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Orientering om prinsippa for og praktiseringa av delegasjon i
fylkeskommunen
Bakgrunn
Delegasjon- og fullmaktsstrukturane er eit særleg viktig område for styring av ein
kommune/fylkeskommune.
Kontrollutvalet har i lang tid hatt under planlegging ei undersøking av
fylkeskommunen sitt delegasjonsreglement, jamfør vedtak i kontrollutvalet sitt
møte 25. januar 2017 (sak KO-2/17). I tillegg har kontrollutvalet tidlegare også
mottatt henvending frå Fagforbundet kring fylkeskommunen sitt
delegasjonsreglement.
Kontrollutvalet har gitt tilbakemelding på at ei undersøking av
delegasjonsreglementet vil bli utført i samsvar med kontrollutvalet sine planer.
-

Vedlegg 1: Handlingsplan – Generelt kontroll og tilsynsarbeid (KO-2/17)
Vedlegg 2: Henvending frå Fagforbundet

I gamal kommunelov var delegasjonsreglement regulert av kommuneloven § 39.
§ 39.Reglement. Arkiv.
1. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for
saksbehandlingen i folkevalgte organer. (Min utheving)
2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av
avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at
kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle
andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. (Min utheving)
3. Departementet kan gi forskrifter om behandling, bevaring, ordning av og tilsyn med
kommunens og fylkeskommunens arkiver

Side 2

I ny kommunelov er delegasjonsreglement regulert av
- Kommuneloven § 11-12 (jfr gamal kommunelov § 39, 1. ledd)
- Kommuneloven § 5-14 (jfr gamal kommunelov § 39, 2. ledd)
§ 11-12.Reglement for saksbehandling
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for
saksbehandlingen i folkevalgte organer.
§ 5-14.Reglement for delegering og innstilling
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

Delegasjonsreglementet og styringsstrukturen er svært viktig for styringa av
fylkeskommunen, og kan påverke kontrollutvalet sine kontroll- og tilsynsaktivitetar.
Det er derfor sentralt for kontrollutvalet å halde seg oppdatert om fylkeskommunen
sitt delegasjonsreglement.
Vurdering
Fylkeskommunen har elles under utarbeiding nytt delegasjonsreglement, som skal
vedtakast i 2020.
Som ledd i arbeidet for å få kunnskap og forståing for korleis delegasjonsreglement
i fylkeskommunen er bygd opp og blir praktisert, har kontrollsjefen bedt
fylkeskommunedirektøren ved juridisk sjef Gudmund Lode om å orientere nærare
om gjeldande delegasjonsreglement og status i arbeidet med nytt reglement.
For ordens skuld er også lagt ved informasjon frå lovforarbeidene til ny
kommunelov vedkomande «Delegasjon».
-

Vedlegg 3: NOU ny kommunelov – om delegering
Vedlegg 4: Lovprop. Ny kommunelov – om delegering

Kontrollsjefen er av den oppfatning at kontrollutvalet si planlagde undersøking av
delegasjonsreglementet, er aktuelt å gjennomføre hausten 2020 når nytt reglement
er på plass.
Dersom det i orienteringa ikkje kjem fram spesielle moment utover det som kjem
fram i saksframlegget, vil kontrollsjefen tilrå kontrollutvalet å treffe følgjande
vedtak:

Side 3

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar orienteringa om delegasjonsreglementet i fylkeskommunen
til etterretning.
2.

Kontrollutvalet ber kontrollsjefen gjere ei nærare undersøking av
delegasjonsreglementet, når det nye reglementet er vedtatt.

3.

Kontrollsjefen blir gitt fullmakt til sjølv å avgjere utførar av undersøkinga.
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