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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.

Kommunestyret i Sørreisa, 28.04.2016     
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SØRREISA KOMMUNE NOTAT

DEL 2 DELEGERING  FRA KOMMUNESTYRET TIL 
ANNET POLITISK NIVÅ OG PARTSSAMMENSATT UTVALG

2.1 Generelle delegeringsbestemmelser

Kommunestyret har 15 representanter.

I hht kommunelovens § 6 er kommunestyret det øverste kommunale organet. 
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av 
lov, sentral forskrift eller delegeringsvedtak slik det framgår av Del 4 i dette 
reglementet.  Jfr. også eget økonomireglement.

Saker som fortsatt skal behandles/vedtas av kommunestyret:     

I tillegg til saker hvor det i lovteksten står «kommunestyret selv» skal alltid følgende 
saker behandles av kommunestyre: 

 Avgjørelser som åpenbart er av prinsipiell og overordnet betydning for 
kommunen.

 Planverk i hht PBL kapp 10 og 11 og andre planer som har overordna og 
framtidig betydning.

 Reguleringsplaner i hht PBL kapp 12
 Saker som gjelder nye tiltak av betydning eller betydelig utvidelse av 

eksisterende tiltak.

Videredelegering:
Kommunestyrets videre delegering av myndighet i hht lov og sentrale forskrifter til 
annet politisk nivå eller til rådmannen, framgår i detalj i Del 4.

Økonomireglement.
Delegering i økonomisaker (økonomiplan, budsjett og regnskap), vises det til eget 
økonomireglement. 

2.2 Delegering til formannskapet.

Formannskapet har 5 representanter
Innstillingsrett: Rådmannen

Delegering/myndighet innenfor særlovgivningen slik det framgår av Del 4. 
Delegeringene er samlet i vedlegg 1. 

Formannskapet har utvidet myndighet i haste-saker, jf kommuneloven § 13. 

Formannskapet er kommunens klagenemd jf Forvaltningslovens § 28 2.ledd. ( se 
under pkt 1.3. i del 1).
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Annen myndighet/delegering til formannskapet: 

 Er i hht økonomireglementet, kommunens «hovedutvalg» i økonomisaker og 
skal ha den totale oversikten over kommunens økonomi og skal innstille til 
kommunestyret i alle økonomisaker, jfr. økonomireglementet

 Overordnet organ ved utarbeidelse av planer i hht PBL Kap 10 og 11. 
Formannskapet videredelegerer områder innenfor planarbeidet til aktuelt 
hovedutvalg. Formannskapet foretar den endelige innstillinga i plansaker til 
kommunestyret.

 Avgjørelser i saker som gjelder flere rammeområder og som ikke prinsipielle 
og som er innenfor de vedtatte økonomiske rammene. 

 Er kommunens folkehelseutvalg.
 Forvalter havnefondet etter innstilling fra TAU
 Godkjenne forhandlingsprotokoller, jfr. delegert forhandlingsmyndighet til 

ordføreren og rådmannen. I enkelte saker kan formannskapet delegere til 
forhandlingsutvalget å inngå endelig protokoll/avtale.

2.3 Delegering til ordføreren

Ordfører er kommunens rettslige representant og underskriver på dennes vegne i 
alle tilfeller hvor myndighet ikke er tildelt andre, jfr. Kommuneloven LOV-1992-09-25-
107 § 9 punkt 3 siste ledd.

Annen myndighet/delegering:

 Fullmakt til å gi bidrag/tilskott etter retningslinjer gitt av kommunestyret

 Ordfører og rådmann fører forhandlinger for andre områder enn 
arbeidsgivervirksomheten. Dette kan blant annet gjelde tvister mellom kommunen
og annen person, tvister og saker som kan ligge an til å bli rettslig vurdert. 
Forhandlingsprotokollen godkjennes av formannskapet dersom ikke annet vedtas.

 Anviser utbetalinger til rådmannen.
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2.4 Delegering til hovedutvalgene

Hvert hovedutvalg består av 5 representanter.

Innstillingsrett: Rådmannen.

Hovedutvalgene har innstillingsrett til kommunestyret i saker innenfor sitt respektive 
område.

2.4.1 Generelle delegeringsbestemmelser:

I medhold av Kommuneloven LOV-1992-09-25-107 § 10  gir kommunestyret 
hovedutvalgene myndighet til å treffe avgjørelser i saker som angår de respektive 
hovedutvalgs naturlige  ansvarsområder, og  som  det  etter  samme  lov  er  adgang 
til å delegere til utvalg. Kommunestyret skal likevel behandle og avgjøre saker som 
gjelder flere rammeområder og saker som gjelder nye tiltak av betydning eller 
betydelig utvidelse av eksisterende tiltak, jfr. punkt 2.1.

 
Økonomisaker: 
Det vises til økonomireglementet i saker vedr budsjettprosess og andre 

økonomisaker.

2.4.2 Delegering til Oppvekst- og kulturutvalget/OKU 

Delegering/myndighet innenfor særlovgivningen slik det framgår av Del 4. 
Delegeringene er samlet i vedlegg 2. 

