RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET
1.

PRINSIPPER FOR DELEGERING
Hovedprinsippet for delegering i Vadsø kommune er å utvikle et
styringssystem og arbeidsformer som er effektiv og rasjonell og fremmer
utviklingen av lokaldemokratiet ved å desentralisere myndighet.
All myndighet i kommunen, både på privat- og offentligrettslig område
tilligger i utgangspunktet kommunestyret. Delegeringshjemler skal derfor
tolkes i samsvar med dette. All delegert myndighet må brukes i samsvar
med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ og
innenfor budsjettrammene og -forutsetningene.
Andre politiske utvalg innehar myndighet og ansvar ut i fra fordelingen i
dette reglement.

2.

SUBDELEGERING
Politiske utvalg som har fått delegert myndighet av kommunestyret kan
delegere myndigheten videre til andre med mindre det fremgår klart at
det ikke er anledning til dette.
Myndighet delegert til rådmannen kan delegeres til andre kommunalt
ansatte. Disse utfører sine oppgaver på vegne av og etter fullmakt fra
rådmannen.

3.

TILBAKEKALLING AV DELEGERINGSFULLMAKTER
Kommunestyret o.a. kan når som helst trekke tilbake myndighet som er
delegert til andre.

4.

KLAGEBEHANDLING
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger av forvaltningslovens
regler med mindre annet er bestemt i den enkelte særlov.
Klage over vedtak som er fattet på grunnlag av intern delegering fra
leder til medarbeider, skal forelegges lederen til avgjørelse dersom
medarbeideren ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket til gunst for
klageren.

5.

OMGJØRINGSRETT

Et overordnet organ kan innen rammene av forvaltningslovens § 35
Omgjøring uten klage av eget tiltak omgjøre et underordnet organs eller
underordnet medarbeiders vedtak.

DELEGERING TIL FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE
1.

DELEGERING ETTER KOMMUNELOVENS § 8 nr. 3
Lovgrunnlaget for dette delegeringsreglementet er i kommuneloven av
25.09 1992 nr 107 med påfølgende endringer.

1.1 Delegering til formannskapet er gitt med hjemmel i kommunelovens § 8
nr. 3.
Den aktuelle bestemmelsen lyder:
"Formannskapet og fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan,
årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret og
fylkestinget selv området for formannskapets og fylkesutvalgets
virksomhet. Formannskapet og fylkesutvalget kan tildeles
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov."
1.2 Utover de lovpålagte oppgaver i Kommunelovens § 8.3, § 44.3 og § 45.2
om å behandle og legge frem innstilling til økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak, delegerer kommunestyret til formannskapet følgende:
1.
2.
3.
4.

Utvidet myndighet til å treffe vedtak i hastesaker i henhold til
kommunelovens § 13.1
Innstille overfor kommunestyret i alle saker hvor ikke lov eller særskilte
reglement bestemmer annet
Innstille ovenfor kommunestyret i alle saker som har økonomiske
konsekvenser
Lage uttalelse hvor kommunen er høringsorgan dersom dette ikke er
tillagt andre organer. Formannskapet gis myndighet til å gi uttalelse i
mindre viktige saker. Denne myndighet kan delegeres videre til
annet politisk utvalg eller til administrasjonen.

Formannskapet disponerer kommunens primærnæringsfond (jfr
kommunestyremøte 09.06 2011) og formannskapets disposisjonsfond i fht
søknader om tilskudd på inntil kr 100.000,- Søknader utover dette skal
avgjøres av Vadsø kommunestyre.
2.

DELEGERING ETTER ULIKE SÆRLOVER

2.1 Avgjørelser etter alkoholloven av 2. juni 1989 nr.27
Vadsø kommunestyre delegerer følgende til formannskapet:
-Formannskapet er kommunens kontrollutvalg etter alkoholloven.

-Formannskapet har endelig vedtaks myndighet i saker som omhandler
tildeling av bevilling og om tiden for salg og skjenking.
-Formannskapet avgjør søknader om permanent utvidelse av salgs- og
skjenkelokaler i bevillingsperioden. Formannskapet godkjenner flytting til
nye lokaler for eksisterende bevillinger, og godkjenner endringer av
skjenkesteders driftsform
Samt avgjør søknader om bevillinger for en bestemt del av året etter § 16.

2.2 Delegasjon på ikke lovfestet område
- Utlyse og tildele kommunal kulturpris
- Innstille og fordele kommunale kulturmidler
1.

SUBDELEGERING
Med mindre særskilte regler er til hinder for det, kan formannskapet
delegere myndighet videre.

