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Delegeringsreglement Ørland kommune

Følgende dokument inngår i kommunens delegeringsreglement:

A: Kommuneforlagets delegasjonsreglement (ikke ferdigstilt)

- innhold alle gjeldene lov/forskrift for kommunesektoren

- delegering i forhold organisasjonsstruktur/IKS/KF

- automatisk oppdatering av lovverk

- delegeringer må legges inn av den enkelte kommune

B: Reglement for politiske organer – delegerte oppgaver og myndighet

C: Delegeringsreglement – delegering til rådmann (Vil kunne inngå i KF 

delegering)

D: Delegeringsreglement – videredelegering av rådmannens myndighet 

(Vil kunne inngå i KF delegering)

F: Administrativ organisasjonsplan – ikke delegeringsreglement, men oversikt 

over kommunens administrative organisering og myndighetsområder



Kommuneforlagets delegasjonsreglement

• innholder alle gjeldende lover/forskrifter for 
kommunesektoren

• automatisk oppdatering av lovverk

• delegering i forhold organisasjonsstruktur – må bygges i 
hver kommune

• delegeringer må legges inn av den enkelte kommune

• https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/#/reg
ulation/edit/?_k=up2s3h

• https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/laws/
65

https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/#/regulation/edit/?_k=up2s3h
https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/laws/65


Reglement for politiske organer

Reglement for politiske organer
• Kommunestyret er det øverste 

kommunale organ og har det totale 
ansvaret for kommunen sin samlede 
virksomhet slik det går fram av 
kommuneloven.

• Beskriver overordnet reglement for 
delegasjon av myndighet –
delegeringslinjen

• Beskriver de ulike politiske 
organenes ansvars – og 
myndighetsområde



Reglement for delegering til rådmannen

Delegering til rådmann
• Ansvars – og arbeidsområder
• Generell myndighet
• Myndighet i økonomiske saker
• Myndighet i personalsaker
• Rådmannens myndighet til å treffe 

vedtak, herunder klagebehandling
• Oversikt over alle lover som er 

delegert rådmannen
• Retningslinjer for utøvelse av 

delegert myndighet
• Retningslinjer for videredelegering



Reglement for videredelegering av 
rådmannens myndighet

• Retningslinjer for utøvelse av 
delegert myndighet

• Delegering til kommunalsjef/ 
personalsjef/ økonomisjef

- generell myndighet

- Myndighet i økonomiske saker

- myndighet i personalsaker

- myndighet til å treffe vedtak, 
herunder klagebehandling

- oversikt over alle lovverk som 
er delegert 



Administrativ organisasjonplan

• Ikke en del av 
delegeringsreglementet

• Beskriver:
o Organisasjonsprinsipper

o Styringsprinsipper

o Ledelsesprinsipper

o Organisasjonsstruktur/organisasjonskart

o Funksjon/ansvar og myndighet i ulike roller

o Møtestruktur og samhandlingsformer

o Tillitsvalgtordning

o Oversikt over budsjettansvar enheter/stab/støtte

Bilde 



Delegasjonsreglement

Alle delegeringer kan legges inn i KF delegasjonsreglement slik 

at man har ett dokument/dokumentsamling å forholde seg til

Krever ressurs til oppfølging dvs jevnlig kontroll med at 

kommunens delegeringer er i tråd med lovendringer som skjer 

ved jevnlig oppdateringer fra Kommuneforlaget.


