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1. GENERELL DEL 
1.1. Formål med Nes kommunes delegeringsreglement 

Formålet med reglementet er å sikre en tydelig fordeling av makt og myndighet i kommunen, gi 
grunnlag for god virksomhetsstyring og internkontroll samt sikre en forsvarlig, rasjonell og effektiv 
forvaltning av kommunen.  
 
Delegeringsreglementet skal:  
 

 sikre at avgjørelser og utøvelse av myndighet skjer i henhold til lover, regler og kommunestyrets 
bestemmelser  

 sikre politisk styring i alle overordnede og prinsipielle saker  
 plassere avgjørelsesmyndigheten på hensiktsmessig nivå  
 tydelig vise skille mellom politisk og administrativt ansvar og myndighet  

1.2. Om delegering 
Med «delegering» menes tildeling av beslutningsmyndighet fra ett organ til et annet, eventuelt til en 
ansatt. Hensikten med delegering er å avlaste den som formelt innehar myndigheten, samt å forenkle 
beslutningsprosessen. 
 
En kommune er et organ for utøving av offentlig myndighet. All offentlig myndighetsutøvelse skal være 
forankret i rettslig bindende vedtak eller hjemlet i lov. Offentlige forvaltningsorganer må ha hjemmel i lov 
for å kunne treffe gyldige vedtak som griper inn i det enkelte individs rettsstilling. Den lovmessige 
forankringen av myndighetsutøvelse finner vi i kommuneloven. 
 
All kompetanse ligger som utgangspunkt hos kommunestyret, med mindre annet følger av lov eller 
delegeringsvedtak jf. Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven), § 6. Med kompetanse menes adgang til å treffe bindende vedtak. Ettersom 
kommunestyret sitter med primærkompetansen (kompetanse med direkte hjemmel i lov) må denne 
delegeres om andre skal kunne fatte bindende vedtak.  
 
Dette innebærer at om politiske utvalg eller rådmann skal ha gyldig beslutningskompetanse, må det 
enten foreligge lovbestemt kompetanse eller formell delegering fra kommunestyret etter dette 
reglementet.  
 
Hvis reglene om delegering ikke følges vil det foreligge en kompetansefeil. Konsekvensen kan bli at 
vedtaket er ugyldig.  

1.3. Generelle bestemmelser 

1.3.1. Krav til utøvelse av delegert myndighet  
All myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt være i samsvar med 
politiske vedtak og øvrige administrative planer, retningslinjer og instrukser. 
 
All delegering av myndighet skal være skriftlig.  
 
Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av ansvar. Den som delegerer myndighet har 
ansvar for hvordan den delegerte myndigheten anvendes. Det organ/den som har delegert 
myndigheten har derfor tilsyns - og kontrollansvar, og kan gi generelle føringer med hensyn til 
utøvelsen av den delegerte myndigheten. Det er imidlertid ikke adgang til å instruere i enkeltsaker.  

1.3.2. Tilbakekalling av fullmakt  
Det organ/den som har delegert myndigheten, kan trekke fullmakten tilbake før vedtak fattes i en sak.  
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1.3.3. Videredelegering 

1.3.3.1. Videredelegering fra politiske utvalg 
Myndighet delegert til politiske utvalg kan delegeres videre til administrativt nivå ved rådmannen, helt 
eller delvis, så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsforbud vedtatt av kommunestyret jf. punkt 
1.2. Dette gjelder både enkeltsaker og hele saksområder. Slik videredelegering forutsetter samtykke fra 
kommunestyret som øverste organ. Avklaring gjøres mellom ordfører og utvalgsleder, på 
kommunestyrets vegne, og nedtegnes skriftlig.  

1.3.3.2. Videredelegering fra rådmann  
Rådmannen kan videredelegere sine fullmakter til underliggende fullmaktsnivå, så sant kommunestyret 
ikke har vedtatt noe annet.  

