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§1 Formål med delegeringen 
Kommunelovens utgangspunkt er at et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren 
myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning hvis ikke bystyret selv 
har bestemt noe annet. Det folkevalgte organet beholder imidlertid myndigheten. Bystyret har 
fortsatt det overordnede ansvaret for kommunens vedtak og avgjørelser.  
 
Delegering av myndighet til kommunedirektøren skal bidra til:  

• En hensiktsmessig og effektiv arbeidsdeling mellom folkevalgte organer og 
administrasjonen 

• Gi rom for at de politiske beslutningsorganer kan behandle saker som videreutvikler 
kommunen som organisasjon og som samfunn og at saker som i hovedsak er av 
formell eller gjennomførende karakter kan behandles av administrasjonen.  

• Gi administrasjonen nødvendig handlefrihet til å utvikle en effektiv organisasjon med 
vekt på å dekke innbyggernes behov innenfor vedtatte rammer og vedtak i folkevalgte 
organer.  

• At den fagkompetanse som ligger i administrasjonen utnyttes på en god måte for å 
utføre kommunens oppgaver  

• Sikre at de som henvender seg til kommunen får en rask og effektiv service og 
saksbehandling.  

• At kommunen kjennetegnes av høy grad av delegering 
 

§2 Arbeids- og ansvarsområde 
Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon, jf. kommuneloven § 13-1. 

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 

suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov, jf. 

Kommuneloven § 13-1.  

Kommunedirektøren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale og folkevalgte organer, 

med unntak av kontrollutvalget § 13-1. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnede 

utøve denne retten på sine vegne.  

 

§3 Generell myndighet 

I medhold av kommuneloven § 13-1, sjette ledd, gis kommunedirektøren myndighet til å 

treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.  

Saker av prinsipiell betydning kan ikke delegeres til kommunedirektøren, jf. kommuneloven § 13-1.  
 
Administrasjonen har et selvstendig ansvar for å vurdere om saken er prinsipiell eller ikke.   
Det må foretas en konkret vurdering av om en sak er prinsipiell (og skal behandles politisk) 
eller om den ikke er prinsipiell og kan behandles av administrasjonen. Det legges vekt på 
vedtakets prinsipielle betydning og dets konsekvenser.  
 
Eksempler på saker som ikke er prinsipielle:  

• Utlegge reguleringsforslag til offentlig ettersyn i samsvar med pbl §12-10 

• Erklæringer som skal tinglyses eller slettes i relasjon til plan- og bygningslovens 
bestemmelser 

 
Kommunedirektøren har adgang til å videredelegere sin myndighet. Videredelegeringen skal være 
skriftlig.  



 

§4 Myndighet på personalområdet 
Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er 
fastsatt i lov. (§ 13-1).  
 
Kommunedirektøren delegeres all myndighet etter gjeldende Hovedtariffavtale og 
Hovedavtale, herunder lokale lønnsforhandlinger og godkjenning av sentrale særavtaler. 
Myndigheten omfatter også lønnsfastsettelse i alle stillinger innenfor budsjettets rammer.  

 

§5 Myndighet i økonomiske saker 
Kommunedirektørens myndighet i budsjettsaker fremgår av eget økonomireglement.  

Kommunedirektøren, eller den hun/han gir myndighet, har anvisningsmyndighet for 

Kristiansand kommune. 

 

§6 Rettslig representasjon  
Ordfører er i h.h.t. kommuneloven § 6-1 rettslig representant for kommunen og underskriver 

på kommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre. Myndigheten til å opptre som 

kommunens rettslige representant kan delegeres fra ordfører til kommunedirektøren.  Det 

kan også gjelde fullmakt til å møte på kommunens vegne i rettstvister der kommunen er part, 

samt den som tar imot forkynnelser jf domstolloven §191. 

Kommunedirektøren gis alle nødvendige fullmakter i krisesituasjoner. 

§7 Søksmålskompetanse 
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å beslutte om kommunen skal gå til søksmål 

eller anvende rettsmidler til ivaretakelse av kommunens interesser og myndighet, hvis ikke 

annet er bestemt. Ordfører og det aktuelle utvalg skal holdes løpende orientert.  

Plikt til løpende orientering gjelder ikke i barnevernssaker.   

I ekstraordinære situasjoner, som anke til Høyesterett eller saker av prinsipiell karakter, skal 

kommunedirektøren forelegge saken for formannskapet.  

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å anmelde straffbare forhold på vegne av 

kommunen, med mindre saken er av prinsipiell betydning. 

 

§8 Kommunedirektørens fullmakter til å undertegne dokumenter  
Kommunedirektøren har med hjemmel i kommuneloven § 6-1, myndighet til å underskrive på 

kommunens vegne.  

Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å underskrive på kommunens vegne i saker som i 

det vesentlige gjelder formuesverdier og personalsaker, herunder: 

• Avtaledokumenter 

• Kontrakter 



• Søknadsskjema 

• Gjeldsbrev 

• Skjøter 

• Garantier 

 
På samme måte som ved underskrift av ordføreren, må det foreligge nødvendig godkjenning 

ved vedtak i bystyret, formannskapet, folkevalgt organ eller ved administrativt vedtak. At 

dette er i orden skal være bekreftet ved underskrift (parafering) av direktør, kommunalsjef, 

eller saksbehandler for den aktuelle sak.  

 

§9 Krav til kommunedirektørens rapportering   
Kommunedirektøren skal gi jevnlig rapportering om saker truffet i medhold av delegert 

myndighet. Rapporteringen skal gis til vedkommende politiske utvalg som saken hører under 

eller til bystyret. Rapportering kan skje i form av årsrapportering, tertialrapportering, 

referatsaker, eller (orienteringssak). 

 

§10 Klagebehandling 
Klager over vedtak som er fattet av kommunedirektøren (administrasjonen) behandles av 

kommunedirektøren (administrasjonen) som underinstans, jf. forvaltningsloven § 33.  

 

§11 Gyldighet/endring  
Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre 09.10.19. Endring av dette reglementet 
kan kun foretas av bystyret.  

 


	§1 Formål med delegeringen
	§2 Arbeids- og ansvarsområde
	§3 Generell myndighet
	§4 Myndighet på personalområdet
	§5 Myndighet i økonomiske saker
	§6 Rettslig representasjon
	§7 Søksmålskompetanse
	§8 Kommunedirektørens fullmakter til å undertegne dokumenter
	§9 Krav til kommunedirektørens rapportering
	§10 Klagebehandling
	§11 Gyldighet/endring

