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1 GENERELT OM DELEGERING 
 
1.1 DEFINISJONER 
 
Med vedtak menes en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller 
andre private rettssubjekter) 
 
Med vedtakskompetanse (myndighet) menes her retten til å fatte vedtak. 
 
Å delegere vil si å tildele andre den myndighet som en selv har. 
 
Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som 
administrasjonssjef. 
 
Ved delegering til administrativt nivå er det i følge kommuneloven gitt at dette skjer til rådmannen. 
Rådmannen kan delegere videre til øvrig administrasjon med unntak der det i reglementet er 
delegert til rådmannen selv. 
 
 
1.2 POLITISK ORGANISERING 
 
Delegering av beslutningsmyndighet henger sammen med den politiske organiseringen i Gran 
kommune.  
Organiseringen fra 2007 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2007 og har i prinsippet fire 
beslutningsnivå  
 

1 Høyeste nivå :  kommunestyre       
 (POLITISK) 
 
2 Nest høyeste nivå : formannskap og planutvalg 
 
3 Tredje høyeste nivå: ordfører 
__________________________________________________________
___ 
 
4 Fjerde høyeste nivå :  rådmann              
(ADMINISTRATIVT) 

 
Rådmannen kan delegere videre. Rådmannens videredelegering er et administrativt vedtak og 
omfattes ikke av dette delegeringsreglementet. 
 

 



1.3 HENSIKT 
 
Hensikten med delegeringsreglementet er å fastsette: 
 
 hvilke saker som skal avgjøres av kommunestyret selv, 
 hvilke saker der avgjørelse er delegert til formannskap og fast utvalg for plansaker, 
 hvilke saker der avgjørelse er delegert ordføreren. 
 hvilke saker der avgjørelse er delegert til rådmannen. 

 
Dessuten fastsetter delegeringsreglementet hvordan tilbakerapportering av delegert myndighet skal 
foregå. 
 
 
1.4  PRINSIPPER FOR DELEGERING AV BESLUTNINGSMYNDIGHET 
 
Delegeringsreglementet bygger på disse prinsippene :  
 
1.4.1 PRINSIPPER FOR KOMMUNESTYRETS BESLUTNINGSMYNDIGHET 
Kommunestyret er det øverste besluttende organ og har overordnet ansvar for hele kommunens 
virksomhet. 
 
Kommunestyret behandler alle saker som kommuneloven sier skal behandles av kommunestyret selv. 
(Jfr. kommuneloven § 6.) Dessuten behandles saker ut fra andre lover der loven sier at et vedtak skal 
fattes av kommunestyret selv. 
 
Kommunestyret står fritt til å trekke tilbake delegert myndighet når som helst. Kommunestyret står 
også fritt til når som helst å få seg forelagt tilbakerapportering i forbindelse med delegering. 
 
Dette dokumentet inneholder i tillegg regler for tilbakerapportering fra bruk av delegert myndighet. 
 
1.4.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING TIL FORMANNSKAPET 
Formannskapets myndighetsområde er budsjett- og arbeidsgiversaker. I tillegg er formannskapet 
personidentisk med valgstyret og med arbeidsgiversidens representanter i administrasjonsutvalget.  
 
1.4.3 PRINSIPPER FOR DELEGERING TIL PLANUTVALGET  
Planutvalgets myndighetsområde er behandling av saker etter plan- og bygningsloven 
fastsatt i reglement for planutvalget. 
 
1.4.4 PRINSIPPER FOR DELEGERING TIL RÅDMANNEN 
Rådmannen har fullmakt til å treffe enkeltvedtak innenfor det myndighetsområdet som er avgrenset 
i dette reglement, hva gjelder kommuneloven eller den enkelte særlov og når saken etter en konkret 
vurdering blir ansett for ikke å være av prinsipiell betydning. (Jfr. kommunelovens §23.4). 
 
1.4.5 FREMGANGSMÅTE FOR Å AVGJØRE OM EN SAK ER PRINSIPIELL 
Et sentralt skille i dette delegeringsreglement, er å avgjøre om en sak er av prinsipiell betydning eller 
av ikke-prinsipiell betydning. Rådmannen har avgjørelsesmyndighet i  alle saker av ikke-prinsipiell 
betydning. 
 
