DELEGERING AV MYNDIGHET

Kommuneadvokat Gislaug Øygarden
14. – 15. oktober 2019

Delegering
At myndighet er delegert vil si at en annen person eller
et annet organ kan treffe vedtak. Myndighet kan
tilbakekalles når som helst.

«overføring av myndighet fra ett organ eller stilling til
ett annet organ eller stilling.»
Vedtak fattet av organ uten delegert myndighet kan
være ulovlig.
Delegeringsreglement er et viktig utgangspunkt for god
internkontroll.

Formålet med delegeringsreglement:
 Styring av en kompleks organisasjon
 Effektivitet: fordele arbeidsoppgaver og
arbeidsbelastning på flere organer/roller
 Åpenhet: Det skal være klart definert for
offentligheten hvem som har myndighet til å
gjøre hva i Rana kommune
 Rettssikkerhet: sikre faglig gode og korrekte
avgjørelser
 Forutsigbarhet: sikre likhet ved behandling
av saker

Dagens delegeringsreglement
Politisk delegeringsreglement for Rana kommune
ble sist vedtatt av kommunestyret i sak 78/16




delegering fra kommunestyret til andre politiske organ eller
rådmann
nytt reglement skal vedtas av nytt kommunestyre, jf.
kommuneloven

Administrativt delegeringsreglement sist oppdatert
og vedtatt av rådmannen 7. januar 2019


videre delegering fra rådmannen ned i organisasjonen

Særlovgivning – delegering av fagmyndighet


Kf- infosystem

Oppbygging og struktur








Utgangspunkt: kommunestyrets kompetanse - det
fremgår kun hva kommunestyret har delegert til andre
politiske organ eller til rådmannen
Hierarkisk oppbygging - følger organisasjonskartet
Videredelegering – kun et administrativt anliggende
Avgjørende skille mellom saker av prinsipiell og ikkeprinsipiell betydning; her må rådmannen utvise skjønn
Skille mellom politiske beslutningsorganer og organer
som har rett til å bli hørt.

Administrativt
delegeringsreglement:
Reglementet er todelt:
 Myndighet til styring og lederskap
 Myndighet til å ta beslutninger etter
særlovgivning
Prinisipp om helhetlig ledelse:
 Økonomiansvar
 Personalansvar
 Fagansvar

Nye bestemmelser i kommuneloven
§5-13

Reglement for folkevalgte organer

«Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b) Tidsperioden som organet er opprettet for
c) Eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet»
§ 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.»
§11-12

Reglement for saksbehandling

«Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for
saksbehandlingen i folkevalgte organer.»

