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Delegering av avgjørelsesmyndighet til ordfører
Godkjent av kommunestyret 17.12.12
Dette reglement regulerer utøvelse av offentlig myndighet etter lover, forskrifter og eventuelt
kommunale vedtak.
1. Lovhjemmel.
Kommunelovens § 9 nr. 5 om at kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak
i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

2. Retningslinjer for utøvelse av delegert myndighet.
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og eventuelle retningslinjer gitt
av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.
Alle enkeltvedtak skal dokumenteres i kommunens saksbehandlingssystem.
Saksbehandlingen skal skje i henhold til forvaltningslovens regler. Før vedtak fattes skal
saken være tilstrekkelig opplyst, vedtaket skal være klart og tydelig og det skal om nødvendig
begrunnes. Rett klageinstans skal oppgis.
3. Rett til å bringe saken inn for overordnet myndighet.
Den som er delegert myndighet til å ta avgjørelse i en sak kan likevel i spesielle tilfeller
bringe saken inn for overordnet organ til avgjørelse.
4. Tilbaketrekking av fullmakt i enkeltsaker.
Kommunestyret kan kreve å få lagt fram for seg en sak som underordnet har til behandling
etter delegert fullmakt.
5. Omgjøringsrett.
Et overordnet organ kan, i samsvar med forvaltningslovens § 35, av eget tiltak omgjøre
vedtak fattet av underordnet organ.
6. Klagesaksbehandling.
Klage på enkeltvedtak truffet etter dette delegasjonsreglement skal behandles etter reglene i
forvaltningsloven og aktuelle særlover.
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7. Delegering av avgjørende myndighet til ordfører:
Sommerfullmakt
1. Det delegeres til ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker i den tid de politiske
organene har sommerferie.
2. Myndigheten gjelder for saker der det er påkrevet å fatte vedtak. Den gjelder i første rekke
formannskapets og andre folkevalgte organs myndighet, men også i spesielle tilfeller
kommunestyrets myndighet der dette organ fatter enkeltvedtak.
3. Vedtak fattet etter denne fullmakt refereres for første ordinære møte i vedkommende
organ.
Delegering etter gravferdsloven:
Kommunal myndighet etter gravferdslovens § 9 tredje ledd, om hvem som skal ha rett til å
sørge for gravferden

8. Rapportering.
Rapportering på vedtak skjer i henhold til de regler som er fastsatt for dette.

