
Folkevalgtprogram 2019
Om delegasjonsreglement

1

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik9PeMxJ7QAhXRJSwKHeiRCP8QjRwIBw&url=http://www.bokhotellet.no/2011/08/tvedestrand-kommune-pa-nett/&psig=AFQjCNH7IVhIgbrk8X_2B78TwEESDIsuaQ&ust=1478879088263814


Generelt om delegering
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Generelt om delegering

 All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret 
– men det er kommunestyrets oppgave å delegere 
myndighet slik at en har en effektiv organisasjon.  
Dette bl.a. for å ha effektiv ressursbruk, ha god service og 
ikke for lang saksbehandlingstid

 Kommunestyret delegerer til andre politiske organer og til 
rådmannen – rådmannen kan delegere videre i 
organisasjonen
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Generelt om delegering

 Overordnet organ kan omgjøre underordnet organs 
avgjørelser hvis det ikke er til skade for noen

 Kommunestyret kan omgjøre rådmannens vedtak hvis det 
ikke er til skade for noen (se forvaltningsloven)

 Mindretallsanke: Der hvor et organ har delegert myndighet 
kan:
-1/3 av medlemmene, ordfører eller rådmann før møtet er 
slutt kreve saken lagt fram for  nærmeste overordnede 
organ
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Om delegering til 
politiske organ
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Delegering til politiske organ

 Tvedestrand kommunestyre har delegert lite til andre 
politiske organ
-Kommunestyret skal være en reell arena for politisk arbeid 
og beslutninger, og ikke et «sandpåstrøingsorgan»

 Hastevedtak er delegert til formannskapet

 Div. saker etter PBL som ikke er delegert til rådmannen er 
delegert til TPN som planutvalg
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Om delegering til 
rådmannen
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Rådmannens oppgaver (ihht delegasjonsreglement 
og lovverk)

 Ledelse av den samlede administrasjonen
 Påse at saker til politiske organ er forsvarlig utredet og har 

innstilling
 Påse at vedtak blir iverksatt
 Drive administrasjonen i samsvar med lover og regler og at det 

er betryggende kontroll med virksomheten
 Lede strategisk plan- og utviklingsarbeid
 Følge opp ledere
 Følge opp interkommunalt samarbeid
 Profilere kommune utad
 Overordnet ansvar for helse- miljø og sikkerhet (HMS)=
 mv.
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Delegasjon til rådmannen

 Myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som 
ikke har prinsipiell betydning (dvs. saker av 
såkalt kurant karakter)
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Delegasjon til rådmannen
 Personalområdet:

-Utøvende arbeidsgiveransvar
-Ansettelsesmyndighet (utenom rådmann og ass. rådmann)
-Oppsigelser og andre personalmessige reaksjoner
-Lønnsforhandlinger
-Nedlegge eller omgjøre stillinger innen budsjettets 
stillingsramme
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Delegasjon til rådmannen

 Økonomiområdet:
-Bruk av hele budsjettet innenfor kommunestyrets rammer
-Gjøre budsjettendringer innen den enkelte enhets budsjett
-Frafalle kommunal pant/vike prioritet
-Tapsføre krav som anses uerholdige
-Finansforvaltning iht. eget reglement
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Delegasjon til rådmannen

 Særlover:
-Fatte vedtak etter all særlovgivning i saker som ikke er av 
prinsipiell karakter

(særlov er lovverk som gjelder et spesielt rettsområde, f.eks. 
helselovgivning, opplæring, brannvern)
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Videredelegering

 Rådmannen kan videre-delegere sin myndighet nedover i 
administrasjonen f.eks. til:
-ass. rådmann
-enhetsledere

 Rådmannen kan omgjøre vedtak som er fattet av 
underordnede i henhold til videredelegert myndighet
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Reglement for delegering (k.lov § 5-14)

 Kommunestyret skal selv fastsette et reglement for hvordan 
vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres

 Dette skal gjøres innen 31. desember året etter konstituering
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