
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN 

VED  

  



Reglement  
 

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES 
LÆRINGSSENTER 
 

Kapittel 1: Styringsgruppen og administrasjon 
1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. 

Dette reglementet gjelder for Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter, 
opprettet ved Kommunalstyret for Oppvekst sitt vedtak 28.04.2009 sak 48/09. 

1.2. Styringsgruppens plassering. 
Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter omfatter alle områdene på 
senteret – Service, Førskole, Grunnskole og Voksenopplæring. 
Styringsgruppen plasseres i linjen mellom direktør Oppvekst og levekår og 
rektor for Johannes Læringssenter. 

1.3. Styringsgruppens sammensetning. 
Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter har følgende sammensetning: 
• 2 representanter for direktør Oppvekst og levekår  
• 1 representant for direktør Personal og organisasjon 
• 1 representant for direktør Økonomi 
• 2 representanter for de ansattes fagforening på kommunalt nivå 

(utdanningsforbundet og Fagforbundet) 
• 1 representant for de ansatte på Johannes Læringssenter 
De ulike grupperingene oppnevner vara. Rektor for Johannes Læringssenter 
er sekretær. 

1.4. Konstituering. Leder og sekretariatsfunksjon. 
Rektor for Johannes Læringssenter innkaller til konstituerende møte i 
Styringsgruppen innen én måned etter oppnevning. Valg av leder og nestleder 
holdes som flertallsvalg. Ansatte og representanter for de ansattes fagforening 
på kommunalt nivå kan ikke velges til leder eller nestleder av Styringsgruppen. 
Rektor på Johannes Læringssenter er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen. 

 

Kapittel 2: Saksbehandlingsregler 
2.1. Bestemmelsens anvendelsesområde. 

Disse bestemmelsene får anvendelse for all møtevirksomhet i 
Styringsgruppen. 

2.2. Møter og møtebok. 
Styringsgruppen treffer sine vedtak i møte. Styringsgruppen skal ikke kunne 
ha fjernmøter. 
Det føres møtebok etter egen mal for Styringsgruppen. Møteboken skal 
minimum innholde: 
• Opplysninger om tid og sted for møtet 
• Hvem som møtte og hvem som var fraværende 
• Hvilke saker som ble behandlet 
• Hvilke vedtak som ble truffet 
• Avstemningsresultatet 
Uenighet i Styringsgruppen kan markeres ved at divergerende forslag til 
vedtak og/eller stemmeforklaringer, protokollføres. 
 
Møteboken godkjennes og underskrives av Styringsgruppen leder og sekretær 
i begynnelsen av neste møte. Utskrift av møtebok oppbevares på Johannes 



Læringssenter og sendes direktør for Oppvekst og levekår på forespørsel. 
Styringsgruppen sørger for nødvendig kunngjøring av sine vedtak. 

2.3. Åpne møter. 
Styringsgruppens møter skal være åpne. 

2.4. Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling. Møteledelse. 
Møte i Styringsgruppen skal finne sted på de tidspunkter som er vedtatt av 
Styringsgruppen selv, og ellers når Styringsgruppens leder finner det påkrevd 
eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 
Styringsgruppens sekretær sammen med Styringsgruppens leder setter opp 
saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møte skal sendes 
Styringsgruppens medlemmer med minst en ukes varsel og skal innholde en 
oversikt over de saker som skal behandles, vedlagt eventuelle 
saksdokumenter. 
Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, 
skal være tilgjengelig for allmennheten. 
Møtene ledes av Styringsgruppens leder eller nestleder. Har begge forfall, trer 
vara inn som møteleder. 

2.5. Vedtaksførhet. 
Styringsgruppen kan bare treffe vedtak dersom minst halvparten av 
medlemmene er til stede under forhandlingene og avgir stemme i 
vedkommende sak. 

