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REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FOR PERIODEN 2021 - 2024  
 
Vedlegg:  
- Kommunedirektørens forslag til reglement for delegering 2021-2024, datert 25. nov. 

2020    
- Gjeldende reglement for delegering av myndighet 2016-2020 
- Reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer for 

kommunestyreperioden 2019-2023  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Kommuneloven § 5-14 sier at kommunestyret en gang i perioden skal revidere og vedta 
hvilke retningslinjer som skal gjelde for avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett.  I denne 
saken legges forslag til reglement for delegering for perioden 2021-2024 fram.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommuneloven § 5-14 sier at kommunestyret en gang i perioden skal revidere og vedta 
hvilke retningslinjer som skal gjelde for avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett. Dette skal 
primært skje innen utgangen av året etter at kommunestyret ble konstituert. Siste 
gjennomgående og helhetlige revidering av reglementet ble gjennomført i 2016.  

Vesentlige endringer siden den gang er innføringen av ny kommunelov, som trådte i kraft da 
det nye kommunestyret i Gausdal kommune ble konstituert 17.10.2019.  
 
De vesentligste endringene fra forrige kommunelov er i korte trekk: 

 Kommunalt selvstyre lovfestes. Kommunelovens formålsbestemmelse sier at 
formålet er «å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret», og yte 
tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne.  

 Forholdet mellom stat og kommune avklares bedre i lovs form.  
 Skillet mellom politikk og administrasjon blir skarpere.  
 Forholdet mellom kommunelov og særlover om kommunene avklares bedre.  
 Kommunene kan bare opprette folkevalgte organer som er nevnt i loven, jfr. §§ 5-1 

og 5-2. Det er tre obligatoriske råd i den nye kommuneloven, eldreråd, ungdomsråd 



  
 
 

  
 
 

 

og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sentralt i endringen er at faste 
utvalg erstattes av utvalg. Utvalg kan være varige eller tidsbegrensede. De kan få 
vedtaksmyndighet, innstillingsrett eller kun utredningsoppgaver. 

 Nye definisjoner av hva som regnes som «folkevalgte» og «folkevalgte organer», jfr. 
§§ 5-1 og 5-2.  

 Lederen for administrasjonen kalles kommunedirektør i loven, jfr. § 13-1, men 
kommunene kan fortsatt selv bestemme stillingstittelen. I Gausdal er tittelen 
kommunedirektør valgt. 

 Kommunedirektørens løpende personalansvar for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, er lovfestet. Slik er 
kommunedirektørens arbeidsgiverrolle blitt tydeligere. Arbeidsgiverpolitikk er 
fortsatt kommunestyrets ansvar, men det løpende personalansvaret ligger hos 
kommunedirektøren. Kommunestyret kan ikke velge å gi kommunedirektøren 
mindre personalansvar enn det som følger av loven.  

 Mer myndighet til ordføreren. Ny kommunelov regulerer noen nye forhold som 
angår ordføreren jfr. § 6-1. Ordføreren har nå forslagsrett også i organer der han/hun 
ikke er medlem, unntatt kontrollutvalget. Videre er det åpnet for at kommunestyret 
kan delegere myndighet til ordføreren på enkelte nærmere angitte områder: Å treffe 
vedtak i hastesaker, å opprette utvalg på eget initiativ og å treffe vedtak i ikke-
prinsipielle saker. Formannskapet kan delegere sin myndighet til å treffe vedtak i 
saker som ikke har prinsipiell betydning til ordføreren, dersom ikke kommunestyret 
har bestemt at myndigheten ikke kan delegeres. I forbindelse med vedtak om politisk 
organisering for perioden 2019-2023, valgt Gausdal kommunestyret ikke å tillegge 
ordfører slik utvidet myndighet.  

 Lovfesting av minimumskrav til internkontroll, §25-1. 

Reglement for delegering  
Et delegeringsreglement skal inneholde kommunestyrets samlede delegering til andre 
folkevalgte organer og til administrasjonen, dvs. kommunedirektøren. Videre delegering fra 
kommunedirektøren til andre i administrasjonen, omfattes ikke av kommunestyrets 
generelle vedtak til reglement. Kommunaldirektørenes videredelegering formaliseres også, 
og vil framgå av kommunens digitale delegeringssystem.  

Hva ligger i begrepet «delegering» og hvorfor «delegere» 
Med delegering menes det at et overordnet organ, for eksempel kommunestyret, tildeler et 
underliggende organ myndighet til å treffe avgjørelser i nærmere angitte saker. 
 
