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Forord og oppbygging av delegeringsreglementet:

Delegeringsreglementet er ett av tre overordna reglementsett for Sørreisa kommune. De 
andre to reglementsettene er: a) Politisk styring, møtereglement og andre reglement for 
folkevalgte og b) Økonomireglementet.

Delegeringsreglementet er delt inn i følgende fire deler: 

Del 1: Om delegering. 
Her gis det bl. a. forklaringer i forhold til viktigheten av delegering. 
Kommunestyrets forutsetning om «at politisk nivå som f.eks. formannskapet 
og hovedutvalgene videredelegerer til rådmannen og at rådmannen 
videredelegerer de fullmakter som finnes hensiktsmessig». Kart over 
kommunens politiske- og administrative struktur/oppbygging samt andre 
generelle bestemmelser som gjelder ved tildelt delegering herunder 
klageadgang, framgår også av denne delen. 

Del 2: Delegering fra kommunestyret til annet politisk nivå og 
partssammensatt utvalg: 
Denne delen gir generelle bestemmelser om hva som fortsatt skal avgjøres 
av kommunestyret, generelle bestemmelser for delegering til formannskapet, 
ordfører, hovedutvalgene, andre politiske utvalgt og myndighet til de 
partssammensatte utvalg.

Del 3: Delegering fra kommunestyret til rådmannen:
Kommunestyrets delegering til rådmannen framgår av denne delen. 
Videredelegering til rådmannen fra formannskapet og hovedutvalgene vil 
framgå av Del 4.

Del 4: Detalj delegering innenfor den enkelte lov/forskrift. I Del 4 vil også 
rådmannens videredelegering framgå

Forhold til tidligere delegeringsvedtak:

Som det framgår av del 4, er kommunenes ansvar og myndighet regulert i en rekke lover 
og forskrifter. Det vil kontinuerlig være prosesser i forhold til oppdatering av 
delegeringsreglementet ved nye lovkrav og endringer i organisasjonskart. Videre vil det 
komme opp behov for endring/tilpasning etter hvert som reglementet tas i bruk, særlig i 
forhold til særlovgivningen som er svært omfattende.
Eventuelle tidligere vedtak som ikke er blitt implementert i dette reglementet skal 
framlegges som sak for kommunestyret for vedtak og implementering i 
delegeringsreglementet. Dersom slike tidligere vedtak er under administrasjonens område,
gis rådmannen fullmakt til å handle innenfor rammene av tidligere delegeringsvedtak 
dersom avgjørelse i saken ikke kan eller bør utsettes til kommunestyre eller annet politisk 
utvalg har behandlet det.

Ved dette delegeringsreglement annulleres alle tidligere delegeringsvedtak.
Kommunens overordna reglementsett vil være førende når andre reglement for 
kommunen skal utarbeides.
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Kommunestyret i Sørreisa, 28.04.2016     
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DEL 1 OM DELEGERING

1.1 Hva, hvorfor, hvordan, hvem

Hva

Å delegere betyr å overføre myndighet. Med myndighet menes her retten til å ta en 
beslutning som forplikter kommunen.

Overførende myndighet beholder styringsretten på den overførte myndighet ved:
 Målformuleringer 
 Budsjettprioriteringer 
 Rammer og retningslinjer 
 Kontrollrutiner 
 Prinsippavklaringer 
 Overprøving 

Kommunens myndighetsutøvere deles inn i følgende to kategorier:
 Politisk nivå: Kommunestyre, formannskap, ordfører, hovedutvalg og andre 

politisk opprettede utvalg/komiteer.  
 Administrativt nivå: Rådmann og dem rådmannen videredelegerer til.

Kommunestyret kan delegere sin myndighet til lavere politisk nivå og til rådmannen. 
Kommunestyret/politisk nivå kan ikke delegere til annet administrativt nivå enn rådmannen
med mindre det er bestemt ved lov eller sentral forskrift.

Hvorfor

I hht kommunestyrets vedtak om utstrakt delegering, forutsetter kommunestyret at politisk 
nivå som f.eks. formannskapet og hovedutvalgene, videredelegerer til rådmannen og at 
rådmannen videredelegerer de fullmakter som finnes hensiktsmessig.

Myndighet videredelegeres av følgende hensyn:
 Ressurseffektiv utnyttelse av den politiske så vel som den administrative delen av 

kommunen. 
 Avlastning av politisk nivå slik at den folkevalgte styringen kan 

konsentreres om overordnede prosesser og mål. 
 Avlastning av rådmannen som har det helhetlige overordnede ansvaret for 

kommunens administrative- og tjenesteytende delen. Administrativ 
delegering skal også vurderes ut fra faglig kompetanse

 Adekvat utnyttelse av fagkunnskap. 
 Praktiske hensyn; myndighet og ansvar bør korrespondere. 
 Hensynet til at brukerne krever raske prosesser. 
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Hvordan

Beslutningsmyndighet utøves normalt ved myndighetsinnehavers signatur. 
Beslutningsmyndighet kan videredelegeres med mindre dette reglement eller lov sier noe 
annet. Slik delegering skal dokumenteres.  