Hva som er “ikke-prinsipielt” avgjøres etter en konkret vurdering i den enkelte sak, etter følgende 
fremgangsmåte: 
 
 En sak er prinsipiell hvis administrasjonen ønsker et vedtak som bryter med den praksis (sedvane) 

som foreligger (ønsker ny praksis ), eller som går utover de retningslinjene som måtte foreligge. 
 På samme måte er saken prinsipiell hvis tilsvarende saker ikke har vært behandlet tidligere, og det 

enkeltvedtak som skal treffes kan danne presedens for fremtidige saker.  
 Enkeltsaker hvor administrasjonen har en saklig begrunnelse for å avvike fra det 

forvaltningsmessige likhetsprinsipp skal alltid behandles i et politisk organ. 
En “ikke prinsipiell” sak kjennes ved at saksområdet er godt utviklet, at det foreligger presedens 



eller sedvane for hvilke vedtak som skal fattes opp mot fakta i den sak, eller skal utøve på 
saksområdet innenfor gitte retningslinjer.  
Begrepet retningslinjer brukes her om lover, forskrifter eller annen skriftlig veiledning som er 
utarbeidet av forvaltningsorganer til bruk på saksområdet, eller reglementer som er vedtatt for 
anvendelse innen saksområdet. 

 
Er det tvil om på hvilket nivå en sak skal vedtas, har ordfører og rådmann ansvaret for å kartlegge 
dette. Dersom det fortsatt er tvil, går saken til politisk behandling. 
 
Ut over disse bestemmelsene har administrasjonen en generell plikt til å vurdere en sak ut fra sitt 
konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er en sak som skal avgjøres politisk eller 
administrativt.     
 
 
1.5  PRINSIPPER FOR KONTROLL OG TILBAKERAPPORTERING 
 
Delegering av beslutningsmyndighet er et ledd i et styrings- og beslutningssystem. Det er samtidig 
lagt opp til et system for kontroll og tilbakemelding. 
 
 
 
1.6  GENERELLE REGLER OM BRUK AV DELEGERT FULLMAKT 
 
1.6.1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV FULLMAKT 
All delegert fullmakt skal utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer som er gitt av 
overordnede organ, og innenfor budsjettenes rammer og forutsetninger. 
 
 
1.6.2 TILBAKEKALLING AV FULLMAKT I ENKELTSAKER  
Et overordnet organ som har delegert myndighet kan kreve å få seg forelagt enhver sak som et 
underordnet organ har til behandling i henhold til delegeringsfullmakt. Dersom endelig vedtak ikke er 
fattet, kan det delegerende organ selv fatte vedtak i saken. Det samme prinsippet gjelder ved 
delegering til administrasjonen. 
 
1.6.3 RETT TIL IKKE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT FULLMAKT I SÆRSKILTE TILFELLE 
Den som har fått delegert fullmakt kan anmode det overordnede organ om å ta avgjørelse dersom 
spesielle forhold tilsier det, med mindre den som anmoder, ut i fra lovverket, har plikt til å fatte 
vedtak. 
 
1.6.4 KLAGEBEHANDLING 
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger forvaltningslovens regler, med mindre annet er 
følger av særlov. 
 
1.6.5 OMGJØRING AV VEDTAK 
Et organ kan, innenfor rammene av forvaltningslovens § 35, gjøre om vedtak. 
 
 
2 SAKER SOM AVGJØRES AV KOMMUNESTYRET SELV 
 
Formuleringen “kommunestyret selv” innebærer at retten til  å treffe vedtak ikke kan overføres til 
andre folkevalgte organer eller til administrasjonen. Det foreligger da et delegeringsforbud.  
Dette kan a) være bestemt ved lov - kommuneloven eller særlov - eller b) være bestemt gjennom 
dette delegeringsreglementet og i henhold til kommuneloven. 
 
 
2.1 SAKER SOM UT FRA KOMMUNELOVEN SKAL BEHANDLES OG AVGJØRES  AV 
KOMMUNESTYRET SELV 



Mange av kommunelovens bestemmelser er formulert slik ar det gis en ufravikelig henvisning om at 
saker skal behandles av kommunestyret. 
 