Etter kommuneloven § 5-3 er kommunestyret det øverste kommunale organet i kommunen. 
Det generelle utgangspunktet i kommuneloven er at kommunestyret kan delegere videre sin 
myndighet til andre folkevalgte organer (utvalg) eller kommunedirektøren dersom annet 
ikke følger av lov. Kommunestyret kan delegere myndighet både gjennom et generelt 
delegeringsreglement og i konkrete enkeltsaker. 
Den viktigste begrensningen i kommunestyrets adgang til å delegere videre myndighet er at 
myndigheten er lagt til "kommunestyret" i stedet for til "kommunen" i lov, forskrift eller 



  
 
 

  
 
 

 

delegeringsvedtak til kommunen. Ofte vil ordlyden i slik lovtekst være “kommunestyret 
selv”. Et eksempel på det er kommuneloven § 14-3 3. ledd om økonomiplan og årsbudsjett. 
Et annet eksempel fra særlov er fra plan- og bygningsloven § 3-3 andre ledd, om kommunens 
planoppgaver og planleggingsmyndighet. Den sier at  kommunestyret selv har ledelsen av 
den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningsloven følges i 
kommunen. Oppgavene med å lede planleggingen og å følge plan- og bygningsloven kan 
følgelig ikke delegeres. I forslaget til delegeringsreglement er det lagt inn konkretisering av 
en del «pliktbestemmelser». 
 
Hvis myndighet lagt direkte til kommunestyret skal kunne delegeres videre, må det foreligge 
særlig hjemmel til det. 
 
Det er ingen formelle formkrav knyttet til delegering av myndighet. For at det ikke skal 
oppstå tvil om hvorvidt myndighet er delegert, til hvem og på hvilke vilkår, bør delegering 
likevel skje skriftlig. Delegeringen bør også beskrive hvilken myndighet, altså hvilke 
lovbestemmelser som delegeres. Det er viktig å merke seg at dersom et organ fatter vedtak 
uten at det har fått delegert myndighet kan vedtaket være ugyldig.  
 
Det samme gjelder dersom myndighet er delegert i strid med reglene for videredelegering. I 
denne forbindelse vises det til forvaltningsloven § 41 om virkningen ved feil i 
behandlingsmåten. 
 
Delegering av avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret til folkevalgte utvalg, som for 
eksempel formannskap og utvalg, samt delegering til kommunedirektøren, kan i prinsippet 
tildeles fullt ut i alle saker hvor ikke annet følger av lov (kommunelovens § 5-7 og særlover).  
Det rettslige innholdet i et delegeringsvedtak er at den man delegerer til, kan treffe 
beslutninger innen delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og 
med samme rettsvirkninger.  
 
Ved delegering av myndighet beholder den som delegerer sin overordnede kompetanse, og 
kan derfor: 

 tilbakekalle delegasjonsfullmakten - generelt eller i den enkelte sak 
 gi instrukser om hvordan den tildelte avgjørelsesmyndigheten skal utøves – generelt 

eller i den enkelte sak 
 omgjøre vedtak truffet i medhold av delegering så langt ikke private parters 

interesser er til hinder for dette, jfr forvaltningsloven § 35 

Kommunestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til formannskapet etter kommuneloven 
§ 5-6 eller til utvalg opprettet etter kommuneloven § 5-7.  

Kommuneloven § 13-1 gir et folkevalgt organ hjemmel til å delegere til kommunedirektøren 
å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Hva 
som kan sies å være av «prinsipiell betydning» må vurderes fra sak til sak. I avgjørelsen av 
hva som er å anse som en prinsipiell sak kan det vektlegges om saken er politisk eller 



  
 
 

  
 
 

 

inneholder klart skjønnsmessige vurderinger, om det er snakk om nye regler innen et 
område, om det kan være snakk om en ny fortolkning, et nytt eller unikt tilfelle.  

I forslaget til delegeringsreglement er det lagt inn beskrivelse av «saker av prinsipiell 
betydning».  

Det er ikke anledning for kommunestyret til å delegere direkte til enhetsledere eller andre i 
kommuneadministrasjonen. Alle delegeringer skal skje til kommunedirektøren, som så må 
vurdere om myndigheten skal videredelegeres internt i administrasjonen.  

Det finnes imidlertid enkeltunntak, som framgår av lov. Spesifikk myndighet som er tildelt 
barnevernsleder og kommuneoverlege er eksempler på dette. 

Etter kommuneloven § 11-8 er kommunestyret gitt utvidet adgang til å delegere i 
hastesaker. I henhold til bestemmelsen kan kommunestyret delegere myndighet til 
formannskapet, et utvalg eller ordføreren i saker som skulle ha vært avgjort av et annet 
organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette. 
Dette innebærer at kommunestyret må reglementsfeste hvilke organer som skal ha 
hastekompetanse på hvilke saksområder. I det foreslåtte delegeringsreglementet foreslås 
det at formannskapet fortsatt gis slik generell “hastekompetanse”.  

