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Administrativt delegasjonsreglement 

for Indre Østfold kommune  

  

Vedtatt av rådmannen den 

01.012.2018 

MERK: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE ER UNDER ETABLERING. 

DETTE REGLEMENT MÅ LESES UT FRA DETTE, OG UT FRA DE 

YTRE RAMMER FELLESNEMNDA TIL EN HVER TID HAR SATT. 

DET VIL SI AT EN LEDER IKKE KAN HANDLE ETTER 

FULLMAKTER SOM STÅR HER OM SLIKE FULLMAKTER ENDA 

IKKE ER GITT FRA FELLESNAMNDA TIL ADMINISTRASJONEN 

VED RÅDMANN. 

 ALLE LINKER STÅR I GUL INN TIL AKTUELT REGLEMENT ER 

PRODUSERT. DETTE VIL OPPDATERES FORTLØPENDE. INN TIL 

VIDERE GJELDER ASKIM KOMMUNES REGLEMENTER SÅ LANGT 

DET ER PRAKTISK.  
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1. Overordnede prinsipper for delegasjon og myndighet  
 

 
Hovedprinsipp: 

Alle oppgaver i kommunen skal løses på lavest mulig nivå 

 
Indre Østfold kommune ønsker å ha selvstendige og dyktige medarbeidere som tar 

ansvar for å drifte og videreutvikle kommunen til beste for brukerne. Alle medarbeidere 

har et selvstendig ansvar for å bidra til dette. 

Det er da en forutsetning at man kjenner føringer som er relevante for egen jobb. 

Hovedprinsippet for ansvarsfordelingen i kommunen er utstrakt delegering, det vil si at 

oppgaver skal løses på lavest mulig nivå. Dette er gjort ut fra ønske om: 

• At den enkelte medarbeider skal ta ansvar for tilbudet til innbyggerne. 

• Rask, god og effektiv kommunal bistand 

• Optimal økonomisk drift 

• Rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. 
 

All delegert myndighet skal utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 

overordnet organ og innenfor gjeldende budsjettrammer.  

Der hvor den enkelte er usikker på egen myndighet plikter han/hun på eget initiativ å 

drøfte spørsmålet med nærmeste leder. 

 

2. Formål og bakgrunn 

 
Dette dokument er det overordnede dokument som viser prinsippene for ansvar og myndighet i 

Indre Østfold kommune. Dokumentet kan suppleres og detaljeres gjennom underliggende rutiner, i 

tillegg til at det er grunnlag for utforming av årlige lederavtaler. 

Reglementet er utarbeidet med bakgrunn i politisk delegasjon til rådmannen.  

 

3. Organisasjonens oppbygging 
Organisasjonen har tydelige ledernivåer. Alle lederroller utenom avdelingsleder gjenspeiles i 

kommunes overordnete organisasjonskart. Det er ikke tillatt å etablere lederroller ut over det som 

står i reglementet. 
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Nivå Rolle Arbeidstittel 

0  Rådmann  
(kommunedirektør i loven) 

Rådmann  

1 Kommunaldirektør  Kommunaldirektør for……. 

2 Seksjonsleder Seksjonsleder for ………… 
eller tittel som er naturlig for publikum, for eks. 
plansjef, barnehagesjef e.l. 

3 Enhetsleder Enhetsleder/leder/daglig leder for ………… eller tittel som er 
naturlig for publikum, for eks. styrer, rektor e.l.  

4 Avdelingsleder Tilpasses 

 

4. Alle ansattes ansvar 
Kommunen er avhengig av de ansatte og deres kompetanse for å skape gode tjenester og oppnå 

resultater. Kommunen ønsker ansatte som tar en aktiv, engasjert, reflektert og medansvarlig rolle i 

organisasjonen. 

