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Delegering av rådmannens myndighet og fullmakter til kommunaldirektørene
Denne videredelegering erstatter videredelegering av 18. oktober 2017.
1. Generelle retningslinjer for utøvelse av administrativt delegert myndighet og fullmakter
Rådmannens myndighet er begrenset til ”å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning,”
jf. kommuneloven § 13-1 sjette ledd og delegeringsreglement for Lørenskog kommune.
Det er en forutsetning for herværende delegering at kommunaldirektørene på forhånd forelegger
rådmannen saker som kan tenkes å falle utenfor rådmannens myndighetsområde iht. ovennevnte
begrensning.
Saker av større betydning som dekkes av delegeringen fra kommunestyret til rådmannen, forutsettes
drøftet/klarert med rådmannen.
Hvorvidt en sak skal drøftes/klareres med rådmannen vurderes av den enkelte kommunaldirektør, og
i tvilstilfeller skal rådmannen konsulteres.
Delegering av myndighet til kommunaldirektørene gjelder de områder og oppgaver som hører under
vedkommende virksomhetsområde/sektor.
Myndighet og fullmakter som rådmannen delegerer til kommunaldirektørene, kan delegeres videre om
ikke annet fremgår av bestemmelsene nedenfor.
2. Delegering av offentlig myndighet
Rådmannens myndighet, jf. delegeringsreglement for Lørenskog kommune, delegeres til
kommunaldirektørene.
Den delegerte myndighet omfatter også myndighet til å foreta ny saksbehandling og fatte vedtak som
underinstans, jf forvaltningsloven § 33, i saker som kan påklages internt til særskilt klagenemnd i
kommunen etter forvaltningsloven § 28 andre ledd.
3. Rådmannens innstillingsrett
Alle saker som fremmes til politisk behandling fremmes av, eller på vegne av, rådmannen. Alle saker
som skal til formannskap/kommunestyre, skal godkjennes av rådmannen før utsendelse. Saker som
ikke skal behandles i formannskap/kommunestyre, kan godkjennes av kommunaldirektør.
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4. Ansettelses- og oppsigelsesmyndighet
Rådmannens myndighet til å treffe avgjørelse i personalsaker, herunder ansettelses- og
oppsigelsesmyndigheten, jf. kommuneloven § 13-1 sjuende ledd og delegeringsreglement for
Lørenskog kommune, delegeres til kommunaldirektørene.
Myndighet til å treffe beslutning om oppsigelse, suspensjon og avskjed kan kommunaldirektørene
ikke videredelegere. I alle spørsmål om oppsigelse, avskjed eller suspensjon skal
organisasjonsavdelingen konsulteres før beslutning tas.
5. Søksmålskompetanse og myndighet til å påanke dommer og kjennelser
Rådmannens myndighet til å ta ut søksmål og påanke dommer og kjennelser delegeres ikke videre til
kommunaldirektørene.
6. Anmeldelser
Rådmannens fullmakt til, på kommunens vegne, å foreta anmeldelser, samt fremme krav om
erstatning for straffbare forhold, delegeres til kommunaldirektørene.
Fullmakten til å fremme erstatningskrav kan kommunaldirektørene ikke delegere videre.
7. Videredelegering av kommunaldirektørenes myndighet
Alle fullmakter gitt over kan kommunaldirektørene videredelegere, med unntak av:
- Godkjenning av saker som skal til politisk behandling
- Oppsigelse, avskjed, og suspensjon i personalsaker
- Fullmakt til å fremme erstatningskrav for straffbare forhold

Lørenskog, 10. september 2020
Ragnar Christoffersen
rådmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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