Nye Asker kommune

Kommuneloven
Politiske reglementer

Felles formannskapsmøte 5. mars 2019
Juridisk rådgiver Trine Groven

KL – krav om reglementer
KL § 5-13 – Reglement for folkevalgte organer (NY)
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b) tidsperioden som organet er opprettet for
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets
virksomhet
KL § 6-1 – Ordførers myndighet og oppgaver
Ordfører får forslagsrett i alle folkevalgte organer (NY)
a) treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning?
b) treffe vedtak i hastesaker (KL 11-8)?
c) opprette utvalg som skal forberede ikke-prinsipielle saker?
KL § 13-1 – Rådmannens myndighet og oppgaver
a) treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning
–

Hvilke saker er det i vår kommune?

Reglement for delegering
KL § 5-14 – Reglement for delegering og innstilling
> Delegering er «maktfordelingen» innad i kommunen
– Politiske beslutninger som angår lokalsamfunnet
• mål- og middel valg, prioritering, fordeling av goder og byrder
– Vedtak som kun angår partene i en sak
– Delegeringssperrer i loven - «kommunestyret selv»
>

Delegering til andre folkevalgte organer
– Kommuneloven gir vid adgang til delegering til organer
• Kommunestyret selv avgjør til hvilket organ

>

Delegering til enkeltpersoner
>

«viktig at prinsipielle saker behandles av folkevalgte organer og at
vedtak treffes der»

– «Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ikke bare ut fra
vedtakets karakter og konsekvenser, og ut fra kommunens …
størrelse, men også ut fra en vurdering av i hvilken utstrekning de
viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses
klarlagt gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis.»

Reglement for saksbehandling
KL § 11-12 – Reglement for saksbehandling
> Mye er lovregulert:
– møteprinsippet (strammes inn), innkalling og saksliste, møtebok,
møteoffentlighet, inhabilitet, utvidet innsynsrett og taushetsplikt,
spørsmål til leder, vedtaksførhet og avstemninger, lovlighetskontroll
>

Kommunestyret må vedta nærmere regler for:
– adgang til fjernmøter (§11-7), til å treffe vedtak i hastesaker (§11-8)

>

Kommunestyret kan vedta nærmere regler for:
–
–
–
–
–
–
–

godkjenning av møtebok
protokolltilførsel
forslag til ny sak på dagsorden (tidligere interpellasjon)
forretningsorden; taletid, replikkordskifte mm
oversendelser
mindretallsanke
spørsmål til rådmannen osv.

Reglement for økonomiforvaltning
>

KL § 14-2 Kommunestyret skal vedta:
a) økonomiplanen (4 år) og årsbudsjettet
• øk.planen kan utgjøre kommuneplanens handlingsdel (NY)
b) årsregnskapene og årsberetningene
c) finansielle måltall for utviklingen av økonomien (NY)
• herunder måltall for gjeldsgrad frem i tid
d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement)
• Bestemmelser om finansiell risiko (KL § 14-13)
• Bestemmelser om avkastningsmål (KL § 14-13)

>

KL § 26-1 Eierskapsmelding
a) Prinsipper for eierstyring
b) Oversikt over selskaper, foretak mm
c) Formålet med eierskapet til virksomhetene i b)

Rettigheter og plikter for folkevalgte
KL kap. 8 – Rettigheter og plikter:
> § 8-1 Rett og plikt til å delta i møte
> § 8-2 Rett til fri fra arbeid
> § 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap - forskrift
– Dekning av reiseutgifter
– Dekning av påførte utgifter
– Dekning av tapte inntekter (dokumenterte/ikke-dokumenterte)
>
>
>
>
>
>
>

§
§
§
§
§
§
§

8-4 Arbeidsgodtgjøring - forskrift
8-5 Godtgjøring ved frikjøp
8-6 Ettergodtgjøring - forskrift
8-7 Pensjonsordning (kan-bestemmelse)
8-8 Rett til sykepenger – (hovedbeskjeftigelse)
8-9 Rettigheter ved yrkesskade - (hovedbeskjeftigelse)
8-10 Permisjoner - forskrift

Dekning av utgifter/tapt inntekt
>

Tapt inntekt
– dokumentert tap
– ikke-dokumentert tap?
– opplæring, seminarer, studiereiser?

>

Utgifter til stedfortreder
– barnepass, tilsyn/omsorg (dokumentasjonsplikt?)

>

Reiseutlegg, parkering
– skal dokumenterte utgifter dekkes?
– skal dere i tilfelle være digitale?

>

Telefon, internett, avis osv.
– fast sats: Skal 1 % av B dekke alt?

>

Deltakelse i diverse møter
– Fast sats: Skal 3 % av B dekke alt?

Godtgjøring – etter 2018-satser
Ordfører (frikjøp)
Varaordfører

1 103 000
420 000

Gruppeleder 109 000 + 0,1 % per medlem
Formannskap (medlem) + leder plan/bygg

412 000

Formannskap (medlem) + leder hovedutvalg

327 000

Formannskap (medlem)

202 000

Plan/bygg (medlem)

172 000

Kontrollutvalg (leder)

122 000

Hovedutvalg (medlem)

88 000

Kontrollutvalg (medlem)

78 000

Klageutvalg (leder)

51 000

Klageutvalg (medlem)

13 000

Kostnader - godtgjøring

Ordfører/varaordfører

1 523 000

2

Formannskap

2 932 000

11

Plan/bygg-utvalget

1 720 000

10

Hovedutvalg (4)

3 520 000

40

Kontrollutvalget

590 000

7

65 000

5

11 357 000

75

Klageutvalget
Totalt
Gruppeledere (8)
Tilskudd til gruppene
Totalt - «partistøtte»

932 000
1 092 000
2 024 000