Delegeringsreglementet i digital utgave: 
Kommunen plikter å ha et gyldig delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og 
administrasjonen en oversikt over kommunens interne fordeling av myndighet og ansvar. I 
Gausdal kommune vil vi - når delegeringsreglement er vedtatt - ta i bruk den digitale 
plattformen KF Delegeringsreglement. Denne er kjøpt inn og klargjort. Plattformen bidrar til 
at kommunens delegeringsreglement er lettere tilgjengelig på hjemmesiden, og fremstår 
som mer oversiktlig og brukervennlig enn tidligere. Lovendringer oppdateres automatisk, og 
det vil være til stor hjelp siden det er 150 lover og over 1000 paragrafer som styrer 
kommunens daglige virksomhet. 
 

VURDERING: 

Kommuneloven § 5-14 sier at kommunestyret en gang i perioden skal revidere og vedta 
hvilke retningslinjer som skal gjelde for avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett. Siste 
gjennomgående og helhetlig revidering av reglementet ble gjennomført i 2016.  

I forslag til nytt reglement gjøres endringer som følger av ny kommunelov, og oppdatering 
som følge av politisk organisering i ny kommunestyreperiode, jfr. vedtatte reglement for 
folkevalgte organer og andre kommunale organer for kommunestyreperioden 2019-2023 
(vedtatt i kommunestyret 29.02.2019, sak 68/19, supplert av kommunestyrets vedtak i sak 
70/19 av 29.8.2019 og sak 102 /19 av 31.10.2019). 



  
 
 

  
 
 

 

Det foreliggende reglementet er visuelt annerledes, og tilpasses den digitale plattformen. 
Innholdsmessig er det lagt opp til å videreføre prinsipper og innhold som er nedfelt i 
gjeldende delegeringsreglement og reglement for folkevalgte organ, - dvs. å videreføre det 
som er dagens praksis på området. 

Det foreslås å videreføre delegering til kommunedirektøren i de saker som ikke vurderes å 
være av prinsipiell betydning. Kommunedirektøren vil understreke at delegering av 
myndighet ikke innebærer fraskrivelse av myndighet og ansvar, samt at det er myndigheten 
som delegeres, ikke ansvaret. Det øverste politiske ansvaret vil alltid bli liggende hos 
kommunestyret og det øverste administrative ansvaret vil alltid bli liggende hos 
kommunedirektøren.  
 
Gausdal kommune har siden 2003 vært organisert etter en tilpasset tonivåmodell. Dette 
innebærer at den enkelte tjenesteytende enhet er direkte underlagt kommunedirektøren. 
Tonivåmodellens underliggende prinsipp er at ansvar og myndighet for tjenestene skal ligge 
så nær innbyggeren som mulig, slik at enhetsledere har et mest mulig helhetlig ansvar for 
sitt område og de tjenestene som leveres og oppgavene som løses, herunder bemanning 
innenfor gitte budsjettrammer.  
 
Ny kommunelov forsterker kommunedirektørens ansvar for internkontroll. Å ha mulighet til 
å organisere oppgaveløsningen er et viktig virkemiddel for å ivareta dette ansvaret. All 
delegert myndighet skal utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 
overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.  
 
Begrepet «prinsipiell betydning» er avgjørende inn mot vurderinger knyttet til delegering. 
Kommunedirektøren plikter selv å ta stilling til om en sak er av prinsipiell betydning eller 
ikke, herunder om saken da skal behandles av folkevalgte organ. I den grad 
kommunedirektøren er i tvil om en sak er av prinsipiell betydning skal kommunedirektøren 
rådføre seg ved å legge saken frem for ordfører.  
 
Lovverket revideres kontinuerlig og dette vil ha direkte innvirkning på reglementets innhold. 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at det i et eget punkt vedtas en praktisk rutine for 
hvordan ajourhold skal ivaretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 



  
 
 

  
 
 

 

innstilling/vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar delegeringsreglement 2021-2024 som ligger som vedlegg til 

saken.  
2. Delegeringsreglement revideres når det ved nye lovbestemmelser og endring i politisk 

organisering mv.  tilsier det. Endringer som ikke er av prinsipiell betydning ajourføres av 
kommunedirektøren fram til neste hovedoppdatering i ny kommunestyreperiode. 
 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 86/20 den 02.12.2020. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar delegeringsreglement 2021-2024 som ligger som vedlegg til 

saken.  
2. Delegeringsreglement revideres når det ved nye lovbestemmelser og endring i politisk 

organisering mv.  tilsier det. Endringer som ikke er av prinsipiell betydning ajourføres av 
kommunedirektøren fram til neste hovedoppdatering i ny kommunestyreperiode. 


