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Delegasjon av myndighet fra rådmann til sektorsjef
1. Innledning
Rådmannens myndighet følger av kommuneloven og Delegasjonsreglement for Askøy
kommune punkt 14 – Delegering til rådmannen. Delegasjonen avgrenses av denne.
2. Generell myndighet
Sektorsjef har myndighet til å underskrive på Askøy kommunes vegne i de tilfellene hvor
dette faller inn under ansvarsområdet, jamfør spesielt omtalte myndighetsområder.
Sektorsjef treffer avgjørelse i alle saker innenfor sitt ansvarsområde som ikke er av
prinsipiell betydning og som ikke strider mot lov, forskrift, reglement, retningslinjer
eller vedtak gjort av folkevalgt organ i Askøy kommune.
Når det gjelder avgjørelse av om en sak er av prinsipiell betydning vises det til
Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ punkt 6 – Prinsipielle saker.
3. Myndighet i økonomisaker
3.1 Anvisningsmyndighet
Sektorsjef kan disponere, og har anvisningsmyndighet for, den delen av årsbudsjettet
som gjelder sektoren. Sektorsjef har myndighet til å beslutte budsjettendringer innenfor
sektorens ramme.
Særskilt delegasjon
 Stabssjef: Anvisningsmyndighet på kommunenivå, og fullmakt til å kjøpe og selge
finansielle plasseringer, og til å forvalte gjeldsporteføljen.
 Teknisk sjef: Det er kun Teknisk sjef som har myndighet til å kjøpe/selge eller
leie/leie ut kommunal fast eiendom (bygg eller grunn). Denne myndigheten kan
delegeres til underordnet leder med særlig ansvar for kommunale eiendommer.
3.2 Beløpsgrenser (alle summer eksklusive mva)
Sektorsjef har myndighet til å ta stilling til alle tilbud, og inngå alle avtaler om
anskaffelser av varer og tjenester innenfor sitt ansvarsområde. Sektorsjefens fullmakt
forutsetter at anskaffelsesregelverket følges, og at økonomisk forpliktelse ligger innenfor
rammene som er gitt gjennom årsbudsjett og økonomiplan. Hvis den økonomiske
forpliktelsen overstiger 10 mill kr, skal kommunestyret orienteres.
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Begrensninger vedrørende fast eiendom, bygg og infrastruktur
 For inngåelse av avtale om leie og framleie av fast eiendom og løsøre er
fullmaktsbeløpet inntil 2 mill kr.
 For avtaler om kjøp, salg, tomtefeste, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom
er fullmaktsbeløpet inntil 2 mill kr.
 For oppfyllelse av boligsosial handlingsplan og lovpålagte forpliktelser knyttet til
boligkjøp, er fullmaktsbeløpet inntil 5 mill kr.
Utvalg for teknikk og miljø skal orienteres om anskaffelser over 1 mill kr som gjelder
bygg og infrastruktur. Resultatet skal være begrunnet og inneholde en oversikt over alle
tilbyderne.
4. Myndighet som arbeidsgiver
Sektorsjef har myndighet til å beslutte organisatoriske forhold innenfor eget
ansvarsområde.
Sektorsjef har myndighet til å ansette personell, inndra og omgjøre ubesatte stillinger og
til å treffe avgjørelser i personalsaker innenfor eget ansvarsområde.
Ved ansettelser har sektorsjef myndighet til å fastsette ansattes lønn, i den grad lønnen
er i samsvar med sentrale tariffavtaler/lokal lønnspolitikk. Lønnsfastsettelse utover
dette, samt andre økonomiske godtgjørelser, skal avklares med rådmannen.
Områder hvor myndighet ikke er delegert:
 Fastsettelse av reglementer og retningslinjer innen det arbeidsgiverpolitiske
området av overordnet art, f.eks bestemmelser om reisegodtgjørelse,
telefongodtgjørelse, flyttegodtgjørelse, arbeidstid, sykefravær,
opplæringsvirksomhet, velferd mv.
 Opprettelse av stillinger. Omgjøring av besatte stillinger. Nye stillingsbetegnelser
og endret bruk av stillingskoder skal avklares med rådmannen.
 Oppsigelse og avskjed
 Forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner i henhold til
Hovedavtalen/tariffavtaler
Særskilt delegasjon
Stabssjef:
 Lønnsfastsettelse som ikke direkte følger av sentrale tariffavtaler/lokal
lønnspolitikk
 Nye stillingsbetegnelser og endret bruk av stillingskoder
 Forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner i henhold til
Hovedavtalen/tariffavtaler
5. Myndighet til anmeldelse av straffbare forhold
Sektorsjef har for tilfeller innenfor sitt ansvarsområde myndighet til å anmelde antatt
straffbare forhold og å begjære offentlig påtale der kommunen er fornærmet.
Sektorsjef kan bare videredelegere myndighet til å anmelde antatt straffbare forhold
som beskrevet i straffeloven kap 27 (Vinningslovbrudd og liknende krenkelser av
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eiendomsretten), kap. 28 (Skadeverk og fremkalling av fare for almennheten), kap. 29
(Vern av tilliten til penger og visse dokumenter), og kap. 30 (Bedrageri, skattesvik og
liknende kriminalitet).
6. Om videredelegasjon fra sektorsjef
Sektorsjef kan videredelegere sin myndighet når det vurderes som hensiktsmessig. All
videredelegasjon fra sektorsjefen skal skje skriftlig og i linje. Fast mal i kvalitetssystemet
skal følges.
7. Myndighet ved rådmannens fravær

I rådmannens fravær har utpekt sektorsjef eller annen utpekt medarbeider rådmannens
myndighet.
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