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Side 2 

 

1. Prinsipper og gjennomgående regler for delegering 
 

1.1 

Kommunestyret behandler alle saker som etter lovverket skal behandles av kommunestyret 

selv. Videre behandler kommunestyret saker som er av prinsipiell betydning eller politisk 

karakter. 

 

 

1.2 

Faste utvalg og styrer etter kommuneloven kan gis avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker som 

etter lovverket ikke er lagt til kommunestyret eller som er delegert til rådmannen.   

  

 

1.3 

All delegering av avgjørelsesmyndighet til administrasjonen skjer til rådmannen. Rådmannen 

har adgang til å videredelegere til sine underordnede, med mindre annet er uttrykkelig vedtatt.   

 

 

1.4 

Kommunestyret selv kan for enkelttilfeller foreta ytterligere delegering enn hva reglementet 

fastsetter. Delegeringsreglementet suppleres også av bestemmelser i kommunestyrevedtak 

eller andre reglementer vedtatt av kommunestyret selv. 

 

 

1.5 

Når rådmannen er inhabil i en sak hvor myndighet er delegert til rådmannen, fattes vedtaket 

av ordføreren selv eller ordfører vurderer om saken skal behandles av en settekommune, med 

mindre annet blir særskilt bestemt av kommunestyret. Også i andre sammenhenger hvor 

rådmannen må fratre på grunn av inhabilitet, trer ordføreren inn i rådmannens sted med 

tilsvarende fullmakter, med mindre lov eller særskilt bestemmelse sier noe annet. 

 

 

1.6 

Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake og delegerende organ kan selv treffe 

vedtak i saken. Delegerende organ kan overprøve og omgjøre underordnet organs vedtak 

innenfor rammen av forvaltningsloven § 35. 
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2. Nærmere om saker som avgjøres av kommunestyret   
 

  

2.1 

Saker der det skal fattes endelig vedtak i forbindelse med kommuneplan, økonomiplan, 

årsbudsjett, regnskap, årsmelding, arealplaner og andre sentrale planer av betydning for 

kommunens virksomhet. 

 

Endringer av vesentlig økonomisk betydning for et planområdes netto budsjettrammer skal 

legges fram for kommunestyret til avgjørelse. 

 

Kommunen har et prinsipp om at enheter som har mindreforbruk et år får beholde hele eller 

deler av dette, mens enheter som har merforbruk må dekke hele eller deler av dette innen 

budsjettrammen året etter. Kommunestyret fatter vedtak om hvilke beløp som den enkelte 

enhet får avsatt på disposisjonsfond eller må dekke inn i årets budsjettramme. 

 

 

2.2 

Saker som omhandler revisjonsordning og valg av kontrollutvalg. 

 

 

2.3 

Saker som omhandler å garantere for andres økonomiske forpliktelser. 

 

 

2.4 

Saker som omhandler låneopptak.  

 

 

2.5 

Saker som omhandler å erverve, avhende, makeskifte fast eiendom eller rettigheter i fast 

eiendom hvor eiendommen eller rettigheten har en vesentlig økonomisk betydning og saken 

er av prinsipiell eller politisk betydning. Det vises i denne sammenheng til reglement for 

delegering av myndighet punkt 3.1 og 11.8. 

 

 

2.6 

Myndigheten ihht. plan- og bygningsloven innenfor saksområder som ikke er tillagt andre 

etter loven eller er delegert til andre, skal utøves av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6.  

Følgende myndighet må utøves av kommunestyret selv, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-3, 

10-1, 11-15 og 12-12: 

- Ledelsen av den kommunale planleggingen og sørge for at plan- og bygnings-  

      lovgivningen følges av kommunen 

-    Vedta kommunal planstrategi, kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan. 

 

 

2.7 

Ansettelse av rådmann. 
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2.8 

Saker som omhandler kommunestyrets egne reglementer, fastsetting av arbeids- og 

ansvarsområde for faste politiske organer og reglementer for disse. Saker om endring av 

reglement vedtatt av kommunestyret. 

 

 

2.9 

Saker som omhandler folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder godtgjørelse for politiske verv. 

 

 

2.10 

Saker som omhandler valg til politiske styrer, råd og utvalg.  

 

 

      2.11 

Behandling av alkoholpolitisk handlingsplan og alkoholpolitisk bevillingsreglement, samt 

fastsetting av gebyrer for salg og skjenking. 

