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Nye delegeringer og årlig revisjon av delegeringsreglement 
 

Vedtak i Kommunestyret - 17.06.2019 
1. De skisserte justeringene i reglementet som følge av endringer i adopsjonsloven og 

barnehageloven samt tidligere vedtak om ny delegering av myndighet etter alkoholloven, 
tas til etterretning. 

 
2. Delegering til formannskapet etter kommunelovens § 8 justeres slik: 

Punkt 1 endres til:  
For investeringer, kjøp eller salg av fast eiendom, vises det til økonomireglementets 
bestemmelser og beløpsgrenser. 
Punkt 8 endres til:  
Prinsipielle saker om disponering av arealer. 

 
3. Myndighet etter vegtrafikklovens § 5, tredje og fjerde avsnitt, delegeres til rådmannen. 
 
4. Fullmakter for kriseledelsen gitt i kommunestyret 19.06.2000, K-sak 53/00 delegeres til 

rådmannen og føyes til som et nytt punkt 5 under delegering etter kommunelovens § 23 
nr. 4. 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 17.06.2019  
Ordfører fremmet forslag om å endre følgende i 1.punkt: Orientering endres til etterretning. 
 
Innstillingen med ordførers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet - 04.06.2019 
1. De skisserte justeringene i reglementet som følge av endringer i adopsjonsloven og 

barnehageloven samt tidligere vedtak om ny delegering av myndighet etter alkoholloven, 
tas til orientering. 

 



2. Delegering til formannskapet etter kommunelovens § 8 justeres slik: 
Punkt 1 endres til:  
For investeringer, kjøp eller salg av fast eiendom, vises det til økonomireglementets 
bestemmelser og beløpsgrenser. 
Punkt 8 endres til:  
Prinsipielle saker om disponering av arealer. 

 
3. Myndighet etter vegtrafikklovens § 5, tredje og fjerde avsnitt, delegeres til rådmannen. 
 
4. Fullmakter for kriseledelsen gitt i kommunestyret 19.06.2000, K-sak 53/00 delegeres til 

rådmannen og føyes til som et nytt punkt 5 under delegering etter kommunelovens § 23 
nr. 4. 

 
 

Behandling i Formannskapet - 04.06.2019  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. De skisserte justeringene i reglementet som følge av endringer i adopsjonsloven og 

barnehageloven samt tidligere vedtak om ny delegering av myndighet etter alkoholloven, 
tas til orientering. 

 
2. Delegering til formannskapet etter kommunelovens § 8 justeres slik: 

Punkt 1 endres til:  
For investeringer, kjøp eller salg av fast eiendom, vises det til økonomireglementets 
bestemmelser og beløpsgrenser. 
Punkt 8 endres til:  
Prinsipielle saker om disponering av arealer. 

 
3. Myndighet etter vegtrafikklovens § 5, tredje og fjerde avsnitt, delegeres til rådmannen. 
 
4. Fullmakter for kriseledelsen gitt i kommunestyret 19.06.2000, K-sak 53/00 delegeres til 

rådmannen og føyes til som et nytt punkt 5 under delegering etter kommunelovens § 23 
nr. 4. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Ingen. 
 
 

Saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Lenke til web-versjonen av delegeringsreglement vedtatt 28.05.2018, K-sak 21/18 

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/1663


Sammendrag: 
Saken inneholder tilpasninger i delegeringsreglementet på grunn av lovendringer og justeringer 
som følge av politiske vedtak. Det fremmes også forslag til endring av delegering etter 
veitrafikkloven og ny delegering i tilknytning til behovet for beredskapsmessige fullmakter. 

Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok den 28. mai 2018 nytt delegeringsreglement for Malvik kommune. I 
reglementets generelle bestemmelser heter det i § 5: 
 

Rådmannen gis myndighet til å foreta endringer i delegeringsreglementet når det er en 
nødvendig tilpasning til lovendringer (henvisning til hjemmel etc.) som ikke er av 
prinsipiell art. 
 
Rådmannen gis myndighet til å foreta endringer i delegeringsreglementet når det er 
fattet politisk vedtak om delegering.  
 
Revisjon som nevnt over skal foretas minst en gang hvert halvår. 
 
Endringer gjort i henhold til pkt. 5 refereres kommunestyret minimum en gang per år. 
 

I denne saken presenteres en oversikt over tilpasninger på grunn av lovendringer og politiske 
vedtak i tillegg til forslag om to nye delegeringer. 

 
Tilpasning til lovendringer: 
 
Adopsjonsloven av 1986 er opphevet, og ny lov trådte i kraft 01.07.2018. Dette gir behov for å 
endre henvisning i delegering til rådmannen til ny lovs 
  

 § 9 – plikt etter fjerde avsnitt til å bistå med å opplyse saken og innhente samtykke 
(tidligere § 6) 
 

 § 19 – plikt etter andre og tredje avsnitt til å bistå i å opplyse saken (tidligere § 16e) 
 

 § 23 – plikt etter andre avsnitt til å bistå med opplysninger til oppfølgingsrapporter og 
utarbeiding av oppfølgingsrapporter ved internasjonal adopsjon. 