Andre delegeringer:

 Tildeling av kulturprisen
 Annen myndighet og delegering gitt fra formannskapet eller kommunestyret

2.4.3 Delegering til helse- og sosialutvalget/HSU 

Delegering/myndighet innenfor særlovgivningen slik det framgår av Del 4. 
Delegeringene er samlet i vedlegg 3. 

Andre delegeringer:

 Innstille til kommunestyret i alkoholsaker.
 Annen myndighet og delegering gitt fra formannskapet eller kommunestyret.

2.4.4 Delegering til teknisk- og arealutvalget/TAU
TAU er 
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 kommunens havnestyre, jfr. havne- og farvannsloven LOV-2009-04-17. 
Formannskapet forvalter havnefondet

 kommunens brannstyre,  LOV-2002-06-14

 kommunens forurensningsmyndighet i hht Forurensningsloven LOV-1981-03-
13-6 §81.

 vegmyndighet for kommunale veger, jfr. Vegloven § 9 i LOV-1963-06-21-23

 skiltmyndighet etter Vegtrafikkloven LOV-1965-06-18-4

Delegering/myndighet innenfor særlovgivningen slik det framgår av Del 4. 
Delegeringene er samlet i vedlegg 4. 

Annen myndighet/delegeringer:

  Vedta brøyteplan for kommunale veger, plasser mv..
  Behandler saker fra NVE vedr. forebygginger i høringsrunden, og gir innstilling

til kommunestyret ved behandling av distriktstilskudd og kommunalt utb. 
vedtak.

  Annen myndighet og delegering gitt fra formannskapet eller kommunestyret

2.5 Partssammensatte utvalg: 

2.5.1 Myndighetsområde for Administrasjonsutvalget

Sammensetning, jfr. KL § 25 punkt 2: 
Arbeidsgiver: Formannskapets representanter
Ansattes representanter: 2 representanter med 2 vararepresentanter velges av og 
blant de ansatte for to år av gangen.

Innstillingsrett: Rådmannen

Arbeids- og ansvarsområde:
I hht kommunelovens § 25 er Administrasjonsutvalget kommunens «hovedutvalg» for
arbeidsgiver- og personalfunksjonen, jfr. også Hovedavtalens del B § 4.

I tillegg til ovennevnte skal utvalget

 Gi uttalelse til kommunestyret ved tilsetting av rådmann
 Behandle eller gi uttalelse i andre arbeidsgiverrelaterte saker som 

kommunestyret, formannskapet eller rådmannen legger fram for utvalget.  

Nærmere retningslinjer for utvalget kan fastsettes gjennom lokalt reglement.
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2.5.2 Myndighetsområde for Arbeidsmiljøutvalget

Sammensetning: 
4 repr. fra den administrative arbeidsgiversiden. I tillegg til rådmannen utpeker 
rådmannen de øvrige 3 representantene med vararepresentanter
4 repr. fra arbeidstakersiden utpekes etter forholdstallsprinsippet, jfr. Hovedavtalens 
bestemmelse i Del B § 6 

Leder: Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes 
representanter for 2 år av gangen 

Innstillingsrett: Lederen

Arbeids- og ansvarsområde: 
Arbeidsmiljøutvalgets arbeidsoppgaver framgår av arbeidsmiljølovens § 7-2.
Arbeidsoppgaver utover det som loven bestemmer, kan fastsettes gjennom lokalt 
reglement. 

2.6 Delegering til andre politisk oppnevnte utvalg/råd

Vilt- og utmarksnemnda VUN (k.sak 14/13-21.03.13)
Innstillingsrett: rådmannen
     
Delegering/myndighet innenfor særlovgivningen slik det framgår av Del 4. 
Delegeringene er samlet i vedlegg 5. 

Annen myndighet og delegering

Gis mulighet til å uttale seg om andre relevante saksområder som for eksempel 
Friluftsloven, Motorferdsel i utmark og vassdrag, og Naturmangfoldsloven.

2.7 Andre organ som har talerett i politiske organer:

Ungdomsrådet:
Ungdomsrådet består av 5 medlemmer (03.06.2013)

Ungdomsrådet har talerett i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene, jfr. 
ungdomsrådets retningslinjer. De kan videre gi uttalelser i saker som følger saken til 
sluttbehandlingen.

Eldrerådet:
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Eldrerådslova LOV-1991-11-08-76, gir bestemmelse om at det skal veldes et 
eldreråd med mist 3 medlemmer. 

Eldrerådet i Sørreisa består av 5 medlemmer

Innstillingsrett: Lederen

Oppgaver:

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Eldrerådet skal behandle alle 
saker som gjelder levevilkårene for eldre, jfr. lovens § 3

Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunene Sørreisa og Dyrøy kommuner har felles råd for funksjonshemmede 
(2008)

Sammensetning: 5 representanter m/personlige vararepresentanter. Hvert av 
kommunestyrene velger 1 representant m/vararepresentant. 3 velges av 
organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse. 2 representanter velges fra 
Sørreisa og 1representant fra Dyrøy,

For rådet gjelder Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne   LOV-  
2005-06-17-58.

Det er vedtatt vedtekter for rådet
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