
ALMINNELIG DELEGASJONSREGLEMENT FOR SANDNES KOMMUNE 
 

 
Vedtatt av Sandnes bystyre 23. mars 2004 i medhold av kommunelovens § 10 nr. 2. 
 
 
§ 1. Retningslinjer for bruk av fullmakt. 
 

All delegert myndighet skal utøves i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, 
forskrifter og god forvaltningsskikk. Forøvrig skal all delegert myndighet utøves innenfor plan- 
og budsjettrammer og øvrige reglementer og retningslinjer vedtatt av overordnet organ. 

 
§ 2. Tilbakekalling av delegert myndighet. 
 

Bystyret eller annen instans som har delegert myndighet, kan trekke den delegerte myndighet 
tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker. 

 
§ 3. Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet. 
 

Den som har fått delegert myndighet kan i særskilte tilfeller overlate til overordnet organ å treffe 
avgjørelse i en konkret sak. 

 
§ 4. Omgjøringsrett. 
 

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et vedtak fattet av underordnet organ innenfor 
rammen av forvaltningsloven § 35. 

 
§ 5. Mindretallsanke. 

 
I saker der formannskapet, utvalgene eller nemndene har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra 
bystyret, kan 3 medlemmer, ordfører eller rådmann innen møtets slutt forlange saken fremlagt 
for bystyret for avgjørelse. Adgangen til å fremsette mindretallsanke gjelder ikke for 
enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 a og b. 
 
Hvis rådmannen finner at et vedtak som formannskapet, utvalgene eller nemndene har truffet er 
i strid med lov, forskrift eller fullmakter kan han bringe saken inn for overordnet organ. 
 

§ 6. Videredelegering. 
 

Formannskapet, utvalgene og nemndene kan dersom bystyret ikke har bestemt annet, 
videredelegere avgjørelsesmyndighet i følgende tilfeller: 
 
 Delegere til komiteer som er nedsatt for å utrede spesielle spørsmål myndighet til å 

avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til utvalgets oppdrag, jf. 
kommuneloven § 10 nr. 5. 

 
 Delegere til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker 

som ikke er av prinsipiell betydning hvor det er klart at utvalget ikke selv rekker å 
behandle en sak. Slik delegasjon skal være tidsbegrenset. 

 
 Delegering av myndighet til rådmannen frå bystyret fremgår av eget 

delegasjonsreglement. Rådmannen kan videredelegere myndighet i hht. 
delegasjonsreglementet internt i administrasjonen, såfremt annet ikke uttrykkelig er 
bestemt. 

 
Administrasjonen lager oversikter over avgjørelser som er fattet i hht. myndighet delegert 
fra formannskapet, utvalgene eller nemndene fortløpende til etterfølgende møte. 


