn jfr §12-11.
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d.
e.
f.
g.

Midlertidig forbud mot tiltak jfr §13-1
Dispensasjon fra vedtatte planer jfr §19-2.
Midlertidig dispensasjon fra vedtatte planer jfr § 19.3.
Myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med
kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i
kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble
vedtatt av kommunestyret jfr §12-12
h. Treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller vedta
utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen jfr § 12-14.
3.3.2
I medhold av jordloven av 12.5.1995 delegeres til Utvalg for regulering og
kommunalteknikk å fatte vedtak i medhold av jordlovens §12 som omhandler deling
av ” eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk.”

4. Delegasjon til rådmannen
4.1 KOMMUNELOVEN
I medhold av kommunelovens § 23 nr. 4 delegeres til administrasjonssjefen å fatte
vedtak i alle enkeltsaker, jf. pkt. 2.2, og for øvrig i andre typer av saker som ikke er
av prinsipiell betydning, jf. pkt. 2.1.
I medhold av kommunelovens § 24, nr. 1 gis administrasjonssjefen myndighet til å
opprette og nedlegge stillinger innenfor gjeldende budsjettramme, og til å treffe
avgjørelser i personalsaker. Ansattes medvirkning skjer i henhold til Hovedavtalen.
4.2 SÆRLOVENE.
Rådmannen delegeres tilsvarende myndighet som under pkt. 4.1 til å treffe vedtak i
alle saker som etter særlovene kan delegeres.
Dette betyr:
I medhold av plandel av plan- og bygningslov av 27.6.2008 delegeres til
administrasjonssjefen å fatte vedtak i følgende saker når de kan regnes som kurante
etter kommunelovens §23-4:
a. Midlertidig forbud mot tiltak jfr pbl. §13-1
b. Små endringer av reguleringsplan jfr pbl § 12-14.
c. Plan- og bygningslovens kap. 19 (kurante saker).
4.3 TARIFFAVTALER M.V.
Rådmannen gis fullmakt til å utøve arbeidsgiverfunksjon i henhold til
Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen, avtaler om driftstilskudd til leger og
fysioterapeuter og avtaler om privat praksis for leger og fysioterapeuter, som
anbefales av Kommunenes Sentralforbund.
4.4 VIDEREDELEGERING
Med mindre særskilte regler er til hinder for det, kan administrasjonssjefen overlate til
andre
innenfor kommunens administrasjon å gjøre vedtak på sine vegne.
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4.5 KLAGE OVER RÅDMANNENS VEDTAK
Rådmannen delegeres myndighet til å ta stilling til klager som første instans før
klagen eventuelt oversendes klageorganet (internt klageorgan eller eksternt
klageorgan).
Dette gjelder ikke klager på områder hvor bystyret har oppnevnt et politisk fagorgan
for å ivareta et særskilt område. Klagen skal i et slikt tilfelle forelegges det politiske
utvalget før klagen sendes klageinstansen (eks. klager over vedtak etter plan- og
bygningsloven skal forelegges utvalget regulering og kommunalteknikk før de sendes
fylkesmannen.)
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