 
2.2  IKKE LOVFESTEDE SAKER SOM UT FRA SAKENS PRINSIPIELLE INNHOLD / OG ELLER 
STØRRELSE/OMFANG SKAL BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET 
 
2.2.1 VEDTA DEN POLITISKE ORGANISASJONSSTRUKTUR OG HOVEDTREKKENE I DEN 
ADMINISTRATIVE. 
  
2.2.2 VEDTA SAKER OM KOMMUNESTYRETS FORRETNINGSORDEN. 
  
2.2.3 BEHANDLE SAKER SOM ORDFØREREN ELLER ET FLERTALL AV KOMMUNESTYRETS  MEDLEMMER  
         SELV BESTEMMER. 
 
2.2.4 GRAN KOMMUNES BUDSJETT:  
 
Kommunestyret selv vedtar kommunens årsbudsjett, og videre: 
 Mål og premisser for driften knyttet til virksomhetsområder. 
 Et driftsbudsjett fordelt på virksomhetsområder med en netto driftsramme. 
 Forventede skatter og rammetilskudd og andre overordnede inntekter for kommende år og 

nødvendige endringer i løpet av budsjettåret 
 Omprioriteringer mellom virksomhetsområdene når de er av vesentlig eller prinsipiell art. 
 Investeringsbudsjett og nødvendige endringer i løpet av året. Tiltak og prosjekter finansiert av et 

virksomhetsområde sin driftsramme, men som av forskriftsmessige grunner må føres i 
investeringsregnskapet, kan vedtas av rådmannen. 
 
 

 Bruk av ubundet investeringsfond, disposisjonsfond og øvrige ubundne fond. 
 Nivået på avgifter og gebyrer for kommunale tjenester der slik myndighet ikke er gitt andre 

organer etter lov, forskrift eller delegasjon. 
 
2.2.5 FOLKEHELSE 
Kommunestyret vedtar selv å behandle «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i 
kommunen» én gang i kommunestyreperioden, jf folkehelseloven § 5, jf forskrift om oversikt over 
folkehelsen § 5.  

 
 
3  DELEGERING TIL ANNET POLITISK NIVÅ 
 
 
3.1 DELEGERING TIL FORMANNSKAPET 
 
1.1.1 BUDSJETTSAKER: I medhold av kommunelovens § 8 nr. 3   § 5-6 femte og § 14-3 tredje ledd, 
skal formannskapet behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og legge fram sine 
innstillinger i disse sakene.  
 
1.1.2 BEVILGNINGSSAKER:  
Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om bevilgninger innen for Formannskapets 
tilleggsbevilgningsramme. Formannskapets tilleggsbevilgningsramme vedtas årlig av kommunestyret, 
samtidig med vedtak av budsjett- og økonomiplan. 
 
1.1.3 EIENDOMSSKAKER: 
Formannskapet delegeres myndighet til å foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast 
eiendom. 
 



3.1.4 UTVIDET MYNDIGHET I HASTESAKER: Med hjemmel i kommuneloven. § 13 nr. 1,    § 11-8 
delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til å treffe vedtak i alle saker som det etter 
denne bestemmelse er adgang til å delegere, og som normalt skulle ha vært avgjort av 
kommunestyret selv eller et av de faste utvalgene, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt 
at det ikke er tid til å innkalle dette.  
 
3.1.5 VALGSTYRE: Valgstyret velges så langt det er mulig, personidentisk med formannskapet, jfr. 
valgloven. § 4-1. Med hjemmel i valgloven. § 4-2 delegeres valgstyret myndighet til å foreta valg av 
medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene og blant disse leder og nestleder. 
 
3.1.6 KONTROLL AV INVESTERINGER: I medhold av kommunelovens § 8 nr. 3   § 5-6 femte ledd skal 
formannskapet fungere som overordnet kontrollorgan for kommunale investeringsprosjekter. 
 
3.1.7 ØKONOMIOPPFØLGING: Kommunestyret delegerer til formannskapet å ha jevnlig oppfølging av 
kommunens økonomiske situasjon. Ved betydelige avvik foreslå korrigerende tiltak overfor 
kommunestyret. 
 
3.1.8 TAPTE FORDRINGER: Avskrivinger på tap av krav ut over budsjettert beløp må behandles av 
formannskapet. 
 
3.1.9 ARBEIDSGIVERSAKER:  
Kommunestyret delegerer til formannskapet å treffe vedtak om kommunens stemmegivning i 
arbeidsgiverspørsmål innenfor Kommunens Sentralforbund, samt godkjenne lokalt inngåtte 
tariffavtaler. 
 