Delegering av kommunestyrets myndighet på de områder lovverket pålegger kommunen 
ansvar og myndighet framgår av delegeringsreglementet del 4 for den enkelte lov. 
Presiseringer av delegert myndighet, og delegering av myndighet utenfor lovregulert 
område framgår av delegeringsreglementets Del 2 og Del 3 i dette reglementet samt 
Økonomireglement.  I tilfelle motstrid mellom disse delene av delegeringsreglementet skal 
delene 2 og 3 følges, med mindre annet følger direkte av lov eller forskrift. Eventuelle 
motstridstilfeller framlegges snarest for kommunestyret for korrigering av 
delegeringsreglementet.

Hvem

Politisk organisasjonskart gjeldene fra 20.10.2011 

Kommunestyret har beslutningsmyndigheten med mindre annet fremkommer av dette 
reglement, annet vedtak eller i hht lov. Er reglementet, andre vedtak eller lov taus om 
beslutningsmyndigheten på et bestemt område, skal nærmeste overordnede konsulteres.
 
Følgende har beslutningsmyndighet i Sørreisa kommune:

Politisk: 
Kommunestyre (K)
Formannskap (F)
Ordfører (O)
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Hovedutvalgene:
Oppvekst- og kulturutvalg (OKU)
Helse- og sosialutvalg (HSU)
Teknisk- og arealutvalg (TAU)

Skatteutvalg/nemnd (SU)
Klagenemd (KN)
Valgstyret (VS)
Vilt- og utmarksnemnda (VUN)
Plan- og byggekomiteen (PBK)
Klientutvalget (KLU) 

Partssammensatte utvalg (arb.giver/arb.taker)

Administrasjonsutvalg (ADM)
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Administrativt nivå:

Administrativt er det følgende to nivåer:
Rådmannen                                                        (R)                                                 
Enhetslederne                                                     (E)
Fagorgan etter særlov                                        (FS)
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1.2 Generelle bestemmelser for delegering av myndighet

Grunnlag og utgang for delegering av myndighet i kommunal sektor framgår av
følgende paragrafer i kommuneloven/KL:

§ 10  Faste utvalg, komiteer, 

Punkt 2: 
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg 
kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

§ 23 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet,

Punkt 4:
Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet

§ 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger. 

Punkt 1:
Kommunestyret og fylkestinget kan tildele formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet eller 
fylkesrådet, utvalg, styre for institusjon eller administrasjonssjefen myndighet til å opprette og 
nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker

§ 39 Reglement. Arkiv. 

Punkt 1: 
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i 
folkevalgte organer.

Bruk av fullmakt

All delegert myndighet skal utøves innenfor rammen av de saksbehandlingsregler som 
følger av lov, forskrift og god forvaltningsskikk. Slik myndighet skal likeledes utøves 
innenfor plan- og budsjettrammer, reglementer og retningslinjer vedtatt av overordnet 
organ.

Tilbakekalling av delegert myndighet

Myndigheten som har gitt delegeringen har plikt til å kontrollere at den delegerte 
myndigheten utføres i hht de satte vilkårene. Den delegerte myndigheten kan når som 
helst trekkes tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker.

Instruksjons- og omgjøringsrett

Et overordnet organ kan instruere det underordnede organ generelt og i 
enkeltsaker, og kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ 
innenfor rammene av forvaltningslovens § 35.

Forholdet til tidligere delegeringsvedtak
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Alle tidligere vedtatte delegeringsvedtak annulleres ved vedtakelsen av dette 
delegeringsreglement. Eventuelle tidligere vedtak som ikke er blitt implementert i dette 
reglementet skal snarest framlegges som sak for kommunestyret for vedtak og 
implementering i delegeringsreglementet. Dersom slike tidligere vedtak er under 
administrasjonens område, gis rådmannen fullmakt til å handle innenfor rammene av 
tidligere delegeringsvedtak dersom avgjørelse i saken ikke kan eller bør utsettes til 
kommunestyre eller annet politisk utvalg har behandlet det.

1.3 Rettsvirkninger og klager ved bruk av delegert myndighet

Overskridelse av myndighet:
Vedtak binder kommunen overfor den vedtaket retter seg mot, selv om behandlende 
organ ikke har myndighet til å fatte vedtak. Dette forutsetter at den vedtaket retter seg 
mot ikke burde ha forstått at vedtaket var beheftet med feil.

Klageorgan:

Generelt om klageadgang og saksgangen i klagesaker i forhold til 
forvaltningslovens (Fvl) bestemmelser:

For nærmere definisjon på hva enkeltvedtak er, vises til Fvl § 2. 
Enkeltvedtak kan påklages i hht Fvl § 28, av en part eller en annen med rettslig 
klageinteresse i saken til det forvaltningsorganet som er nærmest overordnet til det 
organet som har truffet avgjørelsen. Som det framgår videre, fremsettes klagen for det 
forvaltningsorganet som har truffet vedtaket. Dersom klagen avvises av overordnet organ, 
sendes saken til fylkesmannen.

Klagenemnd:

Kommunestyret har i hht Fvl § 28, 2. ledd, delegert til formannskapet myndighet som 
klagenemnd for enkeltvedtak som er fattet av utvalg som er opprettet med utgangspunkt i 
kommuneloven og hvor særlov ikke har særskilte ankebestemmelser, jfr. Fvl  §28. 
Dersom klagenemnda avviser klagen som er truffet av kommunalt organ, går klagen til 
fylkesmannen.
Departementet er klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret. 

Klientutvalg

Sammensetning: HSU’s representantene
Vedtak som er fattet av rådmannen i hht helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd 
nr 6 bokstav a-d, § 3-6, § 3-7  og § 3-8, kan påklages til klientutvalget.
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