Alle våre ansatte:  

• er opptatt av kvalitet og resultater  

• deler egne ideer, innspill og kompetanse  

• har god rolleforståelse 

• er rause og tydelige med tilbakemeldinger til kolleger, medarbeidere og egen leder  

• skaper gode relasjoner i alle ledd 

• viser åpenhet for nye ideer og ny kunnskap, og er åpne overfor omgivelser, brukere og 

samarbeidspartnere  

• har en bevisst holdning til eget ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø  

• bidrar til å utvikle organisasjonen og komme med forbedringsforslag 

• bruker aktivt våre systemer for kvalitetsstyring og avvikshåndtering 

• er seg bevisst på å håndtere skillet mellom private ytringer og rollen som ansatt i kommunen 

i bruk av sosiale medier  

  

5. Lederes ansvar 

Det stilles særlige forventninger til ledere. Dette innebærer at de har et særlig ansvar for å 

optimalisere daglig drift samt identifisere og iverksette utviklingstiltak.  

En leder skal være bevisst på at man er leder i Indre Østfolds kommune som organisasjon, selv om 

man i det daglige er dedikert til en enhet eller avdeling. Det innebærer et ansvar for å bidra til å se 

helheten for kommunen.   I dette ligger det også et ansvar for god samordning på tvers.  

Årlige lederavtaler kommer i tillegg til oppgaver som fremkommer i dette og i andre dokumenter.  
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6. Nærmere om myndigheten til det enkelte ledernivå: 
Delegeringen fremgår av denne tabell med supplerende tekster under. 

Benevning/tittel Beskrivelse Ansvar Økonomiansvar Personalansvar 
Vedtaksmyndighet / 
ansvar i 
saksbehandling 

Rådmann   

Leder kommunen. Fokus 
på strategi, politiske 
saker og oppfølging av 
omstilling. 

Overordnet   Overordnet   
For alle i linje 
under seg. 

Totalansvar. 
Godkjenner saker til 
kommunestyre, 
formannskap og 
utvalg.  

Kommunaldirek
tør (ledernivå 1) 

Leder kommunens 
arbeid på sitt område, 
men har også ansvar for 
å løse oppgaver på tvers 
i organisasjonen. Fokus 
på strategi, politiske 
saker og oppfølging av 
omstilling. 

Fullt 
resultatansvar for 
sitt område. 

Fullt 
resultatansvar 
for sitt område. 

For alle i linje 
under seg. 
Rådmann 
involveres i 
ansettelser av 
leder i 
nærmeste nivå 
under 
kommunaldirekt
ør. 

Totalansvar for sitt 
område. Godkjenner 
saker til råd.  

På vegne av 

rådmannen 

kvalitetsansvar for 

saker til sine 

sektorutvalg. 

Kan endre rutiner og 
retningslinjer innen 
sitt område. Saker 
med potensielle 
politiske utfordringer 
meldes rådmann. 

Seksjonsleder 
(nivå 2) 

Leder kommunens 
arbeid på sitt område, 
men har også ansvar for 
å løse oppgaver på tvers 
i organisasjonen.   

Fullt 
resultatansvar for 
sin seksjon. 

Fullt 
resultatansvar 
sin seksjon. 

For alle i linje 
under seg. 
Kommunaldirekt
ør involveres i 
ansettelser i 
nivå 3. 

Saksbehandler og 
avgjør saker innen 
sitt område og innen 
gjeldende regler og 
retningslinjer. 

Enhetsleder 

(ledernivå 3) 

Leder de 
tjenesteutøvende deler 
av kommunen. 

Fullt 
resultatansvar for 
sin enhet 

Fullt 
resultatansvar 
for sin enhet 

For alle i linje 
under seg. 
Overordnet 
leder skal 
involveres ved 
ansettelser i 
nivå 4 

Saksbehandler og 
avgjør saker innen 
sitt område og innen 
gjeldende regler og 
retningslinjer. 

 

Avdelingsleder 
(nivå 4) 

Leder sin avdeling i det 
daglige. 

Etter avtale med 
avdelingsleder / i 
henhold til 
lederavtale. 

Etter avtale med 
enhetsleder / i 
henhold til 
lederavtale. 

For alle ansatte i 
linje under seg 

Etter avtale med 
enhetsleder / i 
henhold til 
lederavtale 

 

Leder har ansvar for å følge alle lover og forskrifter innen sitt virkeområde (virkeområde følger av 

organisasjonskart). Det er ikke foretatt en eksplisitt oppramsing av dette i dette dokument da en slik 

liste ikke kan bli presis. 
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6.1 Rådmann og assisterende rådmann. 
Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og utøver sin rolle innen rammer gitt av 

lover samt kommunestyrets vedtak. Herunder har rådmann overordnet ansvar for dialog med 

kommunens hovedtillitsvalgte.  

