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Saksbehandler:

Kate M. Larsen

Saksdokumenter oversendt til sekretariatet:
Kommunestyrets vedtak og saksutredning i Sak 102/16 Gebyrregulativ 2017 av 09.11.16.
Ordførers epost av 15.11.16, Bestilling til kontrollutvalget
Rådmannens svar i epost av 16.11.16 med følgende vedlegg:
Saksutredning fra Miljø og tekniske tjenester, møte 26.11.15
Protokoll fra møtet i Miljø og tekniske tjenester 26.11.15, behandlet i møte den 17.12.15
Saksopplysninger:


Følgende referat sak foreligger til møte:

Referat sak nr. 1/2017:

Tilsettingssak – opprettelse av en ekstra 100 %
stilling ved teknisk avdeling.

Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå tilsetnings sak, i forbindelse med
kommunestyrets vedtak i sak 102/16. Gebyrregulativ 2017.
På vegne av kontrollutvalget sendte sekretariatet den 16.11.16 en henvendelse til konstituert
Rådmann og ba om en skriftlig redegjørelse av omstendighetene rundt nevnte
tilsetting, og hvorvidt de nødvendige fullmakter fra kommunestyret var på plass ved tilsetningen.
Bestillingen fra kommunestyret er lite konkret i forhold til problemstillingen, men det sentrale
spørsmålet slik sekretariatet vurderer dette for kontrollutvalget vil være formaliteter som:
 Fullmakter
 Hjemmel/stillingshjemmel for denne tilsettingen.
Utgangspunktet vil være delegasjonsreglementets bestemmelser, og om rådmannen har
hjemmel for tilsettingen.
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Web: www.kusek.no
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Konstituert rådmann Børge Grønlund har i epost datert 16.11.2016 gitt en skriftlig
redegjørelse for saken og er innkalt til møte i kontrollutvalget for å orientere og svare på
spørsmål.
Rådmannens konklusjon i epost til sekretariatet:
Med utgangspunkt i at det ikke var ledige stillingshjemler innenfor området vann og avløp
eller innenfor teknisk sektor for øvrig vil det ut fra delegasjonsreglementets punkt 1.3 ikke
være hjemmel for oppretting av stillingen uten kommunestyrets samtykke. Dette til tross for
at formålet var å redusere overtidsbruken innenfor sektoren og at stillingen ble
opprettet innenfor et område som er gebyrfinansiert. Rådmannen beklager feilfortolkningen
av regelverket.
Delegasjonsreglementets bestemmelser, punkt 1.3:
” Innenfor de rammer som er trukket opp i det av kommunestyret vedtatte budsjett, har
rådmannen fullmakt til å foreta organisasjonsendringer og endringer i stillingshjemler.
Slike endringer skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene etter reglene i
hovedavtalene”.
Slik sekretariatet vurderer dette ut fra rådmannens skriftlige redegjørelse og rådmannens
gjengivelse av pkt. 1.3 i delegasjonsreglementet er det stor grunn til å anta at de nødvendige
fullmakter fra kommunestyret ikke var på plass ved tilsetningen.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar Referat sak nr. 1/2017 til orientering vedrørende Kommunestyrets
henvendelse.
Referat sak 1/2017 sette opp som egen sak, Sak 12/2017 Henvendelse fra kommunestyret til
kontrollutvalget, for ordinær behandles under møte. Slik sekretariatet vurderer saken er den
tilstrekkelig belyst til at den kan behandles i møte.
Kontrollutvalget i sak 12/2017 gir følgende uttalelse opp til kommunestyret:
«Kontrollutvalget vurderer dette ut i fra sakens opplysninger, rådmannens skriftlige
redegjørelse og rådmannens gjengivelse av pkt. 1.3 i delegasjonsreglementet er det stor grunn
til å anta at de nødvendige fullmakter fra kommunestyret ikke var på plass ved tilsetningen».
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