 

 

2.12 

Andre saker hvor det etter lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov er nødvendig med 

kommunestyrebehandling, eller hvis sakens karakter tilsier det. 

 

 

 

3. Delegering til formannskapet.  
 

3.1 

Formannskapet delegeres følgende myndighet i økonomisaker: 

- Formannskapet disponerer bevilgningen på formannskapets tilleggsbevilgningspost. 

- Formannskapet kan omdisponere midler mellom vedtatte investeringsprosjekter. 

 

Formannskapet har fullmakt til å avgjøre saker om å erverve, avhende, makeskifte fast 

eiendom eller rettigheter i fast eiendom hvor eiendommen eller rettigheten ikke overstiger en 

samlet verdi på kr. 3 000 000,-, med mindre erverv, avhending eller makeskifte skjer etter 

føringer fra kommunestyret. Det vises i denne sammenheng til reglement for delegering av 

myndighet punkt 2.5 og 11.8. En forutsetning for erverv er at det foreligger budsjettmessig 

dekning.  

 

Formannskapet har fullmakt til å disponere avsatte fond til næringsformål innen de rammer 

som kommunestyret fastsetter. 

 

 

3.2 

Formannskapet behandler saker etter de lover og forskrifter som følger av deres 

arbeidsområder.  
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3.3 

Formannskapet, eller deler av formannskapet, gjennomfører årlig en vurdering av rådmannens 

arbeidsutøvelse og påfølgende samtale med rådmannen. 

  

 

3.4 

Ihht. kommuneloven § 8 nr. 3, fremmer formannskapet innstilling til økonomiplan, 

årsregnskap og skattevedtak.  

 

 

      3.5 
Formannskapet skal påse helhetlig ressursstyring og overordnede linjer for den kommunale 

virksomhet, og skal arbeide for helhetlig samfunns- og næringsutvikling.  

Formannskapet er Gausdal kommunes kommuneplanutvalg, og har ansvar for koordinering og 

overordnet planlegging av kommuneplanarbeid som ikke er tillagt planutvalget og 

kommunestyret selv etter plan- og bygningsloven § 3-3, jfr. kommuneloven § 10. Dette 

innebærer et særlig ansvar for utarbeidelse av kommunal planstrategi etter plan- og 

bygningsloven kapittel 10 og kommuneplanens samfunnsdel etter kapittel 11. Disse skal 

endelig vedtas av kommunestyret. Formannskapet gis myndighet til å organisere arbeidet med 

den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven kapittel 10 og 11 (unntatt 

arealdelen), og opprette de utvalg og treffe de tiltak som finnes nødvendige for gjennomføring 

av planleggingen, jfr. plan- og bygningsloven § 3-3, 2. ledd. 

 

3.6 

Formannskapet behandler prinsipielle søknader om tildeling eller fornying av salgs- og 

skjenkebevillinger, og er første klageinstans for rådmannens delegerte vedtak etter serverings- 

og alkoholloven. 

 

 

3.7 

Formannskapet har fullmakt til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ 

når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette, jfr. 

kommuneloven § 13 (myndighet i hastesaker). I denne forbindelse vises til reglement for 

delegering av myndighet punkt 13.4. 

 

 

 

4. Delegering til planutvalget. 
 

4.1 

Planutvalget er kommunens faste utvalg for plansaker og er opprettet i medhold av 

kommuneloven § 10 nr.1. 

 

 

4.2 

Jfr. Pbl. § 11-13, annet ledd: 

- Planutvalget delegeres myndighet til å fastsette planprogram når det gjelder 

reguleringsplaner. 

Jfr. Pbl. § 11-17 
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- Planutvalget delegeres myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens 

arealdel.  Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter.  

 

 

4.3 
Planutvalget har ansvar for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel etter kapittel 11 i plan- 

og bygningsloven. Planutvalget kan opprette de utvalg og treffe de tiltak som finnes 

nødvendige for gjennomføring av planleggingen, jfr. plan- og bygningsloven § 3-3, 2. ledd. 

Arealplanen skal vedtas av kommunestyret. 

 

4.4 

Planutvalget er klageorgan for rådmannens delegerte vedtak etter plan- og bygningsloven. 