Assisterende rådmann har generell fullmakt til å få innsyn i, og ta initiativ til tiltak, i alle deler av 

organisasjonen i tillegg til kommunaldirektørs fullmakter på eget område. Assisterende rådmann er 

rådmannens faste stedfortreder og har samme fullmakter som rådmann når denne ikke er til stede i 

kommunen eller rådmann ikke er tilgjengelig. Rådmannen skal informeres om beslutninger som ass. 

rådmann tar på vegne av rådmann (ut over det som ligger til punkt 6.2).  

6.2 Kommunaldirektør  
Kommunaldirektørene inngår i rådmannens ledergruppe og har et helhetlig ansvar for å lede 

kommunens utvikling. Den enkelte kommunaldirektørs ansvarsområde fremgår av gjeldende 

organisasjonskart.  

Kommunaldirektørene har totalansvar for all virksomhet innen sitt område, herunder: 

• Overordnet ansvar for kommunalområdenes drift, herunder budsjett og personalansvar. 

• Lede utviklingsarbeidet i kommunalområdene. 

• Ansvar for kommunikasjon, saksforberedelse og oppfølging av politiske vedtak innen sine 

fagområder. Herunder har de ansvar, og møter med rådmannens fullmakt i sine sektorutvalg og 

eventuelle andre politiske råd dedikert de aktuelle fagområder. 

• Ansvar for å følge opp, og rapportere på, alle føringer fra rådmann og kommunestyre samt 

myndighet til å fastsette strategiske og administrative mål for egne tjeneste- og programområder. 

• Ansvar for å koordinere medieuttalelser med kommunikasjonssjef (rådmannen skal informeres om 

saker som kan påvirke kommunens omdømme utad og/eller komme i media). 

• Ansvar for å ha et tydelig bilde av sine tjenesteleveranser, herunder initiere brukerundersøkelser og 

iverksette tiltak på bakgrunn av disse. 

• Overordnet ansvar for oppfølging av medarbeiderundersøkelser 

• Ansvar for at kommunalområdene driver god personalledelse, herunder: 

o ansvar for å følge opp hovedavtalens bestemmelser samt ansvar for veiledning av 

kommunalområdenes ledere. 

o Ansvar for dialog med hovedtillitsvalgte i prosesser og saker innen sitt område. 

• Ansvar for at internkontrollverktøy brukes i det daglige arbeid 

• Ansvar for å følge lover og forskrifter på sitt område, overvåke endringer av disse, og innenfor sine 

økonomiske rammer foreta nødvendige tiltak for å følge disse, herunder myndighet til å endre 

rutiner og retningslinjer innen egne tjeneste- og programområder.  

• Kommunaldirektøren har overordnet myndighet i ikke-prinsipielle saker som gjelder forvaltning i 

henhold til lov- og regelverk som sorterer under eget tjeneste- og programområde.  

Som en følge av dette skal kommunaldirektør kun involveres i drift på et overordnet nivå og i 

vanskelige og prinsipielle saker. 

 



 

Administrative retningslinjer og rutiner 19.12.2018 7 

Økonomi 

Kommunaldirektøren har myndighet til flytte midler og foreta budsjettendringer innen et 

programområde (justeres når økonomireglement er på plass). For øvrig følger kommunaldirektørens 

myndighet i økonomisaker av det til enhver tid gjeldende økonomireglement, anvisningsreglement, 

investeringsreglementet og innkjøpsreglement.  

 

Personalledelse 

Kommunaldirektøren har myndighet til å utlyse stillinger innenfor de rammer som følger av Rutine 

for overordnede rekruttering i kommunen  

Kommunaldirektøren har beslutningsmyndighet ved ansettelser av underordnede stillinger etter 

følgende system: 

- Stillinger som rapporterer direkte til seg. Her skal rådmannen konsulteres før ansettelse og 
ha mulighet til å delta på intervjuer. 

