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POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT  
 
 
Vedlegg: 

1. Gjeldende delegeringsreglement for Øyer kommune – alle nivå 
2. Utvalgets forslag – oversikt alle lover 
3. Utvalgets forslag – integreringsloven 
4. Utvalgets forslag – kommuneloven 
5. Utvalgets forslag - sikkerhetsloven 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. K-sak 75/20 – Oppnevning av politisk arbeidsutvalg 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 75/20 oppnevning av et politisk arbeidsutvalg som fikk i 
mandat å utarbeide et helhetlig delegeringsreglement for delegering av myndighet til 
politiske utvalg og til kommunedirektøren. Arbeidsutvalget ber kommunestyret vedta 
utvalgets forslag til delegeringsreglement. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fastsetter selv reglementet for hvordan vedtaksmyndighet, innstillingsrett 
og uttalerett skal delegeres, jf. Kommuneloven (1992) § 39 nr. 2 og kommuneloven (2018) § 
5-14. Delegeringsreglementet skal vedtas innen 31. desember året etter at kommunestyret 
er konstituert. Det sist vedtatte reglement og andre eventuelle vedtak om delegering og 
innstillingsrett gjelder inntil nytt reglement er fastsatt. 
 
Kommunestyret fattet i K-sak 75/20 følgende vedtak: 
 

1. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av 3 politikere, der to er fra posisjonen 
og en fra opposisjon. Administrasjonen har ansvaret for sekretærfunksjonen.  

 
Som representanter og vararepresentanter velges:  
Ordfører Jon Halvor Midtmageli, vara: Varaordfører Nisveta Tiro  
Randi Øverhaug Sagheim, vara: Stein Plukkerud 
Brit Kramprud Lundgård, vara:  Roar Øien  
 

2. Arbeidsutvalgets mandat:  
• Prinsipper for delegering og videredelegering. Dette gjelder delegering til politiske 

utvalg og deres mulighet til å delegere videre til bl.a. kommunedirektøren.  
• Opplisting av saker/saksområder som skal ligge til Kommunestyret.  
• Delegering av saker/saksområder til Ordføreren.  
• Delegering av saker/saksområder til Formannskapet.  



• Delegering av saker/saksområder til Plan og miljøutvalget.  
• Delegering av saker/saksområder til Tjenesteutvalget.  
• Delegering av saker/saksområder til Kommuneplanutvalget.  
• Delegering av saker/saksområder til Partssammensatt utvalg.  
• Delegering av saker/saksområder til Kommunedirektøren.  
• Endelig innstilling fra arbeidsutvalget sendes på høring til de respektive politiske 

partiene før endelig vedtak i kommunestyret.  
3. Det gjennomføres en arbeidsøkt i kommunestyret før saken legges fram til endelig 

avgjørelse.  
4. Saken legges fram til endelig vedtak innen 01.05.2021  

 
På grunn av vakanse i kommunedirektørstilling og ulike utfordringer knyttet til 
pandemihåndtering har arbeidet med reglementet blitt forsinket. Arbeidet har likevel hatt 
god fremdrift etter å ha startet opp igjen i februar 2021 og det har blitt foretatt en grundig 
gjennomgang av alle lover. 
 
For å sikre sammenheng mellom arbeidet med delegeringsreglementet og politisk 
reglementshefte har arbeidsutvalget også gått igjennom reglementsheftet for å oppdatere 
det med endringer som har vært politisk vedtatt siden oktober 2019. Dette legges frem som 
en egen sak. Av reglementsheftet framgår overordnede prinsipper for delegering. 
 
Det ble gjennomført en arbeidsøkt i kommunestyret 26.august 2021 knyttet til jordlov, 
konsesjonslov, odelslov og lov om motorferdsel i utmark. Det ble gjennomført en 
arbeidsøkt i kommunestyret den 27.januar 2022 og foreslått reglement har i etterkant av 
dette vært til høring i de politiske partiene. Høringsfristen er satt til 18.februar og 
eventuelle innspill/uttalelser ettersendes. 
 
Gjeldende delegeringsreglement er vedlagt i vedlegg 1. Her fremkommer også 
kommunedirektørens videre delegering. Dette skal ikke kommunestyret ta stilling til.  
 
Utvalgets forslag til endringer i delegeringsreglementet fremkommer av vedlegg 2, 3, 4 og 
5. 
 
Vurdering: 
Delegeringsreglementet vil aldri kunne dekke alle typer av beslutninger for drift og 
forvaltning i kommunen. De som skal utøve delegert myndighet har en generell plikt til å 
vurdere hver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om en sak skal 
behandles administrativt eller av et folkevalgt organ. Er det tvil tas saken opp med 
overordna.  
 
Vurderingen av om en sak er prinsipiell eller ikke, skal bygge på hvilke konsekvenser 
vedtaket vil få, og om saken trenger mer enn en faglig eller regelbunden behandling. Hva 
som ikke er prinsipielt kan for en stor del fastslås gjennom hva som er praksis/sedvane, 
vedtatte planer og generelle retningslinjer. En sak av prinsipiell betydning kjennetegnes 
ofte av at det er sannsynlighet for eller at det allerede har oppstått uenighet, saken 
debatteres offentlig og det er signalisert ulike politiske holdninger og synspunkter eller 
saken har klart skjønnsmessige vurderinger:  



• De gir nye regler 
• De innebærer ny fortolkning 
• De dreier seg om ny eller unike tilfeller. 
 

Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er prinsipiell eller ikke, har ordfører og 
kommunedirektør ansvar for å klarlegge dette. Dersom det fortsatt er tvil går saken til 
politisk behandling. De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller 
utvikler en sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglementet.  
 
Oversikten over all delegering av myndighet i Øyer kommune vil fremgå av KF Delegering. 
 
KF Delegering oppdateres i etterkant av kommunestyrets behandling av 
delegeringsreglementet og lenken vil bli tilgjengeliggjort for kommunestyret via Øyer 
kommunes hjemmeside 
 
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar delegeringsreglementet i henhold til vedlegg 2 - 5. 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli Annikken Reitan Borgestrand 
Ordfører og leder av arbeidsutvalget 