1.3.4. Vurdering av om delegert myndighet skal benyttes 
Det organ/den som har fått fullmakt til å opptre på vegne av kommunen, kan i særskilte tilfelle anmode 
det organ/den man har fått fullmakten fra om å treffe avgjørelse i en konkret sak. Slike særskilte tilfelle 
kan eksempelvis være begrunnet i sakens prinsipielle karakter jf. punkt 1.4, inhabilitetsproblematikk 
eller mangel på tilstrekkelig faglig kompetanse i den konkrete saken. Anmodningen skal være 
begrunnet.  

1.3.5. Rapportering og internkontroll 
Vedtak fattet i henhold til fullmakt / etter delegert myndighet skal rapporteres til hvert utvalgsmøte, samt 
halvårlig til kommunestyret. Hvilke sakstyper som skal rapporteres på til hovedutvalgene avklares 
mellom utvalgsleder og kommunalsjef.  Rapportering skal skje i form av utskrift fra sakssystem som 
viser titler på fattede delegerte vedtak. Rapporteringen skal sikre at det organ / den som har delegert 
myndigheten fra seg har betryggende kontroll.  
 
Rapportene skal ivareta krav om taushetsplikt og personvernhensyn. 

1.3.6. Ved uklarhet om en avgjørelse er dekket av delegeringsreglementet 
Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre spørsmål om en faktisk avgjørelse er omfattet av 
delegeringsreglementet eller ikke. Det kan gjelde saker der delegeringsreglementet ikke er ajourført 
etter nye lovvedtak, eller der saksområdet ved en inkurie er utelatt i delegeringsreglementet. Den 
enkelte ansatte med videredelegert myndighet er ansvarlig for å fremlegge saker med uklart 
delegeringsgrunnlag for rådmannen. Rådmannens avgjørelse legges i ettertid frem for ordføreren, som 
avgjør hvordan det aktuelle forholdet skal innlemmes i delegeringsreglementet. 

1.4. Fremgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell  
De følgende punktene er retningsgivende. Før vedtak fattes har rådmannen, herunder hver enkelt 
ansatt med videredelegert myndighet, en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra dens konkrete 
innhold, for på den måten å avklare om det er en prinsipiell sak eller ikke. 

1) Undersøk den aktuelle lovbestemmelsen for å finne ut om det er lovfestet et 
forbud/innskrenkninger mot delegering av myndighet for denne sakstypen.  
 

2) Undersøk i dette reglementet under vedtatt myndighet for kommunestyret (del 4), formannskap 
(del 5) og hovedutvalg (del 7 og 8) om det er vedtatt et forbud/innskrenkninger mot delegering 
av myndighet for denne sakstypen.  
 

3) Dersom verken punkt 1 eller 2 overfor kommer til anvendelse, skal det i alle tilfelle gjøres en 
selvstendig vurdering av om saken har prinsipiell karakter. Det kan som utgangspunkt være 
nyttig i sonderingen mellom prinsipiell/ikke prinsipiell sak å spørre seg om det til grunn for 
avgjørelsen trengs mer enn en faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling. Kommer 
man inn på politiske vurderinger og prioriteringer er man over i prinsipielle saker.  
 

4) Det skal for øvrig vurderes og avklares om en sak skal anses som prinsipiell dersom ett av 
følgende forhold foreligger:  
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 Saken har en klar politisk karakter eller profil 
 Saken avviker fra kommunens vedtatte planverk eller instrukser 
 Saken avviker fra tidligere praksis  
 Avgjørelsen kan få konsekvenser utover den foreliggende saken. Eksempelvis skape 

presedens, eller medføre omfattende medieoppmerksomhet eller liknende. 
 Avgjørelsen kan få økonomiske konsekvenser for kommunen utover vedtatt 

budsjettfullmakt eller øvrige grenser fastlagt i kommunens økonomireglement. 
 

5) Det er en forutsetning at saksbehandleren konfererer med sin overordnede når det er tvil om en 
sak er prinsipiell eller ikke. Dersom det fortsatt er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller 
dersom det er tvil om hvordan en slik sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske 
system, har ordføreren og rådmannen ansvaret for å avklare dette. Det er ordføreren som har 
siste ordet i vurderingen av om en sak er prinsipiell eller ikke. De avklaringer som blir gjort 
gjennom behandlingen av slike tvilstilfeller, utgjør en praksis som legges til grunn i fremtidige 
saker av samme art.  
 

