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DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 1.2.2

Vedlegg: Delegasjonsreglementets sider 2 og 17

Sammendrag:

Fauske kommunestyre vedtok nytt delegasjonsreglement 30.09..2010 i sak 51/10, jfr. vedlegg.
Der fremkom bla at en skulle forholde seg til Kommuneloven som sier at kommunestyret
tilsetter rådman, - ikke slik det var tidligere der kommunestyret også tilsatte kommunalsjefer.

Følgende ble gjort gjeldende.
I del 1 Delegasjon til folkevalgt organ pkt 1.2 fremkommer:

1.2 Kommunestyret
1.2.1 ansetter rådmann
1.2.2 Delegerer tilsetting i alle andre stillnger til tilsettingsutvalg bestående av to
representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne.

Rådmann leder utvalget.
1.2.3 Oppretter nye stilinger/nedlegge tjenester og stilinger

De ansattes interesser er ivaretatt gjennom Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser
som følger:

. Stilinger skal som hovedregel lyses ut. AML § 14-1

. Arbeidsgiver skal drøfte med tilitsvalgte i hht HAls del B § 3-1 pkt d) og § 3-2 pkt g)

Arbeidsgivers plikter

3-1.d: Arbeidsgiver skal, så tidlig som mulig, orientere, drøfte og ta de berørte
tilitsvalgte med på råd om:
o ledige og nyopprettede stillnger

o prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillnger, utvelgelse til og
intervju av aktuelle kandidater

Tillitsvalgtes rettigheter
3-2.g:Tilitsvalgte har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og
forfremmelse til stillng som omfattes av tarifavtalen

. For tilsetting i fagstilinger i enhetene og stab forholder arbeidsgiver seg til akuelle

tilitsvalgte i enheten/stab.



. For tilsetting av rådman, kommunalsjefer og lederstilinger i stab og enheter forholder
arbeidsgiver seg til aktuelle hovedtilitsvalgte

Selve tilsettingen ka foretas av råâman.

Det er rådman som saksbehandler og lager innstillng etter drøfting med de tilitsvalgte.
Med dagens ordnng med tilsettingsutvalg har en sett tilfeller der en har tilsatt med to mot en
stemmer. Den tilitsvalgte har for eksempel stemt i mot på bakgru av uenighet om
lønnsfastsettelse og ikke i forhold til vedkommendes kvalifikasjoner.
Lønnsfastsettelse gjøres etter retningslinjer gitt i sentrale avtaleverk og i henhold til lokalt vedtatt
Lønnspolitisk plan.

Med bakgru i ovenstående mener rådmann at følgende punter i Delegasjonsreglementet bør

strykes:
1.2.2 (side 2)
Delegerer tilsetting i alle andre stillnger til tilsettingsutvalg bestående av to
representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne.
Rådmann leder utvalget.

I

1.26lPersonalforvaltning (side 17)
)- leder tilsettingsutvalg

videre bør det under punk 1.26 tilføres et punkt som følger:
)- tilsettinger

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar at

1. 'følgende puner i Fauske kommunes Delegasjonsreglement strykes:

1.2.2 (side 2)
Delegerer tilsetting i alle andre stilinger til tilsettingsutvalg bestående av to
representanter for arbeidsgiver og en representantfor arbeidstakerne.
Rådmann leder utvalget.

1.26 (side 17)
)- leder tilsettingsutvalg

2. følgende nyt punt under 1 .26/Personalforvaltning tilføres:
)- tilsettinger

Even Ediassen
rådman



I. DELEGERING TIL FOLKEVALGT ORGAN

1. SAKER SOM SKAL BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET

1.1. KOMMUNESTYRETS HOVEDARBEIDSOMRÅDE

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele
kommunens virksomhet. Kommunestyret skal på grunnlag av prinsippdebatter, analyser
og temadebatter velge satsingsområder og prioritere tiltak.

Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder :
. Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen - både politisk og administrativ struktur
. Budsjett, økonomiplaner, regnskap og årsmelding

· Vedta alkoholpolitiske retningslinjer og fastsette alkoholavgifter
. Langtidsplanlegging og handlingsprogrammer, herunder kommuneplaner og

reguleringsplaner
· Utbyggingsoppgaver og tiltak av overordnet betydning
. Saker som ikke er delegert til formannskap eller rådmannen

1.2. KOMMUNESTYRET

1.2.1. Ansetter rådmann.
L .2.2. Delegerer tilsetting i alle andre stilinger ti tilsettingsutvalg bestående av to

representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne.
Rådmannen leder utvalget.

1.2.3. Oppretter nye stil1nger / nedlegge tjenester og stilinger
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1.25.2. Rådmannen gis fullmakt til à inngå/godta avtaler i gjeldordningssaker som styres
av namsmannen.

1.23.3. Rådmannen gis fullmakt til å avskrive uerholdelige fordringer og/eller fordringer
eldre enn et år.

1.26. PERSONALFORVALTNING

Rådmannen gis fullmakt til å treffe vedtak i henhold ti lov og avtaleverk innenfor
personalforvaltningen, og innenfor de rammer som kommunestyet eller annet organ ti
enhver tid fastsetter, herunder:

~ spørsinål om f1ytegodtgjøring i henhold ti reglement

~ spørsmål om telefongodtgjøring i henhold ti reglement
~ permisjonssøknader der normalreglementet for permisjoner, hovedtariffavtalen,

hovedavtalen eller arbeidsmiljøloven legges til grunn
~ ta stillng til kurs og kurssøknader innenfor budsjettrammen

~ omplassering i organisasjonen

~ iverksetting av attføringstiltak eller forslag fra attføringsutvalget
~ avkortet oppsigelsestid

~ avgjøre andre saker som ikke er av prinsipiell betydning som kommunestyret eller

annet organ måtte delegere til rådmannen.
~ inntak av ekstrahjelp/vikarer innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser inntil 6 mnd.

~ leder av tilsettingsutvalg
~ leder av forhandlingsutvalg

o Denne funksjonen kan ikke delegeres videre ut til enhetsnivå
o Utvalget gis myndigliet til å forhandle på vegne av kommunen i saker om lokal

lønnsdannelse og saker som gjelder forholdet mellom kominunen som
arbeidergiver og de ansatte

~ Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget består av 4 representanter fra arbeidergiver og 4 representanter
fra arbeidstakerne. Râdinannen utpeker de 4 representantene fra arbeidergiver

1.27. ØKONOMISAKER

· Rådmannen har delegert myndighet i økonomisaker slik det fremgår av reglementet.
· Rådmannen har anvisningsmyndighet i hht Delegasjonsreglement i økonomisaker
· Inngå avtaler om kjøp av varer og tjenester på bakgrnn av gjeldende regler

1.28. MILJØRETTET HELSEVERN

Rådmannen delegeres myndighet i saker innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.2011
nr. 29 (folkehelseloven).
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