Utdrag fra Strand kommune sitt delegasjonsreglement vedtatt av
kommunestyret 17.06.2015:

KOMMUNESTYRET SITT VIRKEOMRÅDE
Følgende saker skal alltid avgjøres av kommunestyret:
-

Alkoholloven av 2.6.89, nr. 27:
Alkoholpolitisk handlingsplan (rulleres hvert fjerde år)
Fastsette høyeste antall vinmonopolutsalg

-

Brann og eksplosjonsvernloven av 14.6.2002, nr. 20:
Brannordningen
Vedtekter, forskrifter m.v.

-

Domstolloven av 13.8.15, nr. 5:
Valg av medlemmer til tingretten og lagmannsretten
Valg av medlemmer til forliksrådet

-

Eiendomsskatteloven av 6.6.75, nr. 29:
Utskriving av eiendomsskatt, fastsetting av standardfradrag m.m.

-

Forurensningsloven av 13.3.81, nr. 6:
Forskrifter inkludert gebyrvedtak

-

Forvaltningsloven av 10.2.67:
Valg av medlemmer til klageutvalget

-

Friluftsloven av 28.9.57, nr. 16:
Valg av medlemmer til årsmøtet i Ryfylke Friluftsråd

-

Kirkeloven av 7.6.96, nr. 31:
Fastsette årlige driftstilskudd og investeringstilskudd til Kirkelig fellesråd
Oppnevne medlem til Kirkelig fellesråd

-

Kommuneloven av 25.9.92, nr. 107:
Endring av kommunestyrets medlemstall i løpet av de 3 første år av valgperioden
med virkning fra kommende valgperiode
Oppretting av faste utvalg for kommunale formål samt fastsetting av
myndighetsområdet for disse utvalgene
Overføre hastekompetanse til formannskapet og andre utvalg
Valg av medlemmer til formannskap, kommunale utvalg og andre råd og utvalg
Valg av ordfører og varaordfører
Fastsette møtereglement, reglement for godtgjøring til folkevalgte og andre
reglement som gjelder de folkevalgte
Fastsette retningslinjer for samhandlingen mellom politisk og administrativt nivå
Vedtak om deltagelse i interkommunale selskap
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-

Ansette rådmann
Ansette kommunalledere i samråd med rådmann
Oppretting av nye stillinger
Avgjøre om ledende administrative stillinger skal besettes på åremål
Vedta overordnet administrativ organisasjonsplan, herunder antall virksomheter
Ta stilling til innbyggerinitiativ
Handlingsprogram, økonomiplan og endringer i disse
Årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for dette
Godkjenne regnskap og årsmeldinger
Vedtak om låneopptak og garantiforpliktelser
Fastsette reglement for kommunen sin finansforvaltning

-

Kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.74, nr. 17:
Forskrifter inkludert gebyrvedtak

-

Motorferdsel i utmark av 10.7.77, nr. 82:
Fastsette kommunal forskrift

-

Plan- og bygningsloven av 27.6.2008, nr. 71:
Fastsetting av vedtekter
Vedta kommunal planstrategi
Vedta kommuneplan
Vedta reguleringsplaner
Klagebehandling vedrørende reguleringsplaner (etter forutgående behandling i
forvaltningsutvalget)
Detaljplaner og områdeplaner der innsigelse fra offentlig myndighet foreligger
Private reguleringsplaner som er avslått fremmet av forvaltningsutvalget
Ekspropriasjoner for arealer utenom reguleringsplaner
Ekspropriasjon til vann og avløpsledning
Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan
Fastsette gebyr for behandling av diverse søknader

-

Valgloven av 28.6.2002, nr. 57:
Vedtak om en eller to valgdager
Oppnevne valgstyre

-

-

-

Andre saker som skal behandles av kommunestyret:
Alle overordna planer så som eldreplan, psykiatriplan, barnehageplan, skoleplan,
barne- og ungdomsplan, plan for idrettsanlegg m.v.
Kjøp og salg av fast eiendom dersom verdien er over 2,0 millioner, herunder
fastsettes rammer for en eventuell anbudsrunde
Leiekontrakter i fast eiendom med over 5 års varighet og en utgift/inntekt på over
2,0 millioner
Nye tiltak eller betydelige utvidelser eller nedleggelser av eksisterende tiltak
Prinsipper for fastsettelse av leiesatser, egenandeler, brukerbetaling, gebyrer som
ikke er fastlagt i lover og forskrifter, normerte satser for livsopphold og høyeste
grense for godkjente husleieutgifter m.m.
Vedta kommunens politiske organisasjon innenfor kommunelovens rammer
Rammer for bosetting av flyktninger
Reglement for faste politiske utvalg
Prioritering av søknader om tippemidler
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Mindretallsanke
I alle saker som kommunestyret delegerer til politiske utvalg gjelder det prinsipp at et medlem,
ordføreren eller rådmannen innen møtets slutt kan forlange saken fremlagt for kommunestyret.
For øvrig gjelder generelt
Kommunestyret skal behandle saker dersom lovbestemmelser fastslår eller gir særlig grunn til å
hevde at kommunestyret må avgjøre saken, eller sakens art tilsier at kommunestyret selv må
avgjøre den.
Endringer i virkeområdets lovverk, skal oppdateres i delegasjonsreglementet og informeres
de folkevalgte fortløpende.
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