6) Det forventes at den enkelte ansatte utviser lojalitet til de overnevnte punkter.  

2. DELEGERING AV ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE 
FULLMAKTER  

 

2.1 Økonomiske fullmakter 

2.1.1 Økonomi – og finansforvaltning 

Kommunestyret skal selv vedta kommunens finansreglement og økonomireglement jf. kommuneloven 
§§ 44 til 52.  Reglementene slik de til enhver tid lyder fastsetter rammene for alle beslutninger som 
angår kommunens økonomi – og finansforvaltning.  

2.1.2 Beslutninger som gjelder fast eiendom  
Følgende gjelder for avgjørelser i saker vedrørende kommunens faste eiendommer der Nes kommune 
er kontraktspart:  
 
Kommunestyret tar avgjørelser i følgende saker:  

 Utferdigelse av rammer og retningslinjer for inngåelse av kontrakter om erverv, avhending, 
bortfeste, utleie, makeskifte, stiftelse av panterettigheter, servitutter og bruksrettigheter for fast 
eiendom. 

 Disposisjoner utenfor vedtatt budsjett, samt øvrige rammer og retningslinjer som 
kommunestyret har trukket opp.  

Formannskapet tar avgjørelser i følgende saker: 
 Inngåelse av enkeltkontrakter som oppregnet ovenfor der eiendommens verdi eller kontraktens 

verdi er utenfor rådmannens fullmakt fastlagt i økonomireglement og finansreglement. 
 Kontrakter som kan medføre at kommunen bindes utover det enkelte budsjettår. 
 Saker rådmannen vurderer å være av prinsipiell betydning jf. punkt 1.4.  

2.1.3 Beslutninger som gjelder bygge – og anleggsprosjekter  
Rammer og retningslinjer for økonomiske og administrative fullmakter i kommunens bygge- og 
anleggsprosjekter reguleres av kommunens økonomireglement. Kommunens prosjekthåndbok er 
vedlegg til økonomireglementet og legges frem for kommunestyret til orientering.   
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2.1.4 Eierstyring  
Kommunestyret skal selv velge medlemmer og varamedlemmer til representantskap i interkommunale 
selskap (IKS) jf. IKS-loven § 6. Medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
medlemmer.  
 
Kommunestyret i Nes gir ordfører fullmakt til å møte som kommunens representant på 
generalforsamlinger i selskaper der kommunen er aksjeeier, så lenge ikke den enkelte selskapsavtale 
har andre bestemmelser. 
 
Formannskapet uttaler seg i eierstyringssaker i forkant av representantskapsmøter, på bakgrunn av 
saksfremlegg fra Øvre Romerike Eierstyringssekretariat.  

2.2 Fullmakter for rettslig representasjon 
 Ordfører er rettslig representant for kommunen og signerer på kommunens vegne i alle tilfelle 

hvor myndigheten ikke er tildelt andre, jf. kommuneloven § 9 pkt. 3.  
 

 Som rettslig representant skal ordfører motta forkynnelser på vegne av kommunen, jf. 
domstolloven § 191 og tvisteloven § 2 - 5.  

 
 Kommunestyret i Nes gir rådmannen fullmakt til å underskrive på kommunens vegne i saker 

som i det vesentlige gjelder formuesverdier eller personalsaker, herunder:  
 

o Kontrakter  
o Søknadsskjemaer  
o Gjeldsbrev  
o Skjøter  
o og liknede avtaler  

 
 Ordfører skal likevel underskrive på vegne av kommunen i saker som gjelder formuesverdier 

som går utover budsjettfullmakter eller rammer og retningslinjer fastsatt i kommunens øvrige 
reglement, eller i saker som for øvrig vurderes å være av prinsipiell betydning jf. punkt 1.4.  
 

 Kommunestyret i Nes gir rådmannen fullmakt til å anmelde og begjære påtale. 
 

