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Reglement for delegering i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert reglement for politisk delegering. Det reviderte reglementet trer i 
kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret 24.10.2019. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 (oppheves) Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 (ny lov) Nei 
Forslag til revidert reglement for delegering Ja 
Gjeldende reglement for delegering, kapittel 4 i Politikerhåndboka Ja 
Prop. 46 L (2017 – 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Nei 

Innst. 369 L: Innstilling fra kommunal- og forvalgningskomiteen om Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  

Nei 

 
Lenke til politikerhåndboka på hjemmesiden: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-
ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f  

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må vedta revideringer i delegeringsreglementet, i tråd med ny kommunelov. 
Delegeringsreglene er presisert og tydeliggjort i den nye loven og rådmannen legger fram forslag til 
endringer på bakgrunn av dette. Kommunestyret har et vidt spillerom til å organisere myndighet 
gjennom delegeringsreglementet, å vurdere hvilke saker som er av prinsipiell betydning og vedta 
andre alternativer enn de rådmannen har foreslått. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Stortinget vedtok ny kommunelov 22.06.2018. Den nye lovens regler for folkevalgte organer trer i 
kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret ved oppstarten av valgperioden 2019 - 2023. 
Kommunestyret må vedta nødvendige revideringer i delegeringsreglementet i møtet 20.06.2019, da 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 20.06.2019 

https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
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reglementet sammen med ny kommunelov er grunnlag for saksutredninger til – og vedtak i 
konstituerende møte 24.10.2019. 
 
I samråd med ordfører og gruppeledermøtet er det ikke utredet endringer ut over hva rådmannen 
oppfatter er nødvendige tilpasninger til ny kommunelov. Gruppeledermøtet besluttet i møtet 
15.03.2018 å ikke bestille utredning av endringer i politisk utvalgsstruktur, delegeringsreglementet, 
godtgjøringsreglement eller andre revideringer i politikerhåndboka i valgperioden 2015 – 2019. 
 
Ny kommunelov gir likevel behov for revideringer og presiseringer i reglement for politisk delegering. 
 
Kommunestyrets myndighet til å treffe vedtak kan delegeres, jf. § 5-3. Delegering og 
videredelegering må skje etter reglene i kommuneloven og andre aktuelle lover. Kommunestyret kan 
delegere vedtaksmyndighet til andre rettssubjekter, etter ny kommunelov § 5-4, når det gjelder 
lovpålagte oppgaver og andre saker som ikke har prinsipiell betydning.  
 
Ny kommunelov presiserer at kommunestyret ikke kan delegere til enkeltpersoner som for eksempel 
ordfører, kommunedirektør eller leder av et utvalg å treffe vedtak i enkeltsaker dersom saken er av 
prinsipiell betydning. Dette følger av § 6-1 om ordførerens myndighet og oppgaver og § 31-1 som 
omhandler kommunedirektørens myndighet og oppgaver. 
 
Det fremgår av lovforarbeidene (Innst. 369 L) at departementet har ønsket tiltak som styrker både 
ordførerrollen og de folkevalgtes rolle og å tilrettelegge for at ordføreren skal få mer myndighet og 
oppgaver. Departementet ønsket likevel ikke at ordføreren skal ha så vid myndighet at det går ut 
over andre folkevalgte eller de folkevalgte organenes mulighet for å skjøtte sine oppgaver. 
 
Kommunestyret kan etter ny kommunelov § 6-1, fjerde ledd gi ordfører myndighet til å 
a) treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning - se eget punkt under 
b) treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første ledd - se eget punkt under 
c) opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning  

- se eget punkt under 
 
Etter den nye kommuneloven kan kommunestyret fortsatt delegere myndighet til formannskap og 
andre utvalg, å treffe vedtak i saker som har prinsipiell betydning. I følge lovforarbeidene at dette er 
ment å gi kommunestyret tilstrekkelig organisasjonsfrihet gjennom delegeringsreglementet. 
 