Kommunestyret delegerer til et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og 
gruppeleder for største opposisjonsparti, å gjennomføre oppfølgingssamtaler med rådmannen etter 
vedtatte retningslinjer. 
 
3.1.10 ANDRE SAKER. I tillegg kommer de saker kommunestyret ber formannskapet å behandle. 
 
 
3.1 a DELEGERING TIL FORMANNSKAPETS ARBEIDSUTVALG 
 
3.1 a 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. 

 
 
3.2 DELEGERING TIL PLANUTVALGET 
 
3.2.1 PLAN OG BYGGESAKER 
 Utvalget behandler plansaker etter plan- og bygningslovens regler. Utvalget er opprettet med 

hjemmel i kommuneloven § 10.1 og 10.2 samt plan- og bygningsloven § 3-3. Utvalget er ikke 
lovbestemt.  

 Utvalget delegeres ansvar for å fastsette planprogram for reguleringsplaner jf pbl § 12-9,  
gjøre vedtak om utleggelse av reguleringsplaner til offentlig ettersyn jf pbl § 12-10,  
samt forberede arbeidet med kommuneplanens arealdel, herunder sende planprogram for 
kommuneplanens arealdel på høring og offentlig ettersyn jf pbl § 11-13. 

 Utvalget delegeres ansvar for å legge reguleringsplaner ut til offentlig ettersyn, samt gjøre 
forberedende arbeid når det gjelder kommuneplanens arealdel. 

 



3.2.2 DISPENSASJONER 
 Utvalget har myndighet til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen, 

reguleringsplan og bebyggelsesplan med mindre annet er bestemt i vedkommende plan.  
 Utvalget er videre dispensasjonsmyndighet etter plan- og bygningsloven § 19. 

 
3.2.3 ANDRE SAKER 
 I tillegg kommer de saker kommunestyret ber utvalget å behandle. 

 
 
3.3 DELEGERING TIL ORDFØREREN 
 
Kommunestyret delegerer til ordføreren: 
 Fritak fra politiske verv  
 Permisjon fra politiske verv for inntil tre måneder i valgperioden. 
 Oppnevning av politiske representanter i styrer for bedrift, institusjon o.l. etter drøfting i 

gruppeledermøtet. 
 Oppnevning av representant til generalforsamlinger o.l. når også vararepresentant ikke kan 

møte, der det ikke er gjort særskilt vedtak. 
 Å vedta salg av tilleggs- og arronderingsarealer med en størrelse på inntil 2 dekar og inngå 

makeskifteavtaler. Myndigheten gjelder også rett til å avtale pris. 
 Mindre vesentlige endringer av reguleringsplaner. 
 Ta initiativ til næringsutvikling i samarbeid med rådmannen. 
 Fullmakt som kommunestyre som leder av kommunens kriseledelse. Fullmakter ut fra vedtatt 

plan for kommunal kriseledelse. 
 Avgjøre om deputasjon skal mottas i forbindelse med kommunestyremøte, planutvalg  eller 

formannskapsmøte. 
 Oppnevne komite for TV-aksjonen i samråd med gruppelederne. 
 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.  
 
Ordføreren skal rapportere til formannskapet hvordan den delegerte myndigheten er benyttet. 
 
 
4 DELEGERING TIL ADMINISTRASJONEN 
 
Kommunestyret delegerer til rådmannen: 
 
 
4.1 SAKER SOM IKKE ER PRINSIPIELLE 
 
I henhold til kommunelovens § 23.4 : Å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 
 
 
4.2 PERSONALSAKER 
 
I henhold til kommunelovens § 24.1 delegerer kommunestyret til rådmannen retten til å ta 
avgjørelser i disse saker : 

a) Rådmannen får fullmakt til å representere arbeidsgiver i alle forhold, så langt ikke annet er 
bestemt i dette reglement. 

b) Rådmannen får fullmakt til å tilsette i alle stillinger etter Hovedavtalen. 
c) Rådmannen kan vedta organisatoriske endringer etter at arbeidsmiljøutvalg har hatt anledning 

til å uttale seg, jfr. Hovedavtalen. 
d) Avgjøre alle typer permisjoner som gis etter lov, avtale eller reglement. 
e) Avgjøre om det  skal gis anledning til ekstraarbeid utenom hovedstilling i kommunen. 
f) Inngå forlik i rettstvister om lokale avtalers forståelse eller gyldighet. 