 Kommunestyret i Nes gir rådmannen fullmakt til å anlegge søksmål på vegne av kommunen i 
ikke-prinsipielle saker der sakens gjenstand har liten verdi. 

 
 Kommunestyret i Nes gir rådmannen fullmakt til å engasjere prosessfullmektig i saker for 

domstolene, hvor kommunen er part. 
 

 Kommunestyret i Nes gir rådmannen fullmakt til å representere kommunen som 
partsrepresentant i saker for domstolene, dersom annet ikke er bestemt av kommunestyret eller 
formannskapet.  
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3. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET 
3.1. Kommunestyret som kommunens øverste organ 

Kommunestyret er det øverste kommunale organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt 
ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf. kommuneloven § 6. 

3.2. Lovhjemlede delegeringsforbud 
Kommuneloven samt særlovgivning har fastsatte delegeringsforbud som innebærer at kommunestyret i 
enkelte saker ikke kan delegere sin myndighet til andre. Kommunestyret må i disse sakene selv utøve 
myndigheten og treffe vedtak. Rådmannen og politiske utvalg er forpliktet til å sørge for at de 
lovhjemlede delegeringsforbudene ivaretas. 

3.3. Vedtatte delegeringsforbud 
I tillegg til de til enhver tid lovpålagte delegeringsforbud, skal kommunestyret selv treffe vedtak i 
følgende saker om å:  
 

 vedta alle lokale forskrifter, vedtekter og overordnede strategier 
 vedta administrativ hovedstruktur 

3.3.1 Plan og bygningsloven 

 vedta ekspropriasjon jf. pbl. kap.16  

3.3.2 Alkoholloven  

 vedta kommunal alkoholpolitisk handlingsplan  

3.3.3 Folkehelseloven  

 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommunen  

3.3.4 Forsøksloven (forsøk i offentlig forvaltning) 

 fastsette vedtekter for forsøk i kommunen 

3.3.5 Forurensningsloven  

 gi nødvendige forskrifter i medhold av loven 
 fastsette avfallsgebyrer 

3.3.6 Friluftsloven  

 regulere ferdsel i utmark  
 forby ferdsel på innmark som fører til utmark 
 regulere ferdsel på visse friluftsområder 
 vedta sperring av særlig utsatt område 

3.3.7 Vegloven  

 vedta å overta privat vei som kommunal vei 
 vedta bygging av kommunal vei 
 vedta at kommunal vei skal legges ned 

3.3.8 Vegtrafikkloven jf. FOR 1993-10-01-921 

 vedta særlige forbud mot trafikk på kommunale veier. Dersom saken haster, kan rådmannen 
vedta et tidsbegrenset forbud 

 vedta innføring av avgiftsparkering på bestemte steder 
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 vedta at det skal innføres gebyr for bruk av piggdekk 
 vedta om det skal innføres lavutslipssoner 

3.3.9 Opplæringslova 

 gi forskrift om målformer i grunnskolen 
 vedta å søke om forsøksordning etter opplæringslova 
 vedta omfanget av grunnskoleopplæringen i tid  
 vedta innholdet i grunnskoleopplæringen 
 vedta ordensreglement for grunnskolen 
 vedta reglement for bortvisning fra undervisning 
 vedta strukturen for samarbeidsutvalg i grunnskolen 
 vedta strukturen for skolemiljøutvalg i grunnskolen 
 vedta strukturen for elevråd ved grunnskolen 
 vedta skolekretsgrenser  
 vedta/fastsette vedtekter for skolefritidsordningen  

3.3.10 Politiloven  

 vedta lokale politivedtekter  
 vedta samarbeidsavtale 

3.3.11 NAV-loven 

 godkjenne samarbeidsavtale med Arbeids - og velferdsetaten om hvilke oppgaver 
som skal legges til lokalt NAV-kontor 