Nærmere om vurderingen av prinsipiell/ikke-prinsipiell  

I vurderingen av skillet mellom prinsipiell/ikke-prinsipiell sak kan en spørre seg om det som grunnlag 
for avgjørelsen behøves mer enn faglig og/eller regelbundet vurdering og behandling, og hvilke 
konsekvenser vedtaket vil få. Dersom en kommer inn på politiske eller klart skjønnsmessige 
vurderinger eller prioriteringer, er saken å anse som prinsipiell. Det samme gjelder saker som 
behandles etter nye regler i lov eller forskrift, nye fortolkninger, nye eller unike tilfeller.  

Saker der det er tvil om saken er prinsipiell eller ikke-prinsipiell bør behandles som prinsipielle. Etter 
hvert kan fast praksis, sedvane og generelle retningslinjer føre til at færre saker behøver å behandles 
som prinsipielle. 

Kommunestyret har både etter gjeldende rett og ny kommunelov et vidt spillerom til å vurdere hvilke 
saker og type saker som er av prinsipiell betydning.  

 
1 Delegering av myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning 



 

3 
 

 Etter den nye kommuneloven kan kommunestyret fortsatt delegere myndighet til 
formannskap og andre utvalg, å treffe vedtak i saker som har prinsipiell betydning. Det 
fremgår også av lovforarbeidene at dette er ment å gi kommunestyret tilstrekkelig 
organisasjonsfrihet gjennom delegeringsreglementet. Samtidig som ny lov styrker 
ordførerrollen er det tydelig at ordfører ikke kan delegeres myndighet til å treffe vedtak i 
saker av prinsipiell betydning, jf.§ 6-1, fjerde ledd a) 
 
Se forslag under, til nye delegeringer til ordføreren og til formannskapets arbeidsutvalg, 
der det er redegjort nærmere for forslaget til revidering. 

Rådmannen anbefaler å beholde delegeringene i punkt 3.3 kulepunkt 2 til 9 slik de står. 
 

 Forslag til revidering 

I punkt 3.3 Delegering til ordføreren.  

Regelen i første kulepunkt i punkt 3.3 strykes. (Gjelder: Fritak fra politiske verv.) 

  

2 Delegering av myndighet til å treffe vedtak i hastesaker 

 Etter kommuneloven § 11-8 kan kommunestyret selv gi formannskapet eller ordføreren 
myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det 
er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle organet som skulle 
avgjort saken.  
 
I dagens reglement punkt 3.1.4 er formannskapet gitt myndighet til å treffe vedtak i 
hastesaker. Rådmannen foreslår å tilrettelegge for at ordfører kan treffe vedtak i saker 
etter § 11-8 i tilfeller der det ikke er tid til å innkalle formannskapet. Regler om 
rapportering er foreslått i eget punkt under. 

 Forslag til revidering 

Nytt kulepunkt 10 under punkt 3.3. kommunestyrets delegering til ordføreren: Hastesaker 
etter kommuneloven § 11-8 første ledd, når det ikke er tid til å innkalle kommunestyret 
selv eller innkalle formannskapet jf. delegeringsreglementet punkt 3.1.4. 

  

3 Delegering av myndighet til å opprette utvalg som skal forberede saker som ikke 
har prinsipiell betydning 

 Etter § 11-8, fjerde ledd c) kan kommunestyret gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i 
saker som ikke har prinsipiell Betydning. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at dette er en kan-regel. Kommunestyret må vurdere 
om det er behov for slik delegering nå eller om det kan tas opp til vurdering på et senere 
tidspunkt. Rådmannen anbefaler at slik delegering avventes. 

 Revidering ikke foreslått 

Rådmannen har ikke tatt forslag om å delegere til ordføreren myndighet til å opprette 
utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning, med i innstillingen til 
revidert delegeringsreglement. 
 
