
Oppspill til diskusjon om delegering 
av saker til administrasjonen



Tema

1. Sakstyper eller deler av sakstyper som kan delegeres

2. I flg. delegasjonsreglementet skal alle prinsipielle saker behandles politisk, 
når går en sak fra å være prinsipiell til ikke å være prinsipiell? 



Sakstyper eller deler av sakstyper
Dispensasjoner

• Dispensasjoner fra byggteknisk forskrift - for disse dispensasjonene vil det 
være en teknisk vurdering, og en mindre skjønnsmessig vurdering av politisk 
interesse.

• Dispensasjoner fra inkorporert byggegrense mot vei i reguleringsplan - disse 
byggegrensene er ikke direkte politisk vedtatt, og er som regel i ganske gamle 
planer. 

• Dispensasjoner fra BYA i eldre reguleringsplaner, hvor området allerede er 
utbygget mer, og omsøkt BYA er innenfor gjeldende kommuneplaner. 

* Forutsatt at det ikke foreligger nabomerknader på aktuell dispensasjon



Sakstyper eller deler av sakstyper
Dispensasjoner

I tillegg punkt e) i dagens retningslinjer kan utgå/delegeres til 
administrasjonen. Punktet sier:

e. Det gjøres ikke administrative vedtak i enkelte andre unntakstilfeller: 

i. Når gjeldende bestemmelser ikke er gyldige etter dagens regelverk 

ii. Når gjeldende arealbruk opplagt er foreldet

Her er det opplagt at det skal gis dispensasjon, og det er da lite hensiktsmessig 
å forsinke prosessen med politisk behandling.



Sakstyper eller deler av sakstyper
Klagesaker

• Klage på fratakelse av ansvarsrett – jf. utvalgets egen diskusjon om temaet

• Klage på avslag på reduksjon av gebyr – her er det i hovedsak selvkost, hvor lang tid 
administrasjonen har brukt og andre hendelser i saksbehandlingen som skal vurderes, og 
ikke en politisk vurdering. 

• Klage på avvisning - når klagen ikke oppfyller formelle og rettslige krav, er dette være en 
ren juridisk vurdering av saken. 

• Naboklager som ikke er på dispensasjoner - Plan- og bygningsloven er en rettighetslov, slik 
at hensynet til naboene stiller langt svakere enn hensynet til tiltakshaver der tiltaket for 
øvrig er i tråd med plan og regler.

• Oversittelse av frist for igangsettelse mm. - Sakene avgjøres basert på absolutte frister, og 
det skal mye til å kunne avvike lovens frister.

• Ulovlighetssaker - Oppfølging av ulovlige forhold er basert på konkrete krav i lov og 
forskrift. 



Når er en sak ikke lenger prinsipiell?

§ 2 Prinsipper for delegering 

Delegering av avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret til folkevalgte organer, 
ordfører eller rådmannen kan i prinsippet skje fullt ut i alle saker hvor ikke 
annet følger av lov, jf. kommuneloven § 5-3 tredje ledd. Det er en målsetning at 
avgjørelser treffes på et lavest mulig nivå i kommunen, så fremt ikke sakens 
viktighet eller lokaldemokratiske hensyn krever behandling på overordnet nivå. 



Når er en sak ikke lenger prinsipiell?

§ 20 Rådmannens myndighetsområde 

Rådmannen utøver ledelse og kontroll av kommunens samlede administrative 
virksomhet, jf. kommuneloven § 13-1. Rådmannen skal herunder påse at alle 
saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. 

I medhold av kommuneloven § 5-3 tredje ledd og § 13-1 sjette ledd gis 
rådmannen myndighet til å treffe vedtak i alle saker som ikke har prinsipiell 
betydning. 

Hvilke saker som har prinsipiell betydning må fastsettes ikke bare ut fra 
vedtakets karakter og konsekvenser, men også ut fra en vurdering av hvilken 
utstrekning viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses 
klarlagt gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis.



Når er en sak ikke lenger prinsipiell?

Forslag til definisjon og mulig løsning:

En sak er ikke lenger prinsipiell når samme forhold er behandlet politisk 
tidligere, innenfor samme reguleringsplan.



Når er en sak ikke lenger prinsipiell?

Alternativ:

I de tilfeller utvalget har behandlet flere saker med samme forhold kan 
rådmannen fremme en egen sak for å definere denne type saker som «ikke 
prinsipielle saker».

Dette punktet kan evt. legges til forrige alternativ, knyttet til vedtak som gjøres 
etter plan på overordnet nivå.