 

 

4.5 

Planutvalget delegeres myndighet til å gi dispensasjon i saker som behandles i medhold av 

kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune. 

 

 

4.6 

 Når særlige grunner foreligger, kan planutvalget gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 

luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter motorferdselsloven. Videre er planutvalget 

delegert avgjørelsesmyndighet etter §§ 5, 5a, 5b og 6 i nasjonal forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

 

 

      4.7  

For øvrig er politisk behandling knyttet til følgende områder lagt til utvalget:  

 Vei, vann og avløp   

 Brann, feiing, redning  

 Samferdsel 

 Renovasjon, septikk, forurensning  

 Byggesaker, med unntak som følger av reglementets punkt 11.9 

 Fradeling  

 Kart og oppmåling  

 Miljøvern  

 Forvaltning av jakt, fiske, friluftsinteresser  

 Konsesjonssaker. 

 

 

4.8 

Planutvalget er tillagt avgjørelsesmyndighet i forhold til følgende særlover med tilhørende 

forskrifter: 

 

Plan- og bygningsloven av 27.06.08  

Konsesjonsloven av 28.11.03 

Vegloven av 21.06.63 

Vegtrafikkloven av 18.06.65 

Forurensningsloven av 13.03.81 

Jordlova av 12.05.95 
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Skogbrukslova av 27.05.05 

Viltloven av 29.05.81 

Friluftsloven av 28. 06.57 

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. av 15.05.92 

Fjellova av 06.06.75 

Brann – og eksplosjonsvernloven av 14.06.02 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 06.10.77 

Lov om forpaktning av 25.06.65 

Lov om omklassifisering av veg av 06.19.09 

Matrikkellova av 17.06.05 

Naturmangfoldloven av 19.06.09 

Forskrift til matloven om plantevernmidler i skog av 06.05.15 

 

 

4.9 

Planutvalget delegeres myndighet til å disponere følgende rammebevilgninger i 

investeringsbudsjettet i tråd med kommunestyrets forutsetninger: 

- Rammebevilgning vann og avløp 

- Rammebevilgning utbyggingsområder 

- Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg 

 

 

 

5. Delegering til partsammensatt utvalg 
 

5.1 

Utvalgets fullmakter og oppgaver er gitt i Hovedavtalens del B § 4, jfr. kommuneloven § 25.  

Utvalget er opprettet for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 

arbeidsgiver og de ansatte. 

  

 

5.2 

Partssammensatt utvalg foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens 

personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. 

 

 

5.3 

Partssammensatt utvalg er delegert myndighet til å ta avgjørelse i saker som nevnt overfor, 

avgrenset mot lov, kommunestyrets oppgaver og kommunestyrevedtak som avgrenser 

fullmaktene.  

 

 

 

6. Delegering til fast tjenestekomité  
 

6.1  

Tjenestekomiteen er opprettet i medhold av kommuneloven § 10 nr. 5. 

Komiteen skal primært arbeide med forberedende behandling av saker til kommunestyret. 

Kommunestyret og formannskapet kan gi komiteen utredningsoppdrag. I tillegg har komiteen 
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anledning til å følge opp pågående prosesser, blant annet gjennom orienteringer fra 

rådmannen. 

 

 

6.2 
Tjenestekomiteen kan behandle saker som omfatter hele spekteret av kommunens 

tjenestetilbud. 

 

6.3 

Tjenestekomiteen har ansvar for årlige dialogmøter for planområdene og skal i etterkant legge 

frem rapport fra disse for kommunestyret, jfr. vedtatt dialogprosess for Gausdal kommune. 

 

      6.4 

Komiteen har ikke beslutningsmyndighet, men innstiller direkte overfor kommunestyret. 

 

  

 

7. Delegering til klagenemnda 

 
      7.1 

Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak truffet av organ opprettet med hjemmel i 

kommuneloven, jfr. forvaltningsloven § 28, 2. ledd, samt for rådmannens delegerte vedtak der 

ikke annen klageinstans følger av den aktuelle særlov, med unntak av serveringsloven, 

alkoholloven og plan- og bygningsloven. 

 

 

 

8. Delegering til sakkyndig nemnd for taksering av eiendommer 
 

      8.1 

Taksering av eiendommer med tilhørende bygninger etter eiendomsskatteloven, jfr. 

eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4). 