3.3.12 Serveringsloven  

 vedta åpningstider for serveringssteder  

3.3.13 Sivilbeskyttelsesloven 

 vedta beredskapsplan for kommunen  

3.3.14 Helse- og omsorgstjenesteloven  

 endre og si opp avtaler jf. hol. kap. 6  

3.3.15 Inndelingslova 

 kommunestyret har all avgjørelsesmyndighet etter denne loven 

3.3.16 Luftfartsloven  

 kommunestyret har all avgjørelsesmyndighet etter denne loven  

3.3.17 Offentleglova 

 inngå avtale om enerett på tilgang til informasjon dersom det er nødvendig for å levere en 
tjeneste i allmenhetens interesse 

 avgjøre krav om betaling for innsyn etter offentleglova, med hjemmel i forskrift 

3.3.18 Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 kommunestyret har all avgjørelsesmyndighet etter denne loven  

3.3.19 Barnehageloven 

 vedta eventuelt felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 
 fastsette vedtekter for kommunale barnehager  
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Listen er ikke uttømmende. I tillegg til de vedtatte delegeringsforbud vil vurderingen av hva som regnes 
som en prinsipiell sak jf. pkt. 1.4, alltid være avgjørende for om en sak skal behandles av 
kommunestyret, eller formannskapet, dersom det er innenfor formannskapets arbeidsområde.  

4. DELEGERING AV MYNDIGHET TIL FORMANNSKAPET 
4.1. Formannskapets generalfullmakt 

Formannskapet treffer vedtak i de saker der kommunestyret har lagt vedtaksmyndigheten til 
formannskapet.  
 
I henhold til kommuneloven § 8 nr. 3 gis formannskapet myndighet til å fatte vedtak i alle saker, så langt 
det ikke framgår av lov eller kommunestyrets vedtak at kommunestyret selv skal fatte vedtak i saken, 
eller kommunestyret er pålagt ved lov eller selv har vedtatt å legge myndigheten til et annet organ. 

4.2. Behandling av saker av prinsipiell betydning 
Formannskapet gis myndighet til å fatte vedtak innenfor formannskapets arbeidsområde i de saker som 
rådmannen vurderer er av prinsipiell betydning jf. punkt 1.4 og som således ligger utenfor den 
myndighet kommunestyret har delegert til rådmannen. 

4.3. Delegering av myndighet til formannskapet i hastesaker 
Med hjemmel i kommuneloven § 13 nr. 1 gis formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som 
skulle ha vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til 
å innkalle organet. Vedtak truffet i henhold til denne fullmakten forelegges vedkommende organ i dettes 
neste møte. 

4.4. Delegering av myndighet fra formannskapet i hastesaker 
Med hjemmel i kommuneloven § 9 nr. 5 gis ordfører fullmakt til å avgjøre enkeltsaker eller typer saker 
som ikke er av prinsipiell betydning i det tidsrom i løpet av sommerferien formannskapet ikke har møter. 
Vedtak truffet i henhold til denne fullmakten forelegges formannskapet i dettes neste møte. 

4.5. Avgjørelsesmyndighet 

4.5.1 Økonomisaker 

 Behandler søknader om fritak fra eiendomsskatt av rimelighetsgrunner  
 Godkjenner bruk av anleggsbidrags- og justeringsmetoden når private bygger ut offentlig 

infrastruktur  
 Budsjettansvar for formannskapets disposisjonskonto jf. vedtatt reglement.  
 Myndighet til å fatte avgjørelser i økonomisaker som ligger innenfor vedtatt budsjett, samt 

øvrige rammer og retningslinjer som kommunestyret har trukket opp i økonomireglement, 
finansreglement og prosjekthåndbok.  

4.5.2 Plansaker 

 Treffer avgjørelse i saker om mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler 
når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år 
siden den ble vedtatt av kommunestyret jf. pbl. § 12-12. 

 Treffer avgjørelse om å oppheve reguleringsplaner som i det vesentlige er i strid med 
overordnet plan jf. pbl. § 12-14  

 Avgjør utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn for kommunale planer 
 Fastsetter planprogram  
 Vedtar utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn og høring 
 Treffer avgjørelse om midlertidig bygge- og deleforbud  
 Treffer avgjørelse om ekspropriasjon for gjennomføring og sikring av tiltak og innretninger i 

samband med grunnlagsmåling jf. matrikkelloven § 44. 
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 Avgjør søknader om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  
 Fatter avgjørelser i kommunens byggeprosjekter 

I saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet kan et mindretall på minimum 3 medlemmer 
kreve at saken forelegges kommunestyret. 