- Stillinger i ledergrupper til de ledere som rapporterer direkte til seg (f.eks. seksjonsleders 
ledergruppe). Her skal kommunaldirektør konsulteres før ansettelse og delta på intervjuer. 

- Øvrige stillinger i linje under kommunaldirektør håndteres som hovedregel av underordnet 
leder.  

Kommunaldirektøren har myndighet til å fastsette lønn for ansatte som sorterer under kapittel 3 og 5 

i hovedtariffavtalen såfremt lønnen ikke overstiger hva som er vanlig lønn i kommunen for 

tilsvarende stillinger og de følger lønnspolitikk i kommunen..  

For øvrig følger kommunaldirektørens myndighet i personalspørsmål av det til enhver tid gjeldende 

arbeidsreglement, permisjonsreglement og Reglement for politiske organer og delegasjon. 

 

 

6.3 Kommunaldirektør for økonomi og virksomhetsstyring 
Kommunaldirektøren har myndighet til å gi den øvrige administrasjonen overordnede instrukser og 

føringer i faglige spørsmål vedrørende økonomiplan, regnskap, budsjett og resultat.  

Kommunaldirektøren har rett til å få innsikt i alle sider av driften ved en virksomhet. 

Kommunaldirektøren kan inngi forliksklage og begjære tvangsauksjon i de tilfeller hvor kommunens 
krav ikke er sikret ved legalpant.  
 
Kommunaldirektøren kan avskrive tapte eller bestridte krav innenfor de rammer som er fastsatt i 
Reglement for avskrivning av krav.  
 
For øvrig har kommunaldirektøren tilsvarende myndighet som øvrige kommunaldirektører.  

 

6.4 Kommunaldirektør for HR og organisasjon 
Kommunaldirektøren har overordnet myndighet for kommunens personalforvaltning. 

Kommunaldirektøren har rett til å få innsikt i alle sider av driften ved en virksomhet. 
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Kommunaldirektøren har løpende dialog med hovedtillitsvalgte / hovedverneombud og har ansvar 

for dialog med disse om kommuneovergripende forhold, lønnsforhandlinger og lignende. 

Kommunaldirektøren har myndighet til å gi instrukser og fastsette rammer for individuell og kollektiv 

lønnsdannelse. Herunder lede og fatte beslutninger ved lokale lønnsforhandlinger og lokale 

særavtaler hvor annet ikke fremgår av det til enhver tid gjeldende Reglement for politiske organer og 

delegasjon. 

Kommunaldirektøren har myndighet til å fastsette lønn overstigende tariff for ansatte som sorterer 

under hovedtariffavtalen kapittel 4. Det samme gjelder saker hvor ansatte som sorterer under 

hovedtariffavtalens kapittel 3 eller 5 gis en lønn som overskrider hva som en alminnelig for 

tilsvarende stillinger.  

Kommunaldirektøren har – i samråd med rådmannen - beslutningsmyndighet i alle saker som 

omhandler advarsel, suspensjon, oppsigelse eller avskjed av ansatte. Dette gjelder ikke i 

personalsaker som direkte omhandler kommunaldirektørene.  

For øvrig har kommunaldirektøren tilsvarende myndighet som øvrige kommunaldirektører.  

 

 

6.5 Seksjonsledere  
Seksjonsledere inngår i kommunalområdets ledergruppe, og har et helhetlig ansvar for å lede 
kommunens utvikling, samtidig som de har et særlig fokus på ledelsen av sin seksjon. Den enkeltes 
ansvarsområde fremgår av gjeldende organisasjonskart. 

Seksjonsleders fullmakter er lik enhetsleder med det tillegg at de styrer helheten i alle seksjonens 
enheter, herunder følger opp enhetenes drift og resultatoppnåelse.  

Seksjonsleder har også et særlig ansvar for:  

• Strategisk langsiktig utvikling, innovasjon og optimalisering av ressursutnyttelsen i seksjonen 
og innen kommunalområdet som helhet. De kan innen rammer av politiske og administrative 
vedtak flytte ressurser i seksjonen for å oppnå dette.  