 
Barnehageloven § 18, tredje avsnitt er endret, slik at dispensasjon nå gjelder kravet til 
grunnbemanning i stedet for tidligere krav til utdanning for pedagogiske ledere. 
Kommentarteksten justeres i tråd med dette. 
 
Politiske vedtak om delegering: 
 

 Delegering av myndighet til rådmannen til å tildele bevilling for enkeltanledning etter 
alkoholloven § 1-6, andre avsnitt. K-sak 63/18 den 10.12.2018. 
 

 Formannskapet skal etter dagens reglement behandle og innstille i alle saker som skal 
avgjøres av kommunestyret, med mindre ordfører bestemmer noe annet. Formannskapet 
er videre delegert myndighet til å fatte vedtak i alle saker som kommunestyret etter 
kommuneloven har myndighet til å behandle og delegere, og som kommunestyret ikke 
har lagt til et annet organ. Kommunestyret skal likevel avgjøre saker som gjelder: 
 



1. Kjøp eller salg av fast eiendom innenfor regulert område til en verdi over  
2 500 000 kroner. 

2. Nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. 
3.  Opptak av lån. 
4.  Overtakelse av garantier. 
5.  Hovedtrekkene i kommuneadministrasjonens administrasjon. 
6.  Kommunestyrets egen saksbehandling. 
7.  Alle planer av overordnet betydning. 
8.  Prinsipielle saker om erverv, salg og disponering av arealer. 
9.  Forskrifter, vedtekter, reglement, avgifter og betalingssatser, med unntak av 

delegering gitt til administrasjonsutvalget med hjemmel i kommunelovens § 25. 
 

Nytt økonomireglement ble vedtatt i kommunestyret 29.04.2019 i K-sak 24/19. I 
reglementets §§ 9.3.3 og 9.4 går det fram at investeringsbeløp over ti millioner kroner 
skal vedtas som enkeltsaker i kommunestyret, og alle salg av tomter/eiendommer over 
fem millioner kroner skal vedtas av kommunestyret. Salg under fem millioner kroner 
legges fram for formannskapet dersom det antas å ha prinsipiell betydning. Dette gjelder 
imidlertid ikke ferdig regulerte eiendommer som skal selges til boligformål. Disse 
endringene gir behov for å justere punkt 1 og 8 i oppregningen over, se nærmere under 
vurdering. 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Vurdering 
Harmonisering med nytt økonomireglement 
Rådmannen ser at endringen i økonomireglementet gir behov for justering av ordlyden i 
delegeringen etter kommunelovens § 8, punkt 1 og 8, og foreslår at denne endres til: 
 
1. For investeringer, kjøp eller salg av fast eiendom, vises det til økonomireglementets 
bestemmelser og beløpsgrenser. 
 
8. Prinsipielle saker om disponering av arealer. 
 
Behov for endring av delegering etter vegtrafikkloven 
I dagens reglement er utvalg for Areal- og samfunnsplanlegging delegert myndighet etter 
vegtrafikklovens § 5, tredje og fjerde avsnitt om myndighet til oppsetting av skilt, krav om 
fjerning av skilt m.m. I praksis er dette driftsoppgaver der avgjørelser må tas raskt, og hvor 
administrasjonen bør ha myndighet til å avgjøre saken uten politisk behandling. Det forslås 
derfor at myndigheten etter lovens § 5 delegeres til rådmannen i stedet for til Utvalg for areal- 
og samfunnsplanlegging. 
 
Delegering av myndighet til rådmannen i beredskapssituasjoner 
Etter «Overordnet beredskapsplan for Malvik kommune», punkt 5.4, er det rådmannen som 
leder kriseledelsen. Følgende fullmakter for kriseledelsen ved ordfører er vedtatt i Malvik 
kommunestyre den 19.06.2000 i sak 53/00: 
  
1. Disponere inntil 1 million kroner til nødvendig hjelp til kriserammede samt forpleining og 
lignende, skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, samt 
hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og 
funksjonsforstyrrelser. 
 

https://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/%C2%A75


2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og 
utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 
 
3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å 
omdirigere ressurser til redningstjeneste med mer. 
 
4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 
 
5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. 
 
6. Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1 kan overskrides ved påtrengende behov, dersom bevilgende 
folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. 
 
7. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges 
formannskapet til godkjenning. 
 
Rådmannen mener fullmaktene bør være knyttet til den som leder kriseledelsen, og foreslår 
derfor at punktene 1-7 delegeres til rådmannen. 
 
 
Carl-Jakob Midttun 
rådmann 

Bjørg Løkken 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og er uten underskrift. 


