
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 25.03.2020

PS 42/20 Delegert hastekompetanse

   Delegert hastekompetanse



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Ekstraordinært kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 18/3329-19   Arkiv: 047 &00  

 

Delegert hastekompetanse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/20 Kommunestyret 25.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Kommunestyrets møter i henhold til vedtatt møteplan avlyses inntil videre og vurderes i 

henhold til nasjonale føringene for sammenkomst av større grupper. 

 
2. Formannskapet gis etter koml. § 11-8 en generell hastefullmakt til å fatte vedtak i saker 

som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, så lenge de nasjonale myndighetenes 

tiltak/råd for å begrense koronasmitte hindrer kommunestyret i å gjennomføre møter.  

 

Kommunestyret gir i samme periode formannskapet fullmakt til å fatte vedtak i saker 

som etter gjeldende delegeringsreglement skulle ha vært avgjort av andre politiske 

utvalg.  

 

Fullmaktene gjelder alle saker der en utsettelse kan påføre så vel kommunen som 

private tap eller skade. 

 
3. En melding om vedtak som formannskapet har truffet etter disse fullmaktene, skal 

legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Koronaviruset påvirker alles hverdag – og nasjonale myndigheters koronatiltak hindrer nå bl.a. 

gjennomføringen av kommunestyremøter på vanlig måte. For å begrense koronasmitte anses 

det videre som fornuftig ikke å samle grupper av personer i større utstrekning enn nødvendig, 

så lenge dette kan unngås. 

 

Beskrivelse av saken 

 
For å sikre behandling av politiske saker, begrense koronasmitte og å sikre en så trygg 

arbeidsplass som mulig, vurderes det som nødvendig å gi formannskapet fullmakt til å 

avgjøre politiske saker så lenge de nasjonale myndighetenes tiltak mot koronasmitte 

gjelder. Når det gjelder saker som skulle vært avgjort av kommunestyret, kan en slik 
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generell hastefullmakt gis med hjemmel i koml. § 11-8.  

 

Formannskapet vil på dette grunnlaget kunne behandle alle saker der en utsettelse kan 

påføre så vel kommunen som private tap eller skade.  

 

Når det gjelder saker som skulle vært avgjort av andre politiske utvalg kan 

kommunestyret når som helst trekke den delegerte myndigheten tilbake og legge den til 

formannskapet.  

 

Juridiske forhold  

 

Saken fremmes som hastesak, etter kommuneloven § 11-8. Dersom 1/3 av kommunestyret 

krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte (2. april 2020). 

 

En forutsetning for å treffe vedtak i denne saken er at samtlige kommunestyremedlemmer 

aksepterer skriftlig bahandling og samtlige medlemmer må stemme for vedtaket dersom 

formannskapet skal gis hastekompetansen, jfr. kommuneloven § 11-8, 4 ledd.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser det som viktig at «hjulene holdes i gang». Kommunens politiske organer treffer 

en rekke tiltak som har betydning for innbyggere, bedrifter eller kommunen selv. Rådmannen 

nevner eksempelvis reguleringsplaner, pålegg etter plan – og bygningsloven etc. 

 

Det er viktig at kommunen klarer å holde den daglige driften i gang slik at ikke private, 

bedrifter eller kommunen lider tap eller skade. 

 

Dersom kommunestyret gir hastekompetansen til formannskapet vil dette også bidra til å 

redusere smittefare. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Delegert hastekompetanse – kommunestyret avgir fullmakt til formannskapet 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyrets møter i henhold til vedtatt møteplan avlyses inntil videre og vurderes i 

henhold til nasjonale føringene for sammenkomst av større grupper. 

 
2. Formannskapet gis etter koml. § 11-8 en generell hastefullmakt til å fatte vedtak i saker 

som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, så lenge de nasjonale myndighetenes 

tiltak/råd for å begrense koronasmitte hindrer kommunestyret i å gjennomføre møter.  

 

Kommunestyret gir i samme periode formannskapet fullmakt til å fatte vedtak i saker 

som etter gjeldende delegeringsreglement skulle ha vært avgjort av andre politiske 

utvalg.  

 

Fullmaktene gjelder alle saker der en utsettelse kan påføre så vel kommunen som 

private tap eller skade. 

 
3. En melding om vedtak som formannskapet har truffet etter disse fullmaktene, skal 

legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Koronaviruset påvirker alles hverdag – og nasjonale myndigheters koronatiltak hindrer nå bl.a. 

gjennomføringen av kommunestyremøter på vanlig måte. For å begrense koronasmitte anses 

det videre som fornuftig ikke å samle grupper av personer i større utstrekning enn nødvendig, 

så lenge dette kan unngås. 

 

Beskrivelse av saken 

 
For å sikre behandling av politiske saker, begrense koronasmitte og å sikre en så trygg 

arbeidsplass som mulig, vurderes det som nødvendig å gi formannskapet fullmakt til å 

avgjøre politiske saker så lenge de nasjonale myndighetenes tiltak mot koronasmitte 



- 

gjelder. Når det gjelder saker som skulle vært avgjort av kommunestyret, kan en slik 

generell hastefullmakt gis med hjemmel i koml. § 11-8.  

 

Formannskapet vil på dette grunnlaget kunne behandle alle saker der en utsettelse kan 

påføre så vel kommunen som private tap eller skade.  

 

Når det gjelder saker som skulle vært avgjort av andre politiske utvalg kan 

kommunestyret når som helst trekke den delegerte myndigheten tilbake og legge den til 

formannskapet.  

 

Juridiske forhold  

 

Saken fremmes som hastesak, etter kommuneloven § 11-8. Dersom 1/3 av kommunestyret 

krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte (2. april 2020). 

 

En forutsetning for å treffe vedtak i denne saken er at samtlige kommunestyremedlemmer 

aksepterer skriftlig bahandling og samtlige medlemmer må stemme for vedtaket dersom 

formannskapet skal gis hastekompetansen, jfr. kommuneloven § 11-8, 4 ledd.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser det som viktig at «hjulene holdes i gang». Kommunens politiske organer treffer 

en rekke tiltak som har betydning for innbyggere, bedrifter eller kommunen selv. Rådmannen 

nevner eksempelvis reguleringsplaner, pålegg etter plan – og bygningsloven etc. 

 

Det er viktig at kommunen klarer å holde den daglige driften i gang slik at ikke private, 

bedrifter eller kommunen lider tap eller skade. 

 

Dersom kommunestyret gir hastekompetansen til formannskapet vil dette også bidra til å 

redusere smittefare. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Kommunestyret 25.03.2020
	Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 25.03.2020
	PS 42/20 Delegert hastekompetanse
	Delegert hastekompetanse