4.6. Innstillingsrett 
Formannskapet innstiller til kommunestyret i alle saker innenfor sitt arbeidsområde der det er lovpålagt 
eller vedtatt at kommunestyret selv skal fatte vedtak. Eksempelvis i følgende saker (listen er ikke 
uttømmende): 

4.6.1 Økonomisaker 

 innstiller forslag til handlingsprogram med årsbudsjett, økonomiplan og skattevedtak  

4.6.2 Plansaker 

 innstiller til kommunestyret for avgjørelse i plansaker, herunder 
o kommunal planstrategi 
o kommuneplanen (samfunnsdel, handlingsdel og arealdel) 
o kommunedelplaner (for områder og temaer) 

 innstiller til kommunestyret i saker vedrørende utbyggingsavtaler jf. pbl kap 17.  
 innstiller til kommunestyret i saker om ekspropriasjon jf. pbl. kap 16.  
 innstiller til kommunestyret i saker om vedtak av områderegulering  
 innstiller til kommunestyret i saker om vedtak av detaljregulering 
 innstiller til kommunestyret ved politisk behandling av et privat planinitiativ jf. pbl. § 12-8.  

 
Unntatt Formannskapets innstillingsrett er saker som innstilles direkte fra utvalgene til kommunestyret.  

4.7. Høringsuttalelser  
Formannskapet delegeres myndighet til å avgi høringsuttalelser på vegne av kommunen, i saker 
innenfor sine arbeidsområder. Høringsuttalelser skal refereres i kommunestyret. Myndighet til å avgi 
høringsuttalelser i ikke-prinsipielle saker er delegert rådmannen. Rådmannen delegeres myndighet til å 
fremme høringsuttalelser, der høringsfristen er til hinder for politisk behandling.  

4.8. Øvrige arbeidsoppgaver etter delegert myndighet 
Formannskapet er kommunens valgstyre.  

5. DELEGERING AV MYNDIGHET TIL UTVALG FOR TEKNIKK, 
NÆRING OG KULTUR 
5.1. Ansvarsområde 
 Kommunale bygg og anlegg, eiendomsforvaltning, kommunale utleieboliger og husbankens 

virkemidler 
 Flyktningetjenesten 
 Vann, avløp, renovasjon, brann og feiervesen 
 Kommunale veier, trafikksikkerhet i den forbindelse trygge skoleveier, parker og grøntområder 
 Landbruk i den forbindelse jord-, skog- og hagebruk, konsesjonssaker, jordvern og 

kulturlandskap 
 Kultur i den forbindelse bibliotek, kulturskole, kulturhuset/ kino, barn- og unge, bad- og 

svømmeanlegg, museer, kulturminnevern, frivilligsentraler, idrett, friluftsliv og frivillighetsarbeid 
 Miljø, klima og energi, forurensning og samfunnssikkerhet 
 Næringsutvikling i den forbindelse næringsarealer  
 Byggesaker (plan- og bygningsloven), samt kart- og oppmåling, adresser og stedsnavn. 
 Dispensasjoner etter plan- og bygningsloven 
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5.2. Avgjørelsesmyndighet 
 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker innenfor sine ansvarsområder, blant annet: 

o driftstilskudd og spillemidler til frivillige lag og foreninger innenfor vedtatte rammer 
o tilskudd til næringsstøtte fra kommunens næringsfond i henhold til vedtekter for 

næringsfondet innenfor vedtatte rammer.  
o dispensasjoner etter plan og bygningsloven (kommuneplan og reguleringsplan) 
o veivalg innenfor statlige satsninger og føringer på kulturområdet 

 Utvalget har ikke avgjørelsesmyndighet i saker som har betydelig økonomisk konsekvens eller 
særlig betydning for kommuneplan eller utbyggingsstruktur.  

