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Saksopplysninger

Saken gjelder revisjon av kommunens delegasjonsreglement. Dette ble sist revidert samlet i 
desember 2007, men det har siden vært korrigeringer som enkeltsaker.
Formålet med denne saken er å få en fullstendig gjennomgang av delegasjon i Malvik 
kommune. Det nye forslaget innebærer ikke forslag om store endringer i delegasjon eller 
prinsipper for delegasjon i forhold til det som har vært gjeldende i Malvik i de senere år.

Delegasjonsreglementet er et omfattende dokument som referer til mange lover. Det kan i 
enkelte tilfeller være vanskelig å få oversikt over hva som er delegert til hvem, eller hvordan en 
konkret sak skal behandles. Det er også uoversiktlig når det er behov for revisjon av 
reglementet. For at det skal bli mer oversiktlig og fungere bedre som arbeidsredskap kan det 
være ønskelig å få et nettbasert reglement. Det har ikke vært ressurser til å etablere slik løsning 
ved denne revidering, men et grundig gjennomarbeidet reglement gir et godt grunnlag for 
eventuelt å gå videre med slike løsninger dersom dette prioriteres.

Kommuneloven § 6.
Kommunelovens §6 fastslår at kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på 
vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Med vedtak menes alle endelige avgjørelser og ikke bare forvaltningslovens vedtaksbegrep. 
All utøving av kompetanse ved andre skjer på vegne av kommunestyret. Kommunestyret kan 
omgjøre vedtak fattet av andre politiske organer eller administrasjonen i samme utstrekning som 
disse kunne omgjøre vedtaket selv.



Kommunestyret har stor adgang til videredelegering av sin myndighet. Til andre politiske 
organer kan det delegere alt som ikke loven sier at kommunestyret selv skal vedta. Det er ingen 
formkrav til delegasjonsbeslutningen.

Kommunestyret kan bare delegere myndighet til andre politiske utvalg eller til rådmannen.
Rådmannen kan så delegere myndigheten videre i den administrative organisasjon for å oppnå 
effektivitet i saksbehandling og myndighetsutøvelse. Rådmannens videredelegering er i seg selv 
omfattende og kommer i tillegg til det reglementet som framlegges i denne sak.
I tillegg til dette delegasjonsreglementet gjelder delegasjon gjelder delegasjon gitt i egne 
reglement og retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. Økonomireglementet er eksempel 
på slike reglement.  

Vurdering

Malvik kommune har i flere år hatt som prinsipp at mest mulig skal delegeres fra 
kommunestyret til politiske utvalg og administrasjon. Dette for å få best mulig effektivitet i 
saksbehandling, avgjørelse på lavest mulig nivå og raskere svar til innbyggerne. Det frigjør tid 
for kommunestyret til å konsentrere seg om overordnet styring og strategiske saker.

Samlet sett vurderer rådmannen denne praksis med delegering som vellykket. Sett i forhold til 
det store antall avgjørelser som tas vurderes det å være lite antall klager eller negative 
tilbakemeldinger. Delegasjonspraksisen vurderes å ha gjort kommunen mer effektiv.

I det vedlagte utkast til delegasjonsreglement videreføres tidligere prinsipper om mest mulig 
delegasjon. Rådmannen har videre ambisjoner om å gjøre delegasjonsreglementet bedre 
tilgjengelig i kommunens nettløsninger, slik at det blir enklere både for politikere og 
administrasjon å ha oversikt over hva som er delegert. I forhold til tidligere delgasjonsdokument 
fokuseres det i denne revisjon mer på den enkelte lov og hvem som er delegert myndighet for 
denne loven. Dette antas å være enklere for løpende saksbehandling.      

Rådmannens innstilling

Vedlagte delegasjonsreglement for Malvik kommune, datert 29.10.2012, vedtas. 