Kommunestyret kan som alternativ til innstillingen vedta følgende tillegg til punkt 3-3 
delegering til ordføreren, som nytt kulepunkt:  
Opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning. 
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4 Rapportering til kommunestyret hvordan den delegerte myndigheten er benyttet 

 Ordfører skal rapportere til kommunestyret hvordan den delegerte myndigheten er 
benyttet, jf. § 6-1, sjette ledd. 
 
Formannskapet eller ordføreren som vedtar eventuelle hastesaker ihht. § 11-8 skal legge 
fram melding om vedtak i neste møte i det organet som skulle ha avgjort saken. 

 Forslag til revidering 

Regelen i kommunelovens i § 6-1 sjette ledd tas inn i delegeringsreglementet punkt 3-3 
som nytt annet ledd: Ordføreren skal rapportere til formannskapet hvordan den delegerte 
myndigheten er benyttet. 

  

5 Delegering av myndighet til formannskapets arbeidsutvalg – enkeltsaker som er av 
prinsipiell betydning 

 Kommuneloven § 5-6 tredje ledd gir kommunestyret adgang til å opprette et arbeidsutvalg. 
Formannskapet kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av 
prinsipiell betydning, med mindre kommunestyret selv har bestemt noe annet.  

 
Avgjøre fritakssøknader fra folkevalgte, jf. kommuneloven § 7-9 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret delegerer til formannskapets arbeidsutvalg å 
behandle søknader om fritak fra politiske verv. Avgjørelsene i slike saker legger rammer for 
de folkevalgtes rettigheter og plikter og kan på sikt påvirke hvem som i framtiden vil være 
villige til å påta seg verv som folkevalgte.  

Behandling av fritakssøknader fra folkevalgte handler om avgjørelse i hver enkelt sak, 
samtidig som avgjørelsene danner praksis og etter hvert sedvane for kommunens videre 
behandling av søknader etter kommunelovens regler i § 7-9. I henhold til kommuneloven § 
7-9 andre ledd skal det vurderes om det å inneha vervet fører til vesentlig ulempe for den 
det gjelder. Ved vurdering av søknaden skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden 
var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.  

Det er viktig å være oppmerksom på at § 7-9 er en kan-regel. Ingen folkevalgte har krav på 
fritak. Unntaket fremgår av § 7-9 andre ledd siste setning.  Det er kun den som ikke har 
nådd stemmerettsalderen som har krav på fritak hvis han eller hun søker om det. 

I mange kommuner behandles fritakssøknader av kommunestyret selv, da det oppfattes 
som viktige prinsipielle avgjørelser. Professor J. F. Bernt anbefaler at slike søknader 
behandles av kommunestyret selv, når han veileder kommunene i tolkningen av ny 
kommunelov. Rådmannen har likevel, på bakgrunn av gjeldende praksis i Gran kommune 
og av hensyn til kommunestyrets saksomfang, anbefalt kommunestyret å delegere 
behandlingen av slike saker til formannskapets arbeidsutvalg. 

Avgjøre søknader fra folkevalgte etter reglene i §§ 8-6, 8-8, 8-9 og 8-10 

Kommuneloven i §§ 8-6, 8-8, 8-9 og 8-10 gir folkevalgte som har vervet som sin 
hovedbeskjeftigelse rett til å søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet, rett til 
sykepenger, ytelser ved yrkesskade og rett til å søke permisjon med godtgjøring i inntil to 
uker. Kommunestyret må derfor bestemme hvem som skal gis myndighet til å behandle 
slike søknader.  

Disse sakene kan oppfattes å være prinsipielle, da et sentralt vurderingspunkt vil være hvor 
vidt den som søker kan anses å ha vervet som sin hovedbeskjeftigelse. I veiledning til 
kommunene gjennom foredrag råder professor J.F. Bernt kommunene til ikke å summere 
verv. Etter professor J. F. Bernts vurdering må hovedbeskjeftigelse bety ett verv som er så 
stort at det er hovedbeskjeftigelse. Primært gjelder dette ordfører, men en må være 
forberedt på at det også kan komme søknader fra andre folkevalgte. 
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 Foreslått revidering 

Nytt punkt 3.1 a etter punkt 3.1 som gjelder delegering til formannskapet, -  

3.1 a Delegering til formannskapets arbeidsutvalg 

3.1a 1 Søknader fra folkevalgte. 