 

 

9. Delegering til sakkyndig ankenemnd 
   

      9.1 

Klageorgan for skattetakstnemndas vedtak, jfr. eiendomsskatteloven § 20. 

 

 

 

10. Delegering til ordfører   
  

10.1 

Dersom annet ikke er bestemt av kommunestyret, har ordfører eller den ordføreren 

bestemmer, fullmakt til å møte på kommunens vegne og ivareta kommunens interesser for 

øvrig i styrer/bedriftsforsamlinger /generalforsamlinger etc. hvor kommunen har eierinteresser 

eller er representert på andre måter.   
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 11. Delegering til rådmann 
 

11.1 

Rådmannen har full instruksjonsmyndighet overfor kommunens ansatte og har resultatansvar 

og tilbakemeldingsplikt overfor folkevalgte organer 

 

 

11.2 

Rådmannen gis fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning, jfr. kommuneloven § 23 nr. 4.  Ved avgjørelse av hvorvidt en sak er av 

prinsipiell betydning må ses hen til vedtakets karakter og konsekvenser, samt til i hvilken 

utstrekning skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen er klarlagt gjennom politiske 

vedtak, instrukser eller tidligere praksis. 

 

 

11.3 

Rådmannen har innstillingsrett i alle saker når administrasjonen legger fram saker for politisk 

behandling. 

 

 

11.4  

Rådmannen gis myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor rammen av 

årsbudsjett og økonomiplan, jfr. kommuneloven § 24. nr. 1. Rådmannen har videre myndighet 

til å treffe avgjørelser i alle personalsaker,  

 

 

11.5 

Rådmannen forhandler og godkjenner protokoller fra forhandlinger etter Hovedtariffavtalen 

kapitel 3, med unntak av pkt. 3.4.1 A, samt kapitlene 4 og 5. Protokoll fra slike forhandlinger 

er vedtatt ved sluttførte forhandlinger. 

 

 

11.6 

Rådmannen forhandler og godkjenner også andre protokoller fra forhandlinger i enkeltsaker 

og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

 

11.7 

Rådmannen delegeres slik myndighet i økonomisaker: 

- Rådmannen har myndighet til å disponere budsjetterte midler i samsvar med de 

forutsetninger, prioriteringer og resultatmål som kommunestyret har vedtatt. 

- Rådmannen har myndighet til å øke en utgiftspost på driftsbudsjettet ved hjelp av bundne 

eller ubundne fond som er avsatt tidligere år fra samme planområde. 

- Rådmannen gis fullmakt til å avsette ubrukte midler på planområdene dersom disse av 

kommunestyret er øremerket bestemte formål.  

- Rådmannen har fullmakt til å omdisponere mindre beløp fra et planområde til et annet 

som følge av budsjettekniske eller andre kurante forhold. 
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- De årene hvor integreringstilskudd overstiger utgiftsnivået, avsettes overskytende midler 

til eget disposisjonsfond. Tilsvarende kan det brukes av fondet når utgiftsnivået overstiger 

integreringstilskudd. 

- Rådmannen gis fullmakt til å slette uerholdelige krav.  

- Rådmannen tildeles myndighet til å inntektsføre bruk av forsikringsfond for å dekke opp 

for del av kommunens egenandel ved forsikringsoppgjør. 

- Rådmannen er delegert myndighet til å foreta budsjettendringer når det gjelder følgende 

avsatte reserver i henhold til forutsetningene i budsjettet: 

1. Lønnsreserve 

2. Pensjon 

3. Seniortiltak/AFP 

4. Avskrivninger 

 

- Rådmannen delegeres myndighet til å benytte følgende rekkefølgebestemmelse når det 

gjelder finansiering av investeringsregnskapet: 

1. Momskompensasjon 

2. Øremerkede tilskudd/fond 

3. Overføring fra driftsregnskapet 

4. Bruk av ubundne fond 

5. Salg- og refusjonsinntekter 

6. Utbytte 

7. Bruk av lån 

 

- Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre strykninger i regnskapet for å hindre 

underskudd (drift og investering). Eventuelle strykninger skal foretas i henhold til 

bestemmelsene i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner § 9. Ved behov for kun delvise styrkninger bestemmer rådmannen 

hvordan dette gjøres, men i tråd med rekkefølgebestemmelsene i forskriftens § 9. 