Fullmakt til å avgjøre ikke-prinsipielle enkeltvedtak er delegert til rådmannen.  
 
I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet kan et mindretall på minimum 3 medlemmer kreve at 
saken forelegges formannskapet. 

5.3. Innstillingsrett 
 Utvalget skal gi innstilling i saker innenfor sitt ansvarsområde, som skal vedtas av 

formannskapet eller kommunestyret.   
 Utvalgets saker går normalt direkte til kommunestyret med unntak av plan- og økonomisaker 

som også skal til behandling i formannskapet. 
 Rådmannens forslag til handlingsprogram, budsjett og økonomiplan forelegges utvalget slik at 

det får anledning til å utarbeide innstilling til saker innenfor sitt ansvarsområde før 
formannskapet legger fram sin endelige innstilling til kommunestyret. 

 Utvalget innstiller til vedtak av tilskuddsstrategier for tildeling av midler innenfor sine 
ansvarsområder 

5.4. Høringsuttalelser 
Utvalget delegeres myndighet til å avgi høringsuttalelser på vegne av kommunen, i saker innenfor sine 
arbeidsområder. Høringsuttalelser skal refereres i kommunestyret. Myndighet til å avgi høringsuttalelser 
i ikke-prinsipielle saker er delegert rådmannen. Rådmannen delegeres myndighet til å fremme 
høringsuttalelser, der høringsfristen er til hinder for politisk behandling. 

5.5. Øvrig 
Utvalget kan oppnevne arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle områder, og komiteer til forberedende 
behandling av konkrete saker og til å utføre særskilt verv. Arbeidsutvalg og komiteer har ingen 
avgjørelsesmyndighet.   
 
Ved tilsyn fra overordnede myndigheter skal rapportene legges frem til orientering i utvalget. 

6. DELEGERING AV MYNDIGHET TIL UTVALG FOR 
OPPVEKST, HELSE OG VELFERD 
6.1. Ansvarsområde 
 Grunnskoleopplæring inkludert skolefritidsordningen 
 Spesialundervisning i skole og spesialpedagogisk hjelp i barnehage 
 Voksenopplæring 
 Barnehage inkludert barnehagemyndighet, drift av kommunale barnehager og tilskudd til private 

barnehager 
 Barneverntjenester, skolehelse- og forebyggende helsetjenester 
 Helse- og omsorgstjenester 
 Arbeids- og velferdsforvalting (NAV) 
 Salg, servering og skjenking 
 Tilsyn med utsalg for tobakk og snus 
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6.2.  Avgjørelsesmyndighet 
 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker innenfor sine ansvarsområder, blant annet: 

o Veivalg innenfor statlige satsninger og føringer  
o Tildelingskriterier innen helse- og velferd 

 Utvalget har ikke avgjørelsesmyndighet i saker som har betydelig økonomisk konsekvens eller 
særlig betydning for kommuneplan eller utbyggingsstruktur.    

Fullmakt til å avgjøre ikke-prinsipielle enkeltvedtak er delegert til rådmannen.  
 
I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet kan et mindretall på minimum 3 medlemmer kreve at 
saken forelegges formannskapet. 

6.3. Innstillingsrett 
 Utvalget skal gi innstilling i saker innenfor sitt ansvarsområde, som skal vedtas av 

formannskapet eller kommunestyret 
 Utvalgets saker går normalt direkte til kommunestyret med unntak av plan- og økonomisaker 

som også skal til behandling i formannskapet. 
 Rådmannens forslag til handlingsprogram, budsjett og økonomiplan forelegges utvalget slik at 

det får anledning til å utarbeide innstilling til saker innenfor sitt ansvarsområde før 
formannskapet legger fram sin endelige innstilling til kommunestyret. 

 Utvalget innstiller til vedtak av tilskuddsstrategier for tildeling av midler innenfor sine 
ansvarsområder. 