 
4.3 BUDSJETTSAKER 
 

a) Å fordele kommunestyrets vedtatte rammer for skatter, rammetilskudd, renter og avdrag i 
henhold til detaljert kontoplan. 

b) Å fordele kommunestyrets vedtatte rammer for virksomhetsområdene videre ut på tjenester, 
ansvar og art i samsvar med oppgaver, organisasjon og myndighetsstruktur. 

c) Å foreta mindre endringer mellom virksomhetsområder når endringer følger av 
regnskapstekniske hensyn eller flytting av oppgaver og at nivået på tjenestene ikke endres. 

d) Å fatte vedtak om igangsettelse  eller utvidelse av driftstiltak, når dette bidrar til oppnåelse av 
politisk vedtatte målsettinger og er innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret har 
vedtatt. 

e) Å fatte vedtak om igangsettelse  eller utvidelse av driftstiltak, når det er gitt eksternt øremerket 
tilskudd til tiltaket som fullt ut dekker utgiftene. Om driftstiltaket trenger kommunal egenandel 
og driftstiltaket er innenfor politisk vedtatte målsettinger, skal formannskapet godkjenne bruk 
av kommunal egenandel til tiltaket. Om tiltaket binder kommunen til økte utgifter senere år skal 
igangsetting av tiltaket godkjennes av kommunestyret. 

f) Å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når kjøp finansiert av virksomhetsområdenes 
driftsmidler er av investeringsmessig karakter. 

g) Å bestemme rekkefølgen mellom finansieringskildene i investeringsregnskapet. 
h) Å avtale vilkår for låneopptak som kommunestyret har vedtatt å ta opp til investeringsformål, 

herunder avtale refinansiering av lånegjeld når dette gjøres uten at nedbetalingstiden endres. 
 
Rådmannen forpliktes til 
 Å gjennomføre fastsatte mål for virksomhetsområdene innenfor de rammer og premisser 

kommunestyret har vedtatt. 
 Å rapportere måloppnåelse og endrede budsjettmessige betingelser i løpet av året, både på 

inntekts- og utgiftssiden. Rapporten skal legges frem etter 4 og 8 måneders drift. 
 Å avlegge årsrapport for kommunestyre med vurdering av måloppnåelse og økonomisk analyse. 

 
4.4 PLAN- OG BYGNINGSSAKER 
Rådmannen er delegert ansvar for: 
a) Å varsle oppstart av planarbeid jf pbl § 12-8. 
b) Å legge forslag til planprogram jf pbl § 12-9 ut til offentlig ettersyn. 
c) Å behandle dispensasjonssaker etter pbl § 19 fra byggeforskriftene, fra reguleringsplan og fra 

kommuneplanens arealdel, så langt det er i tråd med retningslinjer for dispensasjonspraksis i 
kommuneplanens arealdel. Klage på rådmannens dispensasjonsvedtak skal behandles av 
planutvalget som første instans før klagesak oversendes fylkesmannen for avgjørelse.  
Ved fare for fristbrudd på saksbehandlingstid på klagesak, kan rådmannen fatte avgjørelse i 
klagesak som førsteinstans. Rådmannen skal redegjøre for avgjørelsen, til planutvalget. 

d) Å fatte vedtak etter lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven).  
Planutvalget behandler klagesaker etter matrikkelloven. 

 
4.5    STEDSNAVN 
 Å sende forslag til nye eller endring av eksisterende stedsnavn på høring.  
 Kommunestyret gjør vedtak om stedsnavn. 
 
4.6 EIENDOMSSAKER 
 Å fatte vedtak om salg av bolig- og næringstomter i regulerte kommunale tomteområder etter 

retningslinjer (herunder for prissetting) gitt av kommunestyret. 
 
4.7 FOND TIL OPPHJELP AV FISK, VILT OG FRILUFTSLIV 

 
 Å avgjøre søknader om støtte fra bundet driftsfond nr 2519917 – Opphjelp av fisk, vilt og 

friluftsliv, etter retningslinjer gitt av kommunestyret, jf. Regjeringens resolusjon av 12. januar 



1995: «Tillatelse for Foreningen til Randsfjordens Regulering til fortsatt regulering av 
Randsfjorden», punkt 6V. 

