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1. Innledning 
 

Det er kommunestyret selv som vedtar reglementet for delegering av avgjørelsesmyndighet og 
innstillingsrett, jf. kommuneloven § 5-14: 
 

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

 
Rennebu kommunes delegeringsreglement består av følgende dokumenter: 
 

1. Generell del 
 

2. Politisk delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret - med til enhver tid oppdatert 
versjon av delegeringsbasen (kommuneforlaget)  

 

3. Administrativt delegeringsreglement vedtatt av kommunedirektøren - med til enhver tid 
oppdatert versjon av delegeringsbasen (kommuneforlaget)  

 
 
 

2. Kommunestyrets ansvarsområder 

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen, med overordnet ansvar for hele 
kommunens virksomhet. Kommunestyret er tillagt all myndighet som ikke spesifikt er lagt til andre 
kommunale organer. Dette fremgår av kommuneloven § 6. 

Kommunen har stor saksmengde og saksbredde, og det ville være uhåndterlig dersom alle 
avgjørelser skulle tas i kommunestyret. Kommunestyret har derfor behov for å delegere 
beslutningsmyndighet til underliggende organer i kommunen. Selv om avgjørelsesmyndigheten er 
delegert, kan kommunestyret likevel kreve enhver sak lagt fram for seg til behandling. 

 
2.1 Generelt 
Kommunestyret skal behandle saker dersom en lovbestemmelse gir særlig grunn til å hevde at 
kommunestyret bør avgjøre saken eller sakens art tilsier at kommunestyret selv bør avgjøre den. 
Kommunestyret skal avgjøre saker som har et klart overordnet styringsformål, blant annet: 
 

• Saker hvor det i kommuneloven og særlover er «kommunestyret selv» som skal fatte 
vedtak 

• Avgjørelser hvor det er av stor politisk betydning med bred politisk behandling  

• Kommunens politiske organisering og reglement for faste utvalg 

• Vedtekter, forskrifter og overordnede retningslinjer 

• Delegeringsvedtak til folkevalgte organ, ordfører og kommunedirektør 

• Handlingsplaner, nye tiltak/ prosjekter av både budsjettmessig og overordnet betydning 

• Fastsette arbeids- og ansvarsskille mellom politisk og administrativt nivå, herunder 
utarbeide/ justere reglementer og føringer for utøvelse av delegert myndighet 

• Vedtak om kommunale budsjett, avgifter og prinsipper for fastsettelse av leiesatser, 
egenandeler, brukerbetaling, gebyrer som ikke er fastlagt i lover og forskrifter m.v.  
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Alle andre saker, som etter dette reglementet ikke skal behandles av kommunestyret, delegeres 
fra kommunestyret til faste utvalg jf kommunelovens § 5 og til kommunedirektøren etter 
kommunelovens § 13.  

 

2.2 Kommunale og interkommunale selskaper 

Kommuneloven gir ikke hjemmel til å videredelegere kommunens myndighet til kommunale og 
interkommunale selskaper. Slik delegering krever derfor særskilt hjemmel i særlov. 

 

2.3 Vedtak av planer i Rennebu kommune 

Kommuneplanens samfunnsdel: 
Formannskapet forbereder planprosessen og innstiller til kommunestyret. 
 

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner som er arealplaner: 
Formannskapet har ansvaret for planprosessen og vedtar innstilling til kommunestyret. 
 

Kommunedelplaner som ikke er arealplaner (for eksempel helse- og omsorgsplan):  
Utvalget på det enkelte fagområdet har ansvaret for planprosessen og vedtar innstilling til 
kommunestyret. 
 

Andre fagplaner som ikke er kommunedelplaner: 
Utvalget på det enkelte fagområdet innstiller til kommunestyret. 

 

3 Delegering til folkevalgte organer 

Nemndstrukturen for Rennebu kommune ble vedtatt i k-sak 47/2019 og 2-6/2020 den 30.01.2020. 
Her ligger følgende folkevalgte organ i nivået under kommunestyret: 

• Formannskap  
• Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst (HOO) 
• Hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift  
• Kontrollutvalg  
• Eldreråd  
• Råd for personer med nedsatt funksjonsevne  
• Ungdomsråd  
• Administrasjonsutvalg (Partssammensatt utvalg) 
• Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 
• Klagenemnd for eiendomsskatt 
• Stedsnavnutvalg (lov om stadnamn §7) 
• Trafikksikkerhetsutvalget (rådgivende utvalg til HSD) 
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• Rusmiddelutvalget (rådgivende utvalg til HOO) 
• Nemndstrukturutvalg 
• Klagenemnd  

 

4 Delegering til formannskapet 

Hjemmel: Kommuneloven § 5-6 
Formannskapet skal behandle og gi tilråding i saker pålagt ved lov. 
Formannskapet skal behandle og innstiller til vedtak til kommunestyret i økonomisaker som nevnt i 
kommuneloven § 14-3 tredje ledd og skattevedtak. Formannskapet fatter vedtak i de saker 
kommunestyret har gitt formannskapet fullmakt til å avgjøre. 
 
