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DELEGERINGSREGLEMENT - HJEMMELSGRUNNLAG
 Kommuneloven § 5-3 Intern delegering
 Kommuneloven § 5-4 Kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre
rettssubjekt
 Kommuneloven § 5-14 : Reglement for delegering og innstilling.
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og
innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at
kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle
andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt.

DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE
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DELEGERING – HVA ER DET?
 … vil si det overlate myndighet. Hensikten er avlasting av arbeidsoppgaver fra
den som formelt innehar myndigheten, samt forenkling av beslutningsprosess.
 … det å overlate til en annen å treffe beslutninger med rettsvirkninger på sine
vegne ved avtaleinngåelse, instruks eller forvaltningsvedtak. I privatrettslige
sammenhenger brukes oftest betegnelsen «fullmakt» om dette.
 Ved delegering beholder den som delegerer sin overordnede kompetanse, både
til å tilbakekalle delegeringsfullmakten, til å gi instrukser om hvordan den tildelte
avgjørelsesmyndigheten skal utøves og til å omgjøre vedtak. Delegering er ikke
overføring av myndighet til andre.
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OM DELEGERING
 Er ikke delegasjon …..!
 All delegert myndighet skal utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
overordnet organ.

 Den som har delegert sin myndighet, kan kreve at sak til underordnet organ (i hht
delegering) forelegges seg.
 Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å fatte myndighet.
 Uklarhet om et utvalg har delegert avgjørelsesmyndighet, avgjøres av utvalget selv.
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HVEM KAN DET DELEGERES TIL?
 Delegeringsreglementet og endringer i dette, fastsettes av kommunestyret.
 Så langt ikke annet er fastsatt i Kommuneloven eller i annen lov, kan det delegeres til alle
folkevalgte organer.
 Det kan også delegeres til ordfører, leder for styre eller utvalg, og til kommunedirektøren
(rådmannen), i alle saker som «ikke er av prinsipiell betydning».
 Nytt i Kommuneloven av 2018 er en bestemmelse (§5-4) om at kommunestyret kan
delegere vedtaksmyndighet til «andre rettssubjekter», det vil si selskaper, organisasjoner
med mer, «hvis saken ikke har prinsipiell betydning».
 Oppgaver som er pålagt kommunen i lov, kan likevel bare delegeres «så langt lovgivningen
åpner for det». Det vil i praksis si hvis ikke vedkommende lov klart forutsetter at disse
oppgavene skal ivaretas av kommunen selv.
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Intern del.

DELEGERING I SKAUN KOMMUNE
 Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov
eller delegeringsvedtak
 Kommunestyret delegerer til:
- Formannskapet
- HOKU
- PMU
- Rådmann /kommunedirektør i kurante saker, ikke av prinsipiell betydning
- Ordfører
 Formannskapet delegerer til :
- Leder av valgstyret
- Rådmann (kommunedirektør) i kurante saker, tilsettingssaker, intern delegering
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DELEGERING I SKAUN KOMMUNE 2
 Delegering fra HOKU til:
- Rådmann /kommunedirektør
- Kommunens medisinsk, faglig rådgivende lege (kommunelege)

 Delegering fra PMU:
- Rådmann / kommunedirektør
• Forvaltning av tilskuddsordninger i landbruket
• Kommunal eiendom - forvaltning og erverv
• Startlån og utbedringslån
• Intern delegering
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