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RULLERING AV DELEGASJONSREGLEMENTET I HØYLANDET 
KOMMUNE 
 
 
Vedlagte dokumenter:   Utkast til delegasjonsreglement for Høylandet kommune 
 
 
Ikke vedlagte dokumenter: 

 Delegasjonsreglement for Høylandet kommune vedtatt av kommunestyret i møte 16.03.2017, 
sak 11/2017, inkl. endringer fra K.sak 41/2018. 

 Permisjonsreglementet vedtatt av administrasjonsutvalget 28.03.2019, sak 2/2019 
 
 
Hjemmel for behandling: Kommunelovens § 5-14 
 
 
Saksopplysninger: 
I den nye kommuneloven §5-14 heter det: 
 

Kommunestyret fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal 
delegeres.  Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert.  Det 
siste fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder 
inntil et nytt reglement er fastsatt. 

 
Gjeldende reglement frem til nå ble vedtatt av forrige kommunestyre i møte 16.03.2017, sak 11/2017, 
og det er dette reglementet som har vært utgangspunkt for det reglementet som legges frem for 
kommunestyret i denne saken.  De delegasjonsfullmaktene som var gjeldende i forrige valgperiode 
videreføres i denne valgperioden. 
 
Med virkning fra denne kommunestyreperioden er ny kommunelov trådt i kraft, og 
delegasjonsreglementet er endret slik at lovhenvisninger stemmer med den nye loven. 
 
Reglementet fremlegges inneholder opplysninger om: 

 
Kap.   1 - Formålet med delegasjonsreglementet, og Generelle bestemmelser om utøvelse av all 

delegert myndighet 
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Kap.   2 - Kommunestyrets hovedarbeidsområde og hvilke saker som behandles i 
kommunestyret 

Kap.   3 – Delegasjon til formannskapet 
Kap.   4 – Delegering til kontrollutvalget 
Kap.   5 – Delegering til ordfører 
Kap.   6 – Delegering til administrasjonsutvalget 
Kap.   7 – Delegering til Administrasjonen 
Kap.   8 – Delegering til Forhandlingsutvalget 
Kap.   9 – Delegering til medisinsk faglig rådgiver 
Kap. 10 – Delegering til brannsjefen 
 

Når det gjelder kap. 2 – er dette kapitlet litt mer spesifisert, spesielt pkt. 2.2.1 som sier om hvilken 
myndighet som kommunestyret selv utøver.  Dette stod ikke spesifisert i det tidligere reglementet. 
 
Videre er det tatt inn et nytt ledd under punkt 3.1 – 3. ledd hvor formannskapet gis funksjon som 
kommunens utvalg for eierstrategier, og de skal være politisk styringsgruppe i arbeidet med å utforme 
overordnede og selskapsspesifikke eierstrategier. 
 
Så er det foreslått et nytt pkt. 3.14  - hvor formannskapet gis mulighet til å oppnevne Ad.hoc-utvalg, og 
pkt. 3.15 som omhandler delegering til valgstyre.  Dette var ikke inne i det tidligere 
delegasjonsreglementet. 
 
Kap. 4 – Delegering til kontrollutvalget er nytt fra tidligere.  Finner det riktig at også delegering til 
kontrollutvalget tas inn i dette reglementet. 
 
I det tidligere reglementet og i delegeringen til administrasjonsutvalget var det et eget punkt vedr 
permisjoner ut over ett år, at det skulle avgjøres av administrasjonsutvalget.  Det ble imidlertid i 2019 i 
administrasjonsutvalget i møte 28.03.2019, sak 2/2019 vedtatt nytt permisjonsreglement for 
kommunen.  Her ble det delegert til administrasjonssjefen å ta avgjørelser etter permisjonsreglementet.  
Derfor er dette punktet – Kap. V - §3.1 Permisjon ut over ett år tatt ut av reglementet. 
 
Tidligere har det vært en fullmakt til administrasjonssjefen til å tildele tilskudd i hht retningslinjer til 
spredt boligbygging og tilskudd til private vann- og avløpsanlegg, underforutsetning av at det var 
disponible økonomiske midler.  Det er flere valgperioder siden det var avsatt midler til disse 
formålene, så punktet er i forslaget til nytt reglement tatt ut, da den økonomiske situasjonen er slik at 
det vil med stor sannsynlighet ikke vil være midler til å prioritere slike tiltak i denne valgperioden. 
 
I pkt. 7.8 Graveskader har administrasjonen hatt fullmakt til å godkjenne erstatningsbeløp etter 
graveskader for maks 15.000 pr. eiendom.  Dette beløpet har stått fast i mange år, derfor har en 
foreslått å øke dette maksbeløpet til kr 20.000. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Fremlagte forslag til Delegasjonsreglement for Høylandet kommune 2020 – 2023 vedtas som 
gjeldende fra 01.01.2020. 
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Behandling/vedtak i Høylandet formannskap den 05.06.2020 sak 31/20 
 
Behandling: 
Ordfører Hege Nordheim-Viken (SP) la frem forslag om at saka utsettes til behandling i 
formannskapsmøte 22. juni 2020.06.08 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Høylandet formannskaps innstilling: 
Saken utsettes. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Høylandet formannskap den 22.06.2020 sak 35/20 
 
Behandling: 
Fremlagte forslag til Delegasjonsreglement for Høylandet kommune 2020 – 2023 vedtas som 
gjeldende fra 01.01.2020. 
 
Høylandet formannskaps innstilling: 
Fremlagte forslag til Delegasjonsreglement for Høylandet kommune 2020 – 2023 vedtas som 
gjeldende fra 01.01.2020. 
 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Høylandet kommunestyre den 22.09.2020 sak 56/20 
 
Behandling: 
 
Høylandet kommunestyres vedtak: 
Fremlagte forslag til Delegasjonsreglement for Høylandet kommune 2020 – 2023 vedtas som 
gjeldende fra 01.01.2020. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 