 

 

11.8 

Rådmannen avgjør saker om å erverve, avhende, makeskifte fast eiendom eller rettigheter i 

fast eiendom innen rammen av alminnelige priser når det budsjettmessig ligger til rette for det 

og verdien av eiendommen eller rettigheten ikke overstiger en samlet verdi på kr. 1 500 000,-, 

med mindre erverv, avhending eller makeskifte skjer etter føringer fra kommunestyret.  

Rådmannen har fullmakt til å forestå gjennomføring av salg av en eiendom når salgssum som 

et minimum utgjør fastsatt salgstakst. I denne sammenheng vises til reglement for delegering 

av myndighet punkt 2.5 og 3.1. 

 

 

11.9 

I enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning, utøver rådmannen myndighet etter plan- og 

bygningsloven med tilhørende forskrifter, med unntak av den myndighet som ikke kan 

delegeres, jfr. pbl § 3-3, samt myndighet som er delegert til formannskapet og planutvalget, 

jfr. reglementets kapittel 3 og 4. 

 

- Jfr. pbl. § 1–9 vedrørende klage over vedtak av planutvalget delegeres rådmannen til å: 

1. forlenge klagefrist 

2. gi oppreisning for oversittelse av klagefrist 
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3. gi klagen utsettende virkning inntil klagen er avgjort eller planutvalget evt. beslutter 

noe annet, jfr. forvaltningsloven § 42. 

 

Jfr. Pbl § 11–9 pkt. 1  

- Rådmannen gis i kurante saker fullmakt til å gi dispensasjon fra plankrav i 

byggeområder.  

 

Jfr. Pbl. § 12-8 

- Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre og legge ut forslag til offentlig ettersyn i 

kurante saker. 

 

Jfr. Pbl. § 12-14 

- Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre små endringer i reguleringsplan 

- Rådmannen kan fastsette tomteinndeling når det ikke er fastsatt i reguleringsplan. 

 

Jfr. Pbl. § 13-1 

- Rådmannen kan gi samtykke i at en eiendom blir delt eller tiltak utført, hvis det etter 

skjønn ikke vil vanskeliggjøre den nye reguleringen. 

 

Jfr. Pbl.  kap. 19 

- Kurante dispensasjoner fra Pbl. §§ 29-1, 29-2, 29-3, 29-4 og 29-5(2), delegeres 

rådmannen. 

- Dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplaner angående byggegrenser, 

byggehøyder, tomtegrenser, grad av utnytting, kurante fradelinger, samt dispensasjon 

fra arealdelen i kommuneplanen når det gjelder mindre avvik fra planens utfyllende 

bestemmelser, delegeres rådmannen. 

- Rådmannen delegeres myndighet også i saker som gjelder bolig- og fritidseiendommer 

som ligger i 100- metersbeltet langs innsjøer og langs vassdrag, jfr. § 1-8. 

- Rådmannen gis fullmakt til å gi dispensasjon i kurante saker etter tekniske krav til 

byggverk (byggeteknisk forskrift).  

 

 

11.10 

Rådmannen avgjør saker om konsesjon eller avtaler om leveranser, bruksrettigheter eller 

servitutter innen rammen av alminnelige priser når det budsjettmessig ligger til rette for det. 

 

 

11.11 

All tilsettingsmyndighet er delegert rådmannen, med unntak av tilsetting av rådmann. 

Rådmannens tilsettingsmyndighet utøves i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og i 

henhold til hovedavtalens bestemmelser.  

 

 

11.12 

Rådmannen vedtar løpende organisering av kommunens administrasjon. 

Rådmannen har videre myndighet til å omplassere stillinger (helt eller delvis) og å fastsette 

stillingens arbeids- og ansvarsområde, samt foreta endringer av stillingsbetegnelser. 

Rådmannen har fullmakt til å foreta lønnsplasseringer. 

 

 



  

  

 

 

Side 12 

11.13 

Rådmannen har fullmakt til å fatte vedtak om suspensjon, oppsigelse og avskjed. 

 

 

11.14 

Rådmannen gis myndighet til å godkjenne de nærmere vilkår og avdragsplan ved låneopptak 

som er vedtatt av kommunestyret dersom ikke annet følger av kommunestyrets vedtak, jfr. 

kommunens regler for finansforvaltning. 