 
 
4.8 FOLKEHELSE 

 
Planlegging og fastsettelse av mål etter folkehelseloven § 6, og tiltak etter folkehelseloven § 7 skal gi 
grunnlag for fastsettelse av virksomhetsområdenes mål innenfor de rammer og premisser 
kommunestyret har vedtatt, herunder folkehelseutfordringene i «Oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i kommunen». Administrasjonens tilbakerapportering skal avspeile status for 
måloppnåelse også i forhold til folkehelseutfordringen. 
 
 
 
 
5  RUTINER FOR TILBAKERAPPORTERING OG KONTROLL 
 
5.1 ADMINISTRATIV TILBAKERAPPORTERING 
 
 Årsregnskap og årsmelding avlegges i vårhalvåret etter budsjettåret i tråd med forskrifter. 

Årsmeldingen skal avspeile status både for økonomisk resultat og måloppnåelse. 
 Kommunestyret og formannskap får seg forelagt tertialrapporter for måloppnåelse og økonomi. 
 I tillegg kan rådmannen pålegges å gi tilbakerapportering spesielt innen særskilte områder i 

løpet av driftsåret. 
 Dersom det er tvil om utøvelsen av delegert myndighet eller det er problemer knyttet til 

utøvelse av myndigheten, plikter rådmannen å melde dette til formannskapet eller 
kommunestyret. 

 
 
5.2 POLITISK TILBAKERAPPORTERING 
 
 Hastevedtak i formannskapet meldes til kommunestyret i påfølgende møte. 
 Virksomheten i formannskapet tilbakemeldes kommunestyret ved at møtekartet sendes på 

forhånd og utskrift av vedtak i etterhånd til alle kommunestyremedlemmer. 
 Kommunestyremedlemmer vil også kunne be om å få tilsendt spesielle saker fra formannskapet. 
 Ordføreren gir tilbakemelding til formannskapet av utøvd myndighet. 

 
5.3 ØVRIGE KONTROLLMULIGHETER 
 
 Representanter i kommunestyret eller formannskapet og planutvalget kan i hvert møte fremme 

interpellasjoner eller stille spørsmål i henhold til reglement for kommunestyret eller utvalget. 
 Tre eller flere formannskapsmedlemmer kan heve beslutningskompetansen i en politisk sak som 

er til behandling i formannskapet. Saken går da til behandling i kommunestyret. (Jfr. 
formannskapets reglement § 4.) 

 Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe en avgjørelse  inn for fylkesmannen for 
lovlighetskontroll, jfr. kommunelovens § 59. 

 Kontrollutvalget foretar løpende tilsyn med den kommunale forvaltning og benytter revisjonen 
til å gjennomføre sitt arbeide. 

 Enkeltvedtak som er fattet politisk eller administrativt kan med få unntak påklages. 
Klagebehandling skjer i henhold til særlovsbestemmelser eller i den kommunale klagenemnda. 

 Forut for klagebehandlingen skal den som har fattet vedtak vurdere omgjøring av opprinnelig 
vedtak. Omgjøring uten klage kan også gjøres i henhold til forvaltningsloven. 

 Gran kommunes postjournaler og arkiv følger offentlighetslovens prinsipper om tilgjengelighet 
for de som ønsker innsyn. Prinsippet om å vurdere meroffentlighet skal vurderes aktivt. 

 Folkevalgtes innsynsrett i postjournaler og arkiv følger eget reglement. 
 



 
6 RUTINER FOR ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENT 
  
Kommunestyret kan til enhver tid vedta å endre delegasjonsreglementet. 
 
Redaksjonelle endringer eller endringer som ikke medfører endret nivå for vedtakskompetanse, 
gjennomføres av rådmannen. Ved tvil, avgjøres behandlingsmåten av ordfører.  
 

- o - 
 

Sist endret ved vedtak i Gran kommunestyre 21.02.2017 i sak 5/17, og  18.06.2015 i sakene 58/15, 59/15, 60/15, 61/15, 

62/15, 63/15 og 64/15. Erstatter vedtak i møtet 16.6.2011 – sak 68/11 og vedtak 27.3.2008 - sak 24/08. 

 