Formannskapet delegeres følgende myndighet: 
a) Myndighet til å ta avgjørelser i hastesaker i henhold til kommuneloven § 11-8 
b) Kommunal beredskap 
c) Lønnspolitikk – innspill til KS sine forhandlinger 
d) Gjennomføre årlige ledersamtaler med kommunedirektøren samt fastsette lønn 
e) Planutvalg for kommuneplan 
f)  Valgstyre, som skal oppnevne stemmestyrene 
g) Utvalget kan vedta retningslinjer og betalingssatser for kortsiktig utleie av bygninger, anlegg og 
områder innenfor vedtatte budsjett- og inntektsrammer 
 
Ansvarsområder: 
•     Formannskapet er økonomiutvalg 
•     Beredskap 
• Valget 
• Næringssaker 
 

5 Delegering til ordfører 

Hjemmel: Kommuneloven kap 6 

Ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller 
hvor myndighet til å representere og underskrive for kommunen ikke er tildelt andre. 

Møtekalenderen må planlegges slik at hovedutvalg får mulighet til å gå gjennom og behandle 
budsjettsaker eller komme med budsjettkommentarer tilhørende sitt ansvarsområde. 
 

Ordføreren delegeres følgende myndighet: 

a) Myndighet til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og som kunne vært fattet 
av formannskapet. Sakene må etter ordførerens vurdering være kurante, samtidig som det er viktig 
med en avgjørelse før formannskapet har sitt neste møte. 
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b) Myndighet til å fordele saker mellom ulike folkevalgte organ i tråd med dette delegerings-
reglementet. 

c) Myndighet ved kriser 

d) Når kriseledelsen er satt, har ordføreren myndighet til å treffe vedtak på vegne av 
kommunestyret og formannskapet etter tilråding fra kommunedirektøren med hjemmel i 
hasteparagrafen. 

e) Ordfører og varaordfører skal være vigslere på vegne av kommunestyret, jf. ekteskapsloven § 
12 a. 

f) Økonomibeslutninger i beredskapssituasjoner. 

g) Er kommunedirektøren inhabil i en sak, skal ordfører godkjenne og skrive under saksfremlegget      
med innstilling. 

 

6 Delegering til hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst 

a) Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde og avgi uttalelser i saker som berører 
utvalgets saksområde, der saken skal behandles av formannskap/ kommunestyre. Dette er ikke til 
hinder for at saker også kan behandles direkte i kommunestyret dersom det er hensiktsmessig.  
 
b) Utvalget kan også behandle og fatte vedtak i saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 
 
c) Utvalget kan vedta at administrasjonen kan foreta mindre utredninger innenfor utvalgets 
område. 
 
Ansvarsområder: 

Helsetjenester 
Pleie og omsorg 
NAV 
Barnevern 
Rus og psykiatri 
Flykningetjeneste og integrering              
Barnehage 
Grunnskole 
Voksenopplæring 
Skolefritidsordning 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
Fritidsklubb 
Ungdomsråd 
Eldreråd 
Folkehelse 
Kulurskolen 

  



~ 7 ~  

7. Delegering til hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift (HSD) 

a) Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde og avgi uttalelser i saker som berører 
utvalgets saksområde, der saken skal behandles av formannskap/ kommunestyre. Dette er ikke til 
hinder for at saker også kan behandles direkte i kommunestyret dersom det er hensiktsmessig.  

 
b) Utvalget kan også behandle og fatte vedtak i saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 
 
c) utgår 
 
e) Utvalget skal ta stilling til klager slik det går fram av dette delegeringsreglementet. 
 
f) Behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningslovens bestemmelser vedrørende byggesaker 
og arealplaner i den grad disse sakene ikke er delegert til kommunedirektøren. 
 
g) Behandle og avgjøre saker etter naturskadeloven, viltloven og naturmangfoldloven. 
 
h) Avgjøre forvaltningssaker etter lov om forurensning etter forurensningsloven, forvaltningssaker 
etter jordlov, skogbrukslov og konsesjonslov i den grad sakene ikke er delegert til kommune-
direktøren. 
 
i) Fordele tilskudd innenfor kultur og frivillighet 
  
Ansvarsområder: 

