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Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende oppnevnes til arbeidsgruppe for gjennomgang av delegasjonsreglementet:
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det er naturlig at en foretar en gjennomgang av delegasjonsreglementet med jevne
mellomrom. Kommunens delegasjonsreglement ble sist gjennomgått i 2003, med
mindre justeringer i 2005. Bakgrunn for den forrige gjennomgangen av
delegasjonsreglementet var å få reglementet tilpasset nye politisk struktur og ny
administrativ organisering.
Behovet for å ha et delegasjonsreglement følger av Kommunelovens § 6:
”Kommunestyret og fylkestinget er det øverste kommunale og fylkeskommunale
organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke
annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. ”
Dersom en type sak ikke er delegert til annet folkevalgt eller administrasjonssjefen må
derfor alle avgjørelser på vegne av kommunen til kommunestyret. Dette er selvsagt
ikke praktisk mulig. Alle kommuner har derfor et delegasjonsreglement som slår fast
hvem som kan utøve myndighet på vegne av kommunen i uliker saker.

Arbeidet kan gjøres på flere måter. En total gjennomgang innebærer at alle lover og
forskrifter hvor kommunen har myndighet gjennomgås og ansvarsplasseres. Dette er
en stor jobb. En annen måte er å holde seg mer til prinsipper slik dagens reglement er.
Formannskapet må ta standpunkt til hvor omfattende gjennomgangen skal være.
Rådmannen ser også behovet for et samlet administrativt delegasjonsreglement.
Bjørn Petter Salberg som er jurist og jobber i Innherred samkommune vil tiltre
arbeidsgruppen fra administrasjonens side. Det vil også være naturlig at andre fra
administrasjonen tiltrer ved behov.
Formannskapet behandlet saken i møte 15.10.2009 der den ble utsatt og skulle
fremmes for behandling 1. halvdel i 2010.
Saken legges med dette fram for formannskapet som bes oppnevne arbeidsgruppe og
ta standpunkt til hvor omfattende gjennomgangen skal være

