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Bestillingen

• Politisk arbeidsutvalg
• Ordfører Jon Halvor Midtmageli

• Randi Øverhaug Sagheim

• Brit Kramprud Lundgård

• Mandat:
• Prinsipper for delegering og videredelegering

• Delegering til:
• Kommunestyret, Ordfører, Formannskap, Plan – og miljøutvalg, Kommuneplanutvalg, 

Partssammensatt utvalg, Kommunedirektøren



• Endelig innstilling fra arbeidsutvalget sendes på høring til de 
respektive politiske partiene før endelig vedtak i kommunestyret
• Høringsperiode: Fra og med 21.januar 2022 til og med 18.februar 2022.

• Det gjennomføres en arbeidsøkt i kommunestyret før saken legges 
fram til endelig avgjørelse
• Kommunestyret 26.august 2021: Arbeidsøkt delegering landbruk

• Kommunestyret 27.januar 2022: Arbeidsøkt delegering generelt

• Saken legges fram til endelig vedtak innen 01.05.21
• På grunn av vakanse i kommunedirektørstilling og pandemien ble arbeidet 

forsinket.

• Endelig vedtak i kommunestyremøte 24.februar 2022.



Viktige 
prinsipper

• Kommunestyret delegerer myndighet for å få 
en effektiv organisasjon. Hensyn som må 
avveies i forbindelse med delegering av 
myndighet er:
• Rettssikkerhet for innbyggere

• Effektiv ressursbruk

• Service og saksbehandlingstid

• Sammenheng mellom politiske mål og 
retningslinjer og vedtak i enkeltsaker.



Prinsipielle saker

• Delegeringsreglementet vil aldri kunne dekke alle typer av 
beslutninger for drift og forvaltning i kommunen. 

• De som skal utøve delegert myndighet har en generell plikt til å 
vurdere hver sak.

• Prinsipielle saker skal alltid behandles av kommunestyret.

• Ved tvil har ordfører og kommunedirektør ansvar for å klarlegge 
dette.

• Dersom det fortsatt er tvil skal saken politisk behandles.



Kjennetegn på 
prinsipielle saker

• Det er sannsynlighet for eller det 
har allerede oppstått uenighet

• Saken debatteres offentlig

• Det er signalisert ulike politiske 
holdninger

• Saken har klart skjønnsmessige 
vurderinger:
• Gir nye regler

• Innebærer ny fortolkning

• Dreier seg om nye eller unike tilfeller



De viktigste endringene

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY
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Tjenesteutvalget

• Alkoholforskriften

• Alkoholloven

• Rapporter fra tilsyn legges fram for tjenesteutvalget:
• Barnehageloven

• Barnevernloven

• Opplæringsloven 

• Brukerromsloven

• Folkebibliotekloven



Jordlov og konsesjonslov.

• Tema for arbeidsøkt i kommunestyret 
26.august 2021.

• Jordlov, konsesjonslov og odelslov.

• Utvalgets forslag: Kommunale 
retningslinjer for saker etter jordlov 
foreslås utarbeidet. Kommunestyret 
delegerer sin myndighet i jordlov til 
kommunedirektøren som fatter vedtak i 
tråd med retningslinjer. Delegerte vedtak 
legges fram som referatsak i plan- og 
miljøutvalg. 

• Utvalget foreslår at delegering ifbm 
konsesjonslov og odelslov blir som i dag.



Motorferdsel i utmark.

• Motorferdsel i utmark

• Utvalget foreslå at det 
som kan delegeres blir 
delegert.

• § 6 kan ikke delegeres.



Dispensasjoner

• Utvalget foreslår:

• Enkle dispensasjoner etter Plan – og 
bygningslovens § 19 delegeres administrasjonen.

• Retningslinjer på hva som ligger i enkle 
dispensasjoner utarbeides og godkjennes av Plan 
– og miljøutvalget.

Dette

https://no.wikipedia.org/wiki/Skiboli


Problemstillinger

1. Anmeldelser?

2. Dispensasjoner?