Kommunestyret delegerer til formannskapets arbeidsutvalg å treffe vedtak i saker som 
gjelder: 

 Søknad om fritak fra politiske verv. 
 Søknad om permisjon utover tre måneder i valgperioden. 
 Søknad om ettergodtgjøring fra folkevalgte som har vervet som 

hovedbeskjeftigelse. 
 Søknad om sykepenger fra folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse. 
 Søknad om ytelser ved yrkesskade fra folkevalgte som har vervet som 

hovedbeskjeftigelse. 
 Søknad om permisjon fra folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse. 

  

6 Søknad om permisjon for inntil tre måneder 

 Som følge av forslaget om å endre delegeringen av myndighet til å avgjøre søknader om 
fritak, er det behov for å sette en grense mellom lange permisjoner og varig fritak. Det er 
naturlig at permisjonssøknader som gjelder inntil tre måneders samlet for valgperioden, 
kan behandles av ordføreren. Rådmannen anbefaler at søknader som gjelder permisjoner 
ut over tre måneder samlet for valgperioden behandles av formannskapets arbeidsutvalg. 

 Forslag til revidering 

Nytt første kulepunkt under kommunestyrets delegering til ordføreren, punkt 3.3:  
Permisjon fra politiske verv for inntil tre måneder i valgperioden. 

  

7 Oppdatere paragrafhenvisninger under delegering til formannskapet 

 I gjeldende delegeringsreglement er det under punkt 3.1. Delegering til formannskapet, 
henvist til paragrafene i dagens kommunelov.  

 Forslag til revidering 

Under punkt 3.1 Delegering til formannskapet:  

Punkt 1.1.1 Budsjettsaker:  
Paragrafhenvisningen endres fra § 8 nr 3 til § 5-6 femte ledd og § 14-3 tredje ledd. 

Punkt 3.1.4 Utvidet myndighet i hastesaker:  
Paragrafhenvisningen endres fra § 13 nr 1 til § 11-8. 

Punkt 3.1.6 Kontroll av investeringer: Paragrafhenvisningen endres fra § 8 nr 3 til § 5-6 
femte ledd. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2019, Gjeldende delegeringsreglement for Gran kommune 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
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Gjeldende vedtak 
Delegeringsreglement for Gran kommune 
 
Økonomi 
Møter med behandling av saker i formannskapets arbeidsutvalg innarbeides i budsjett og 
økonomiplan 2020 – 2023. 
 
Bemanning 
Tilsvarende som under punktet økonomi, må administrasjonen stille ressurser til rådighet. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar revidert reglement for politiske godtgjørelser slik 
det følger vedlagt saksutredningen, slik at reglementet blir i samsvar med reglene i den nye 
kommuneloven fra og med konstituerende møte 24.10.2019.  
 
Det er opp til kommunestyret å bestemme organiseringen av myndighet gjennom 
delegeringsreglementet, herunder beslutte hvilke typer avgjørelser som skal vurderes som 
prinsipielle samt graden av prinsipiell viktighet. Dette har betydning i vurderingen av hvilke typer 
saker som skal behandles av kommunestyret selv, hvilke som skal delegeres til formannskapet eller 
formannskapets arbeidsutvalg, eller eventuelt fortsatt skal behandles av ordføreren som 
enkeltperson. 
 
Kommunestyret har et vidt spillerom til å organisere myndighet gjennom delegeringsreglementet, å 
vurdere hvilke saker som er av prinsipiell betydning og vedta andre alternativer enn de rådmannen 
har foreslått i saken. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Det reviderte delegeringsreglementet oppdateres og publiseres i Politikerhåndboka (kapittel 4) på 
kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 11. juni 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


