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Alvdal kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 21/1660    
SAMLET SAKSFREMSTILLING - ØKONOMIREGLEMENT - 
TILPASNING TIL NY ORGANISASJONSSTRUKTUR 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
67/21 Formannskapet 09.09.2021 
68/21 Kommunestyret 23.09.2021 
74/21 Kommunestyret 28.10.2021 
8/22 Kommunestyret 27.01.2022 
 
Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
28.10.21 Økonomireglement for Alvdal kommune 
 
Andre dokumenter i saken: 
28.10.21 Samlet saksframstilling kommunestyrets vedtak 74/2, Økonomireglement. 
24.06.21 Samlet saksframstilling kommunestyrets vedtak 54/21, Forvaltningsrevisjon av 

budsjett, budsjettprosess og budsjettoppfølging. 
27.05.21 Samlet saksframstilling kommunestyrets vedtak 40/21, Valg av ny administrativ 

organisasjonsstruktur. 
 
Melding om vedtak sendes til 
Revisjon Midt-Norge SA  
Kontrollutvalget 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 28.10.21 i sak nr. 74/21 nytt økonomireglement 
tilpasset ny kommunelov og andre endringer innen økonomiområdet i lov og forskrift.  
 
Det er behov for å gjøre en endring i reglementet med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 
40/21 og gjennomført endring med ny administrativ organisasjonsstruktur. Dette ble ikke 
fanget opp i utarbeidelsen av nytt økonomireglement hva angår styringslinje med myndighet. 
 
Fra høsten 2021 og videre inn i 2022 skal kommunen tilpasse seg ny 3-nivå modell inndelt i 3 
sektorer. Ny organisering skal over tid være mer effektiv og produktiv. For å få til dette er det 
viktig at delegering fra kommunedirektøren til kommunalsjefene henger sammen med vedtatte 
reglementer.  
 
Saksvurdering: 
I dagens økonomireglement under kapittel Reglement for attestasjon, anvisning og betaling 
avsnitt myndighet til å anvise, er det vedtatt at det kun er kommunedirektøren som kan 
videredelegere anvisningsmyndighet.  
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For å få full effekt av den nye organiseringen med kommunalsjefer som skal ha 
kommunedirektørens myndighet på sine sektorer, er det viktig at de skal ha myndighet til å 
videredelegere anvisningsmyndighet til sine enhetsledere.  
 
 
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 
Ikke relevant 
 
Innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende endringer i økonomireglementet i kapittel Reglement for 
attestasjon, anvisning og betaling - avsnitt Myndighet til å anvise, siste setning (side 17): 
 
«Kommunedirektøren kan videredelegere anvisningsmyndighet til hele organisasjonen. 
Kommunalsjefene kan videredelegere sin anvisningsmyndighet til ledere innenfor sin sektor.»  
 
Kommunestyret behandlet saken i møte 27.01.2022 : 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Kommunestyret vedtar følgende endringer i økonomireglementet i kapittel Reglement for 
attestasjon, anvisning og betaling - avsnitt Myndighet til å anvise, siste setning (side 17): 
 
«Kommunedirektøren kan videredelegere anvisningsmyndighet til hele organisasjonen. 
Kommunalsjefene kan videredelegere sin anvisningsmyndighet til ledere innenfor sin sektor.»  
 
 
 