• Bidra til utvikling og ressursoptimalisering på tvers i kommunen (ut over egen seksjon) 
• Saksforberedelse og oppfølging av politiske og administrative vedtak innen sine 

ansvarsområder.  
• Fastsette mål for egne ansvarsområder. 
• Ha et tydelig bilde av kvaliteten på tjenestene, herunder initiere brukerundersøkelser og 

iverksette tiltak på bakgrunn av disse. 
• Utviklingen av godt arbeidsmiljø, herunder:  

o Følge opp lov- og avtaleverk samt ansvar for veiledning av seksjonens ledere. 
o Dialog med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om prosesser og saker innen sin 

seksjon (jfr. intensjonene i hovedavtalen). 
• Å endre rutiner og retningslinjer innen egne fagområder så lenge dette ikke går på tvers av 

delegering og politiske føringer 
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6.6 Enhetsleder  

Enhetsleder inngår i seksjonens eller områdets ledergruppe og har et ansvar for å bidra i kommunens 
helhetlige utvikling. Den enkelte enhetsleders ansvarsområde fremgår av gjeldende 
organisasjonskart. 

Enhetsleder har totalansvar for sin enhet innen de rammer som er fastsatt.  Herunder har 
enhetsleder ansvar for: 

• All daglig drift innen sin enhet.  
• Personalledelse, herunder ansvar for god personalhåndtering og oppfyllelse av lov og 

avtaleverk. 
• Budsjett og økonomistyring. Herunder å utarbeide budsjettforslag, ansvar for å følge fastsatt 

budsjett, myndighet til å foreta budsjettendringer innen egne budsjettrammer innen 
rammen av politiske og administrative vedtak. 

• Å følge opp fastsatte mål. 
• Riktig kompetanse og god arbeidsfordeling i enheten, herunder videreutvikle enhetens 

ledere og ansatte der dette er nødvendig.  
• Faglig utviklingsarbeid og nytenkning. Herunder å identifisere og initiere nødvendige 

omstillinger og forbedringer  
• Å melde til andre ledere i kommunen om forbedringsbehov på deres område og bidra til 

løsninger på tvers. 
• At enheten har kontinuerlig innbygger- og brukerfokus. 
• At enheten drives i henhold til gjeldende lovverk, og holde seg oppdatert på endringer av 

disse. 
• At reglementer og rutiner følges. Her gjøres særlig oppmerksom på rutiner for personal, arkiv 

og informasjonssikkerhet. 
• At enheten bruker kommunens internkontrollverktøy i det daglige arbeid, herunder melder 

og saksbehandler avvik. 
• Utviklingen av godt arbeidsmiljø, herunder:  

o Følge opp lov- og avtaleverk herunder AMU og lokale medbestemmelsesmøter. 
o Dialog med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om prosesser og saker innen sin 

seksjon (jfr. intensjonene i hovedavtalen).  
• Beredskapsplaner. 
• Myndighet i ikke-prinsipielle saker som gjelder forvaltning i henhold til lov- og regelverk som 

sorterer under eget tjenesteområde (her gjøres særlig oppmerksom på begrensningene 
administrasjonen har som følge av politisk delegasjonsreglement). 

• Kommunikasjon utad innen eget fagområde 
• Være proaktiv og varsle overordnet leder samt kommunikasjonssjef i forkant i utfordrende 

saker som kan påvirke kommunens omdømme utad/få medieoppmerksomhet.  
• Alle fullmakter i henhold til barnevernloven med tilhørende forskrifter er tillagt enhetsleder 

for den enhet som har ansvar for barnevernstjenesten.  

• I enheter som utøver pleie og omsorgstjenester har enhetsleder myndighet til å fatte vedtak 

om tvang og makt jfr. §9 i helse og omsorgstjenesteloven, samt ansvar for å sikre all 

nødvendig dokumentasjon knyttet til dette. Denne fullmakt kan ikke delegeres videre. 

 

På områder der det ikke er seksjonsleder kan enhetsleder forvente å bli pålagt oppgaver tilsvarende 
seksjonsledernivå.  
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Økonomi 

Enhetsleder har myndighet til å flytte midler og foreta budsjettendringer innen eget driftsbudsjett.  