6.4. Høringsuttalelser 
Utvalget delegeres myndighet til å avgi høringsuttalelser på vegne av kommunen, i saker innenfor sine 
arbeidsområder. Høringsuttalelser skal refereres i kommunestyret. Myndighet til å avgi høringsuttalelser 
i ikke-prinsipielle saker er delegert rådmannen. Rådmannen delegeres myndighet til å fremme 
høringsuttalelser, der høringsfristen er til hinder for politisk behandling. 

6.5. Øvrig 
Utvalget kan oppnevne arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle områder, og komiteer til forberedende 
behandling av konkrete saker og til å utføre særskilt verv. Arbeidsutvalg og komiteer har ingen 
avgjørelsesmyndighet. 
 
Ved tilsyn fra overordnede myndigheter skal rapportene legges frem til orientering i utvalget  

7. DELEGERING AV MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN 
7.1. Rådmannens generalfullmakt 

Med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 4 vedtar kommunestyret: 
Rådmannen har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning, så langt det ikke framgår av lov eller vedtak at kommunestyret selv skal 
fatte vedtak i saken, eller kommunestyret er pålagt ved lov eller selv har vedtatt å legge 
myndigheten til et annet organ. 
 
Ved uklarhet om en oppgave er delegert til rådmannen følges rutinen for avklaring av om en sak har 
prinsipiell karakter eller ikke, slik som beskrevet i punkt 1.4.  
 
Rådmannen kan videredelegere sin myndighet jf. pkt. 1.3.3.2.  

7.2. Saker av prinsipiell betydning 
Dersom rådmannen vurderer at en sak er av prinsipiell betydning skal dette avklares i henhold til rutine 
jf. punkt. 1.4, og legges frem for det aktuelle utvalget eller kommunestyret til avgjørelse, i henhold til 
myndighetsfordelingen i dette reglementet.  
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7.3. Økonomisaker 
 Rådmannen skal rette seg etter Nes kommunes økonomireglement og finansreglement slik 

det til enhver tid foreligger. 
 Rådmannen har anvisningsmyndighet over kommunestyrets bevilgninger. Hvis rådmannen 

er inhabil, utøves denne myndigheten av ordføreren. 
 Dersom oppgaver og/eller årsverk flyttes mellom virksomhetene innenfor et 

kommunalområde, gis rådmannen fullmakt til å tilpasse disse endringene iht. budsjett og 
formelle krav. 

7.4. Rådmannens personalfullmakt 
 Rådmannen ivaretar personalansvaret i kommuneadministrasjonen med grunnlag i lov- og 

avtaleverk, overordnet arbeidsgiverpolitikk, budsjettrammer og reglement. 
 Rådmannen delegeres myndighet til å utøve de til enhver tid lovlige arbeidsrettslige 

beføyelser og sanksjoner overfor ansatte i administrasjonen. Dette innebærer å avgjøre 
personalsaker av ikke prinsipiell art, herunder ansettelser, advarsler, oppsigelser, 
suspensjoner og avskjedigelser iht. arbeidsmiljølovens regler. 

 Rådmannen delegeres myndighet til å foreta lønnsfastsettelser og å gjennomføre lokale 
lønnsforhandlinger innenfor de rammer som følger av lovkrav, bindende avtaleverk og 
politisk vedtatte økonomiske rammer. 

 Rådmannen delegeres myndighet til å omplassere eller overføre arbeidstakere til ny stilling 
etter drøftinger med tillitsvalgte og administrasjonsutvalget i tråd med hovedavtalens 
bestemmelser.  

 Rådmannen delegeres myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor de vedtatte 
budsjettrammer. 

7.5. Rådmannens plikt etter særlov 
Rådmannen plikter å påse at lovpålagt myndighetsutøvelse foregår etter den til enhver tid gjeldende 
lovbestemmelse.  
 

7.6. Oppfølging av rådmannens arbeidsoppgaver 
Det vises til forhandlingsutvalgets ansvar under punkt 3 i vedlegg 1.  

8. RUTINE FOR REVIDERING  
 
Delegeringsreglementet skal revideres innen utgangen av det tredje året i hver kommunestyreperiode, 
og ellers ved nødvendige endringer. Rådmannen delegeres fullmakt til å igangsette prosess med 
revidering, i samråd med ordfører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