Kommunalteknikk, vei, kommunale bygg og annen kommunal eiendom 
Brann og beredskap 
Arealforvaltningssaker etter jordloven, skogbruksloven og konsesjonsloven 
Arealplanlegging 
Plan og byggesaker, samt behandling etter lov om matrikkel, eierseksjonsloven, lover om 
miljø og forurensning, veiloven og lov om motorferdsel i utmark. 
Miljø og forurensing (herunder behandling av forurensningssaker etter forurensningsloven) 
Landbruksforvaltning og viltforvaltning 
Infrastruktur 
Klima 
Næring 
Kultur 

            Fritid 
            Idrett 
            Forvaltning av kulturminner 
            Kino 
            Bibliotek 
            Lag og foreninger 
            Frivillighet 
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8. Delegering til Kontrollutvalget 
Hjemmel: kommuneloven kap 23 
 
Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg som skal foreta løpende tilsyn med den kommunale 
forvaltningen på kommunestyrets vegne. 
 
 
 
9. Delegering til Eldrerådet  
Hjemmel: Kommuneloven § 5-12 
Rådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å utale seg i saker som gjelder eldre. 
 
 
 
10. Delegering til Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hjemmel: Kommuneloven § 5-12 
Rådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å utale seg i saker som gjelder personer 
med funksjonsnedsettelser. 
 
 
 
11. Delegering til Ungdomsrådet 
Hjemmel: Kommuneloven § 5-12 
Rådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. 
Representanter i Ungdomsrådet i Rennebu kommune har møte- og talerett i formannskap, 
kommunestyremøter og i alle politiske hovedutvalg. 
 
 
12. Delegering til Administrasjonsutvalget (Partssammensatt utvalg) 
Hjemmel: kommuneloven § 5-11  
Administrasjonsutvalget er kommunens (lovpålagte) utvalg for behandling av saker som gjelder 
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalgets 
ansvarsområde er oppgaver som er tilknyttet til kommunens arbeidsgiverfunksjon. 
Administrasjonsutvalget ivaretar medarbeidernes medbestemmelsesrett. 
 
Ansvarsområder:  

• Arbeidsgiverpolitikk  
• Personalpolitiske retningslinjer  
• Organisatoriske saker  
• Tertialrapport eller tilsvarende med HMS, økonomi og status i forhold til mål og resultat  
• Nærværsarbeid/ sykefravær  
• Forhold mellom arbeidstakerorganisasjonene og kommunen som arbeidsgiver  
• Andre overordnede reglement og retningslinjer  
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13. Delegering til Nemndstrukturutvalget  
Utvalget sin oppgave er å foreslå kandidater til politiske utvalg, råd, nemnder og styrer både 
innenfor kommunens politiske system, styreposter i IKS og regionale samarbeidsorgan der 
kommunen er representert. Utvalget innstiller også medlemmer til forliksrådet, skjønnsmenn og 
meddommere til lag- og tingretten. 
 
Oppgaven er også å nominere kandidater til representantskap i IKS. 
  
Det er kommunestyret som til sist velger personene etter forslag fra nemndstrukturutvalget.  
 
 
14. Delegering til klagenemnda 
Hjemmel: Forvaltningsloven § 28  
Klagenemnda i Rennebu kommune er klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 andre ledd: 
 
Klagenemnda har funksjon som klageorgan for enkeltvedtak truffet av kommunalt organ hvor ikke 
særlovgivningen gir henvisning til annen klageinstans. Klageinstansen er formannskapet. 
 
Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller av det øverste 
organet i et eget rettssubjekt som har fått overført myndighet fra kommunen. Vedkommende 
statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig 
forvaltningsorgan.  
 
 
15. Delegering til nemnd for eiendomsskatt 
Egen nemnd for eiendomsskatt  
Hjemmel: Eiendomsskattelova § 20  
 
 
 
16. Delegering til klagenemnd for eiendomsskatt 
Egen klagenemnd for eiendomsskatt  
Hjemmel: Eiendomsskattelova § 20  
 
 
17. Delegering til Stedsnavnutvalg 
Egen nemnd for skrivemåten på offisielle adresser, som inkluderer navn på nye kommunale veier, 
tettsteder, grender, boligfelt og kommunale anlegg og lignende. Kommunestyret vedtar 
skrivemåten.  
Hjemmel: Stadnamnlova §7 
 
 
18. Delegering av barnevernssaker til vertskommune 
Administrasjonssjefen i Oppdal kommune har fått delegert myndighet for barnevernet i Rennebu 
kommune i k-sak 47/09 den 12.11.2009. Barnevernsleder i Oppdal kommune har fått delegert 
ankemålskompetanse i k-sak 48/09 den 12.11.2009. 
 
 
19. Delegering av tjenester etter lov om sosiale tjenester til vertskommune 
I k-sak 59/10 den 16.12.2010 ble administrasjonssjefens myndighet etter lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) delegert til administrasjonssjefen i Oppdal kommune. 
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