Enhetsleder kan avskrive tapte krav inntil kr. 5 000,- pr. sak innen de rammer som er fastsatt i 
Reglement for avskrivning av krav.  
 
For øvrig følger enhetsleders myndighet i økonomisaker av det til enhver tid gjeldende 
økonomireglement, anvisningsreglement, investeringsreglementet og innkjøpsreglement.  
 

Personalledelse 

Enhetsleder har myndighet til å utlyse stillinger innenfor de rammer som følger av Rutine for 

overordnede rekruttering i kommunen.  

Enhetsleder har beslutningsmyndighet ved ansettelser av medarbeidere.  Ansettelse av ledere som 

inngår i enhetens ledergruppe gjøres i samråd med overordnet leder. Lønnsnivå for stillinger i 

kapittel 3. og 5. skal klareres med kommunaldirektør før tilbud gis.   

Enhetsleder gis myndighet til å innvilge permisjoner innenfor egen virksomhet, i tråd med vedtatt 
permisjonsreglement.  
 

For øvrig følger enhetsleder myndighet i personalspørsmål av det til enhver tid gjeldende 

arbeidsreglement, permisjonsreglement.  

 

6.7 Avdelingsleder 
Avdelingsledere inngår i enhetens ledergruppe og har: 

• All daglig drift innen sin avdeling. Avdelingsleder har særlig ansvar for å være tett på de ansatte og 

sørge for god faglig ledelse. Avdelingsleder har ansvar for avdelingens faglige resultater. 

Avdelingsleder skal utøve sin jobb innen de økonomiske rammer som er gitt og i henhold til fastsatte 

mål. 

• I samråd med enhetsleder ansvar for å identifisere og initiere nødvendige omstillinger og 

forbedringer. 

• Ansvar for at avdelingen har et kontinuerlig kunde / brukerfokus. 

• Ansvar for at avdelingen bruker kommunens internkontrollverktøy i det daglige arbeid, herunder 

melde og saksbehandle avvik. 

• Ansvar for å overvåke lover og forskrifter på sitt område, og etter samråd med enhetsleder 

implementere nødvendige tiltak for å følge disse. 

• Ansvar for at rutiner følges. Her gjøres særlig oppmerksom på personal- og arkivrutiner. 

• Ansvar for lokalt HMS-arbeid, herunder kontakt med lokale verneombud og tillitsvalgte der dette er 

naturlig (enhetsleder har det formelle ansvar for medbestemmelsesutvalg og 

medbestemmelsesrett). 

• Ansvar for å melde til andre ledere i kommunen om forbedringsbehov på deres område. 

• Sørge for nødvendig kompetanse i avdelingen. 

Økonomi 

Fastsettes individuelt/i henhold til lederavtale.  
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Personalledelse 

Har daglig personalansvar i egen avdeling, og myndighet til å innvilge permisjoner innenfor egen 
avdeling i tråd med vedtatt permisjonsreglement.  
 

6.8 Enhetsledere for tverrgående virksomheter. 

Disse lederne har ansvar for sitt definerte område på tvers i kommunen. Det vil si ansvar for at de 

lovkrav og kommunale rutiner som ligger for det aktuelle fagområdet følges av hele kommunen. 

Endringer av prinsipiell betydning og større oppgaver som pålegges andre, skal forelegges 

rådmannen for godkjenning før implementering. 

 

Enhetsledere for tverrgående enheter har dette ansvaret i tillegg til eget enhetslederansvar. 

 

6.9 Kommuneoverlege 1 
Kommuneoverlegen har ansvar for sitt område på tvers i kommunen.  Det vil si ansvar for at de 

lovkrav og kommunale rutiner som ligger for det aktuelle fagområdet følges av hele kommunen.  I 

tillegg har kommuneoverlegen delegert vedtaksmyndighet innen miljørettet helsevern etter 

Folkehelselovens kapittel 3. og forskrift om miljørettet helsevern.  Kommuneoverlegen har også 

delegert vedtaksmyndighet etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 4A. 