 

 

11.15 

Rådmannen delegeres myndighet etter serverings- og alkoholloven, og behandler: 

a. Alle saker etter serveringsloven som ikke er av prinsipiell betydning.  

b. Tildeling eller fornying av salgs- eller skjenkebevillinger, herunder tildeling for en  

     bestemt del av året, jfr. alkoholloven § 1-6.  

c. Omgjøring av bevillinger ved fastsettelse av nye vilkår.  

d. Godkjenning av styrer og stedfortreder etter alkoholloven § 1-7c. 

e. Tildeling av ambulerende skjenkebevilling etter alkoholloven § 4-5.  

f. Salgs- og skjenkebevilling for enkeltanledning etter alkoholloven § 1-6 for en  

    periode på inntil 7 dager, som ikke er av prinsipiell betydning.  

g. Utvidelse av skjenkeareal for en enkelt anledning, jfr. alkoholloven § 4-2, 4. ledd.  

i. Tildeling av prikker ved overtredelse av alkoholloven, jfr. forskrift til alkoholloven  

   § 10.  

j. Inndragning av bevilling, som følge av prikkbelastning, jfr. forskrift til alkoholloven  

   § 10.  

k. Andre forhold innfor alkohollovens bestemmelser som ikke er av prinsipiell  

    betydning.  

 

 

      11.16 

Myndighet som er delegert til rådmannen, kan rådmannen delegere videre så langt det er 

lovlig adgang til det og annet ikke er positivt bestemt.  

 

 

      11.17 

Rådmannen kan delegere myndighet til administrasjonssjef i en vertskommune i forbindelse 

med etablerte vertskommunesamarbeid etter instruksjon fra kommunestyret i det enkelte 

tilfelle, jfr. kommuneloven § 28-1b nr. 3. 

 

 

      11.18 

Ved eventuell inhabilitet for rådmannen etter forvaltningsloven § 6, skal rådmannens 

myndighet utøves av ordføreren, jfr. reglement for delegering av myndighet punkt 1.5. Vedtak 

fattes av ordføreren selv eller ordfører vurderer om saken skal behandles av en settekommune, 

med mindre annet blir særskilt bestemt av kommunestyret. Også i andre sammenhenger hvor 

rådmannen må fratre på grunn av inhabilitet, trer ordføreren inn i rådmannens sted med 

tilsvarende fullmakter, med mindre lov eller særskilt bestemmelse sier noe annet. 
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12. Metode for utvikling av delegeringspraksis etter rammeprinsipp 
 

 

12.1 

Et sentralt skille når det gjelder delegering av myndighet fastsettes ut fra begrepene prinsipiell 

og ikke-prinsipiell. Hva som er «ikke-prinsipielt» fastslås ut fra praksis/sedvane, generelle 

retningslinjer og forvaltningspraksis etter kommuneloven. 

 

 

12.2 

Dersom det er tvil hvorvidt en sak er prinsipiell, eller det er tvil om hvordan en slik sak skal 

behandles politisk, har ordfører og rådmann ansvaret for å klarlegge dette. Dersom det fortsatt 

er tvil, går saken til politisk behandling. 

 

 

12.3 

De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller utvikler en sedvane som 

supplerer reglene i delegeringsreglementet. Generelle regler for behandling av bestemte 

sakstyper vil også kunne supplere delegeringsreglementet 

 

 

12.4 

Administrasjonen har en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for 

på den måten å avklare om det er en sak som skal avgjøres politisk eller administrativt. 

 

 

 

13. Rutiner for kontroll og tilbakemelding 
 

 

13.1 

Rådmannen rapporterer i enkeltsaker til kommunestyret/formannskapet og faste utvalg i 

henhold til egne retningslinjer. Rådmannen har i tillegg en generell rapporteringsplikt til 

politisk nivå om ekstraordinære hendelser som har betydning for driften. 

 

 

13.2 

Rådmannen rapporterer om oppdatert økonomisk status og aktiviteter gjennom tertialrapport.  

Tertialrapport behandles i formannskap og kommunestyre. 

 

 

13.3 

Årsregnskap og årsberetning avlegges vårhalvåret etter budsjettåret i tråd med forskriftene. 

Samtidig presenteres årsmelding. 

 

 



  

  

 

 

Side 14 

13.4 

Vedtak i medhold av kommuneloven § 13,”hasteparagrafen”, meldes kommunestyret i første 

møte i etterkant. 

---- 


