
 

 
 

 

Delegasjon til lokalstyreleder 

Vedtatt av lokalstyret 31.10.2005, lokalstyresak PS 058/05. 
 
 
I medhold av Svalbardloven § 35 gis lokalstyreleder følgende myndighet: 
 
1 Beslutningsmyndighet  

   
1.1 Lokalstyreleder kan i perioden fra siste møte i lokalstyret før sommerferien til første møte i 

administrasjonsutvalget etter sommerferien ta beslutninger i saker som ellers ville vært 
behandlet i lokalstyret, administrasjonsutvalget og/eller faste utvalg, så lenge sakene ikke er 
av prinsipiell karakter og det ikke er hensiktsmessig eller forsvarlig at vedtaket utsettes til 
første møte etter sommerferien. 
 
Ikke prinsipielle saker hvor det i henhold til lov eller forskrift kreves at vedtaket fattes av 
lokalstyret selv omfattes ikke av denne delegasjonen, og kan således ikke avgjøres av 
lokalstyreleder. 
 
Som ikke prinsipielle vedtak etter foregående avsnitt regnes også endelige vedtak i saker med 
enstemmige innstillinger fra administrasjonsutvalget og/eller faste utvalg som normalt skulle 
vært avgjort av lokalstyret.  
 
Delegasjonen etter dette punktet gjelder tilsvarende i forbindelse med helligdagsperioder og 
når uforutsette saker og situasjoner oppstår, slik at det ikke er mulig å innkalle lokalstyret, 
administrasjonsutvalget, og hvor Longyearbyen lokalstyres interesser krever en rask 
avgjørelse. 
 
Saker avgjort med hjemmel i delegasjonen i dette punktet skal forelegges lokalstyret i første 
påfølgende møte med informasjon om beslutningen og en redegjørelse fra lokalstyreleder om 
grunnlaget og forutsetninger for avgjørelsen. 
 
Lokalstyret kan, dersom det er mulig og de finner grunnlag for det, endre beslutninger fattet av 
lokalstyreleder. 
 

1.2 Lokalstyreleder, eller den han videredelegerer oppgaven til, representerer Longyearbyen 
lokalstyre i generalforsamlinger i selskaper hvor Longyearbyen lokalstyre har aksjer. 
Tilsvarende gjelder på årsmøte og lignende i selskaper hvor Longyearbyen lokalstyre har 
andeler. 
 
I aksjeselskaper hvor Longyearbyen lokalstyre har mer enn 30 % av aksjene/andelene skal 
lokalstyreleder ha innhentet fullmakter fra lokalstyret i forkant av generalforsamlingen. 
Tilsvarende gjelder i andre selskaper hvor Longyearbyen lokalstyre har aksjer/andeler, og 
hvor det skal behandles saker som har vesentlig interesse eller betydning for Longyearbyen 
lokalstyre. 
 
Lokalstyreleder skal i etterkant av generalforsamling, årsmøte etc. gi en redegjørelse for 
lokalstyret om utfallet av viktige saker eller spørsmål som ble behandlet i 
generalforsamlingen/årsmøtet. 
 

1.3 Lokalstyreleder tar avgjørelse om deltagelse i kurs- eller konferanser for folkevalgte med 
kursavgift eller rett til kost- og reisegodtgjørelse, med unntak av Svalbardkurset og Studietur 
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Nord som avgjøres av lokalstyret selv. 
 

1.4 Lokalstyreleder avgjør hvem som skal delta når Longyearbyen lokalstyre har møter med 
stortingskomiteer, stortingsrepresentanter, statsråder og tilsvarende.  
 

1.5 Lokalstyreleder avgjør hvem som skal møte når Longyearbyen lokalstyre har 
representasjonsoppgaver i forbindelse med besøk, møter, kurs, konferanser og lignende.  
 

1.6 Lokalstyreleder tar avgjørelse i saker som gjelder politisk representasjon i møter med statlige 
myndigheter, møter med kommuner, fylkeskommuner, private bedrifter, organisasjoner og 
personer. 
 

1.7 Lokalstyreleder tar avgjørelse i spørsmål om saksgang og behandlingsmåter i forbindelse med 
politisk behandling av en sak eller et spørsmål som trenger politisk avklaring. 
 

1.8 Lokalstyreleder kan bestemme at det skal utarbeides en innstilling i en sak, eller at dette skal 
utelates i en sak som forelegges lokalstyret eller administrasjonsutvalget når bestemmelse om 
innstillingsmyndighet ikke er fastsatt i reglement eller instruks. 
 

1.9 Lokalstyreleder avgjør i samråd med nestleder oppgavefordelingen i forhold til denne når 
lokalstyret ikke har bestemt noe annet. 
 

1.10 Lokalstyreleder tar beslutning om hvordan "lokalstyrelederkjede" skal brukes dersom 
lokalstyret ikke har bestemt noe annet. 
 

1.11 Myndighet til å begjære offentlig påtale delegeres til leder av lokalstyre og administrasjonssjef 
i fellesskap. 

 
 
2 Innstillingsmyndighet  

 
2.1 Lokalstyreleder kan utarbeide innstillinger i alle saker som skal til behandling i lokalstyret, 

administrasjonsutvalg eller andre politiske utvalg/komiteer når lokalstyret ikke har bestemt noe 
annet i eget vedtak, reglement eller instruks. 
 

2.2 Lokalstyreleder kan utarbeide egen innstilling i alle saker som skal til behandling i lokalstyret 
og administrasjonsutvalget selv om det i vedtak, reglement eller instruks er bestemt at en 
annen instans skal innstille. Begge innstillingene skal i så fall følge saken, og lokalstyreleder 
skal gi en skriftlig redegjørelse som følger saken om grunnlaget for innstillingene. 

 
 
3 Samhandling med administrasjonssjefen  

 
3.1 Lokalstyreleder har på vegne av de folkevalgte ansvar for løpende kontakt og samhandling 

med administrasjonssjefen. 
 

3.2 Lokalstyreleder skal ta initiativ til og lede forhandlingene om lønns- og arbeidsvilkår for 
administrasjonssjefen. 
 

3.3 Lokalstyreleder skal minimum en gang i året gjennomføre medarbeidersamtaler med 
administrasjonssjefen. 
 

 
4 Lokalstyreleders behov for arbeidshjelp 

 
4.1 Lokalstyreleder kan ved behov for arbeidshjelp avtale dette med administrasjonssjefen. 
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5 Myndighet i enkeltsaker  

 
5.1 Lokalstyret kan delegere beslutnings- og innstillingsmyndighet til lokalstyreleder i enkeltsaker 

og enkelttilfeller når det er behov for dette. 
 

 
6 Ikrafttredelse  

 
6.1 Denne delegasjonen gjelder fra 01.01.2006. Fra samme tidspunkt oppheves alle tidligere gitte 

delegasjoner, med unntak av det som følger av budsjettvedtak eller retningslinjer, reglementer 
etc.  
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