2.6. Endring av saksliste. Forespørsler. 
Styringsgruppen kan med alminnelig flertall vedta å utsette 
realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten. Det kan også 
treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, dersom ikke møteleder 
eller 1/3 av medlemmene motsetter seg dette. 
Ethvert medlem kan rette forespørsel til lederen i møtet, også om saker som 
ikke står på sakslisten. 

2.7. Avstemninger. 
Styringsgruppens medlemmer har stemmeplikt i møtet.Vedtak treffes med 
alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre saker 
enn valg, er møteleders stemme avgjørende. 

2.8. Habilitetsregler. 
Habiliteten til Styringsgruppens medlemmer reguleres av forvaltningslovens  
kapittel II og kommunelovens § 40 nr. 3. 

2.9. Taushetsplikt. 
Styringsgruppens medlemmer er underlagt den lovbestemte taushetsplikten 
som følger av forvaltningslovens § 13-13e (jf § 2-3). 

2.10. Rektors rettigheter i Styringsgruppen. 
Rektor har talerett i Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter. 

2.11. Øvrige saksbehandlingsregler. 
I tillegg til bestemmelsene i § 2-1 til § 2-9 gjelder kommunens til enhver tid 
gjeldende regelverk. 

 
Kapittel 3: Arbeidsområder og oppgaver 
3.1. Områdene til Johannes Læringssenter er knyttet til følgende lover. 

• FØRSKOLEN er regulert gjennom Lov om barnehager, sist endret 
17.06.09. Forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 
gjeldende fra 1. august 2006. 

• GRUNNSKOLEN er regulert gjennom Opplæringsloven, gjeldende fra 
01.08.06.  



De overordnede prinsippene i generell del, Læringsplakaten, Fag og 
timefordeling og Læreplanene for fag i Kunnskapsløftet gjelder for elevene. 

• VOKSENOPPLÆRING 
o Grunnskole for voksne er regulert gjennom Opplæringsloven, 

gjeldende fra 01.08.06. De overordnede prinsippene i generell del, 
Læringsplakaten, Fag og timefordeling og Læreplanene for fag i 
Kunnskapsløftet gjelder for elevene. 

o Norskavdelingen drives i tråd med Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) av  
1. september 2005. Opplæringen på avdelingen drives etter Læreplan i 
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (L-2005). 

o Avdeling for Spesialpedagogikk drives i tråd med Opplæringslovens 
bestemmelser (§ 4A-2): ”Vaksne som ikkje har eller kan få 
tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, 
har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for 
opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande 
dugleik, har rett til slik opplæring.” Avdelingens fagkonsulenter for syn 
og hørsel, gir tilbud i tråd med Lov om helsetjenesten i kommunen og 
med forskrift om habilitering og rehabilitering, Pasientrettighetsloven og 
Lov om helsepersonell. Samtidig forholder de seg til Rikstrygdeverkets 
regler vedrørende tekniske hjelpemidler. 

3.2. Rammer for myndighet/kompetanse. 
Kommunalstyret for undervisning og barnehager har delegert til skoler og 
barnehager myndighet over institusjonens totale virksomhet (jf KUB 93/00). 
Denne delegeringsfullmakten gjelder også Johannes Læringssenter. 
Myndigheten gjelder innenfor gjeldende lover og forskrifter for virksomheten (jf 
§ 3.1.) og innenfor rammene som trekkes opp av styringssignaler gitt av 
kommunens ledelse og avtaler som gjelder på kommunalt område. Disse er: 
• Årlige budsjettfullmakter gitt i Handlings- og økonomiplan 
• Personalreglement for Stavanger kommune 
• Hovedavtalen for kommunalt område 
• Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 
• Kommunale vedtak og handlingsplaner 

3.3. Delegering til Johannes Læringssenter. 
Myndighet som delegeres til Styringsgruppen kan i hovedsak delegeres videre 
til rektor for Johannes Læringssenter. Styringsgruppen pålegges å 
videredelegere myndighet i konkrete personal- og elevsaker, herunder 
enkeltvedtak. Når det gjelder økonomifullmakter, pålegges Styringsgruppen 
innenfor den til enhver tid gjeldende økonomifullmakt å videredelegere 
myndighet som sikrer den daglige driften av Johannes Læringssenter. 
Styringsgruppen pålegges å videredelegere myndighet som sikrer den 
pedagogisk daglige driften av Johannes Læringssenter. 