7. Delegering 
All videre delegasjon skal skje skriftlig og arkiveres.  Det kan kun delegeres videre én gang. Det vil si 
at en leder som i kraft av sin stilling har fått en fullmakt gjennom dette reglement kan delegere den 
videre til en enkeltperson, mens den som gjennom slik videredelegering får en fullmakt ikke kan 
delegere videre til andre. Personalansvar kan ikke delegeres og det kan ikke opprettes ekstra 
ledernivåer.  
 
Overordnet leder kan kreve å få seg forelagt enhver sak som en direkte underlagt virksomhet har til 
behandling i henhold til delegasjonsfullmakt, og kan selv fatte vedtak i saken.  Leder kan omgjøre 
underorganers vedtak innenfor rammene av forvaltningsloven § 35 første ledd. 
 

7.1 Særlig om delegering av myndighet i økonomisaker. 
Anvendelsen av vedtatt budsjett skal være i samsvar med kommunestyrets vedtak og intensjoner og 

innenfor nettorammen. 

Tiltak som binder senere års budsjetter ut over gjeldene kommunestyrevedtak er ikke tillatt. 

Før man får økonomisk fullmakt og kan foreta innkjøp for kommunen, skal signaturskjema være 

signert og levert økonomiavdelingen. Det er for øvrig egne rutiner for økonomi og innkjøp: 

• Økonomireglementet 

• Finansreglement 

• Anvisningsreglementet 

• Innkjøpsreglementet 

• Investeringsreglementet 
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• Reglement for avskrivning av krav  
 

 

 

8. Beskrivelse og oppfølging av mål 
Mål finnes på følgende nivåer: 

 Type mål Fastsettes av Ansvarlig  Rapporteringsmåte 

Politisk satte mål gjennom 

handlingsprogram 
Kommunestyret Kommunaldirektører 

Rapporteres fra enhetene via 

kommunaldirektør og 

kommunalområde for 

økonomi og 

virksomhetsstyring til politisk 

behandling i forbindelse med 

tertial og årsrapport 

(ledelsens gjennomgang).   

Øvrige politisk satte mål Kommunestyret Kommunaldirektører  Som over 

Administrative 

overordnede mål. 
Rådmann Kommunaldirektører Som over  

Mål for seksjoner Kommunaldirektør Seksjonsleder 
Rapporteres på til 

kommunaldirektør 

Mål for enheter 
Kommunaldirektør eller 

seksjonsleder 
Enhetsledere 

Til den som har fastsatt 

målene. 

Mål for avdelinger Enhetsledere Avdelingsledere Etter avtale 

Mål som følge av 

medarbeiderundersøkelser. 
Medbestemmelsesutvalg  Enhetsledere 

Til lokalt 

medbestemmelsesutvalg 3 

ganger pr år samt til 

kommunaldirektør i 

forbindelse med 

medarbeidersamtale eller 

andre hensiktsmessige 

måter. 

Det enkelte nivå kan i tillegg fastsette egne mål.  
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Målene er hierarkisk bygd opp. Det vil si at et myndighetsnivå aldri kan overprøve mål gitt av et 

overordnet nivå. Ansvarlig for målene på det enkelte nivå kan supplere med mål for sitt område så 

lenge de ikke er i motsetning til mål mottatt av nivå over.  

Om leder mener det ikke er mulig å nå mål skal dette rapporteres oppover 

9. Andre relevante dokumenter og retningslinjer  
Alle kommunens regler og rutiner skal ligge i kommunens kvalitetssystem. Følgende til enhver tid 

gjeldende dokumenter vil kunne gi ytterligere føringer vedrørende den enkeltes myndighet og 

hvordan denne myndigheten skal utøves: 

• Reglement for politiske organer og delegasjon 

• Organisasjonskart som viser myndighetsnivå  

• Individuelle lederavtaler (årlige og faste) og arbeidsavtaler  

• Arbeidsreglementet 

• Permisjonsreglementet 

• Rutine for overordnede rekruttering 

• Etiske retningslinjer 

• Eventuelle særrutiner eller retningslinjer for sektorene (for eksempel skolesektoren)  
 
Det understrekes at denne listen er ikke uttømmende og den ansatte har selv ansvar for å sette seg 

inn i aktuelle regler og rutiner, kommunale så vel som nasjonale. 


