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1. Retningslinjer for utøving av fullmakt 

 All delegering av myndighet skal være skriftlig. 

 All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover og forskrifter, mål og 

retningslinjer som er gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og 

forutsetninger. 

 Hvis det oppstår tvil om en sak er av prinsippiell betydning og skal behandles politisk, 

eller ikke, forelegges saken ordføreren. 

 Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles 

politisk, forelegges saken ordføreren. 

2. Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker 

Et overordnet organ kan trekke tilbake fullmakt i enkeltsaker som er delegert til et underordnet 

organ. Det overordnede organet kan kreve at en sak som et underordnet organ har til 

behandling, blir overført for behandling i det overordnede organet.  Kommunestyret kan trekke 

tilbake fullmakt som er delegert til andre politiske organ i kommunen. De politiske organene kan 

trekke tilbake fullmakt i enkeltsaker som er delegert fra dem til rådmannen. 

3. Rett til å la være å gjøre bruk av delegert myndighet i spesielle 
saker 

Den som har fått delegert myndighet kan be om at overordnet organ tar avgjørelse i spesielle 

saker. 

4. Avgjørelsesmyndighet som krever samordning 

Delegert myndighet skal ikke brukes slik at avgjørelsene får innvirkning ut over eget oppgave- 

og myndighetsområde. I saker som krever samordning mellom flere politiske eller 

administrative organ, kreves enighet mellom partene. Oppnås ikke enighet, skal saken 

bringes inn for felles overordnet organ til avgjørelse. 

5. Omgjøringsrett 

Et overordnet organ kan selv av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak. Dersom 

lederen av det overordnede organet har bestemt at det underordnede organets vedtak skal 

legges frem til behandling i det overordnede organet, kan lederen bestemme at iverksettingen 

av vedtaket skal stanses, inntil endelig vedtak er fattet. 

6. Mindretallsanke 

I saker der et politisk organ har fått delegert avgjørelsesmyndighet kan minst 1/3 av 

medlemmene, ordføreren, rådmannen eller den som møter på hans vegne, før møtets slutt 

kreve saken lagt frem for nærmeste overordnede politiske organ. 

I budsjettsaker har rådmannen også rett til å bringe vedtaket inn for overordnet organ innen 

en kort frist etter at møtevedtaket er gjort. 

7. Rapportering av vedtak truffet etter delegert myndighet 

Alle vedtak gjort ut fra delegert myndighet, skal rapporteres til overordnet organ innen de 

tidsfrister og i den form som det overordnede organ fastsetter. 



 

 

 

8. Henvendelser fra kontrollutvalget 

 Kommunestyret kan pålegge kontrollutvalget å iverksette granskning i samsvar med 

kontrollutvalgets oppgaver i henhold til lov og forskrifter. 

 Faste utvalg, rådmannen, assisterende rådmann eller kommunalsjefene, kan selv be 

kontrollutvalget iverksette slik granskning. Kontrollutvalget bør imøtekomme 

anmodningen med mindre sakens art tilsier at granskning er unødvendig. 

 Minst tre medlemmer av faste utvalg kan også be kontrollutvalget iverksette slik 

granskning, men kontrollutvalget avgjør på fritt grunnlag om anmodningen skal 

imøtekommes. 

 


