
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FOR 
PERIODEN 2021 - 2024  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 91/20 den 10.12.2020. 
 
Behandling: 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram disse forslagene:  
 
«Avsnitt personalmyndighet:  

 Kulepunkt 1 (endring): Kommunedirektøren har etter kommuneloven §13-1-7 ledd 
det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert oppsigelse, suspensjon, 
avskjed og andre tjenstlige reaksjoner. Hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. 
ansettelser må godkjennes av formannskapet. 

 
 Kulepunkt 2: Kommunedirektøren vedtar løpende organisering av kommunens 

administrasjon. Kommunedirektøren informerer formannskapet om organisatoriske 
endringer. 

 
Avsnitt myndighet i økonomiske saker.  

- Kulepunkt 2 (strykes): Kommunedirektøren har myndighet til å øke en utgiftspost på 
driftsbudsjettet ved hjelp av budne eller ubundne fond som er avsatt tidligere år fra 
samme planområdet. 

 
Jens Høistad, Ap, satte fram dette forslaget:  

- Nytt punkt i innstillinga: «Kommunedirektøren legger fram en sak om retningslinjer 
for den overordnede arbeidsgiverstrategien i løpet av 1. kvartal 2021». 

 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram disse forslagene:  
 

- Forslag til tilleggssaker som skal behandles i partssammensatt utvalg:  
- Kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak 
- Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer 

 
- Forslag til endring av myndighet som delegeres til kommunedirektøren: 

Personalmyndighet. 
Kulepunkt 2:  
Kommunedirektøren vedtar løpende organisering av kommunens administrasjon, og 
kan opprette og nedlegge stillinger innenfor rammer og føringer fastlagt av 
kommunestyret gjennom handlings- og økonomiplan og andre politiske vedtak.  



 
 

 
 

 

Kommunedirektøren informerer formannskapet om større organisatoriske endringer. 
Dersom endringene medfører opprettelse av nye administrative stillinger, legges 
saken frem til politisk behandling i formannskapet. 

 
- Myndighet i økonomiske saker: Siste kulepunkt: Siste setning tas ut, da den er feil 

(glemt å ta ut i forbindelse med revideringen).  
 
Votering: 
 
Til punkt 1 i innstillingen:  

- Forslaget fra Viggo Haugen - kulepunkt 1 – fikk 2 stemmer og falt.  
- Forslaget fra Viggo Haugen - kulepunkt 2 – fikk 2 stemmer og falt.  
- Forslaget fra Viggo Haugen – om økonomimyndighet – fikk 2 stemmer og falt.  
- Forslaget fra Stig Melbø om partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt.  
- Forslaget fra Stig Melbø om personalmyndighet ble enstemmig vedtatt. 
- Setningen som er feil (jfr. Stig Melbøs forslag) blir tatt ut. 

Punkt 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Forslaget fra Jens Høistad ble enstemmig vedtatt, og går inn som punkt 3.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar delegeringsreglement 2021-2024 som ligger som vedlegg til 

saken, med følgende endringer: 
 

- Tilleggssaker som skal behandles i partssammensatt utvalg:  
- Kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak 
- Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer 

 
- Endring av myndighet som delegeres til kommunedirektøren: 

Personalmyndighet. 
Kulepunkt 2:  
Kommunedirektøren vedtar løpende organisering av kommunens administrasjon, og 
kan opprette og nedlegge stillinger innenfor rammer og føringer fastlagt av 
kommunestyret gjennom handlings- og økonomiplan og andre politiske vedtak.  
Kommunedirektøren informerer formannskapet om større organisatoriske endringer. 
Dersom endringene medfører opprettelse av nye administrative stillinger, legges 
saken frem til politisk behandling i formannskapet. 
 

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. 
 



 
 

 
 

 

3. Kommunedirektøren legger fram en sak om retningslinjer for den overordnede 
arbeidsgiverstrategien i løpet av 1. kvartal 2021. 

 
 
 