3.4. Styringsgruppens oppgaver. 
1. Styringsgruppen har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av 

de arbeidsområder som følger av § 3.1 og § 3.3. 
2. Styringsgruppen har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av 

direktøren for Oppvekst og levekår. Direktøren er ansvarlig for at det til 
enhver tid foreligger oppdaterte oversikter over myndighet delegert til 
Styringsgruppen. Styringsgruppen er ansvarlig for at det foreligger oversikt 
over myndighetsfordeling mellom Styringsgruppen og rektor ved Johannes 
Læringssenter.  



3. Styringsgruppen har ansvar for å vedta Johannes Læringssenters 
Handlingsplaner og årsplaner. Styringsgruppen kan behandle årsbudsjettet 
innenfor rammene, de spesifiserte kravene og den fristen direktør for 
Oppvekst og levekår setter i henhold til instruks for økonomforvaltning og 
budsjettforvaltning knyttet til vedtak av det enkelte års budsjett. 

4. Styringsgruppen er nærmeste overordnede for rektor på Johannes 
Læringssenter når det gjelder overordnet drift av senteret. 

5. Styringsgruppen skal avgi uttalelser i saker som forlegges det. Dette 
gjelder blant annet saker som Johannes Læringssenter får til høring. 

6. Ut over uttalerett i tilsetting av rektor ved Johannes Læringssenter, skal 
Styringsgruppen ikke behandle konkrete personal- og elevsaker, herunder 
enkeltvedtak (jf § 3.3). 

7. Styringsgruppen kan avgi innstilling eller fremsette forslag til direktør for 
Oppvekst og levekår i saker som skal avgjøres sentralt, det vil si 
overordnet organ. 

8. Styringsgruppen bør hvert år få seg forelagt en oversikt over 
klagebehandling, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid for 
klager og resultater av klagene. 

3.5. Rektors oppgaver i forhold til Styringsgruppen. 
1. Rektors ansvar og oppgaver følger av lov, forskrifter, instruks og 

kommunale retningslinjer. 
2. Rektor har ansvar for den pedagogiske, økonomisk-administrative, 

personalmessige og elevmessige driften av Johannes Læringssenter. 
3. Rektor delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker på personal- og 

elevområdet. 
4. Rektor er arbeidsgivers representant i forhold til Johannes Læringssenters 

personale. Medbestemmelsesavtalene praktiseres i forhold til dette. 
5. Rektor delegeres innenfor den til enhver tid gjeldende økonomifullmakt, 

myndighet som sikrer den daglige driften av Johannes Læringssenter. 
6. Rektor forholder seg direkte til direktør for Oppvekst og levekår i konkrete 

elev- og personalsaker. Dette omfatter også rektors eget personalforhold. 
7. Rektor er ansvarlig for sekretariatsfuksjonen. 

 
Kapittel 4: Rapporteringsansvar. Godtgjøring. 
4.1. Styringsgruppens rapporteringsansvar. 

Styringsgruppen skal behandle de meldinger og rapporter om økonomi og 
tjenesteproduksjon, herunder senterets årsregnskap, som overordnet 
myndighet bestemmer. Styringsgruppen er ansvarlig for senterets årsmelding. 

4.2.  Godtgjøring. 
Dersom Styringsgruppens møter legges utenom ordinær arbeidstid, 
godtgjøres medlemmene i Styringsgruppen i samsvar med reglement for 
godtgjøring av folkevalgte verv i Stavanger kommune. Eventuelt tapt 
arbeidsfortjeneste/dekning av utgifter, dekkes i henhold til samme reglement. 

4.3. Ikrafttreden. 
Reglementet gjelder fra 25. mai 2010. 

 


