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DELEGERINGSREGLEMENT 
 

 

§ 1 Bakgrunn og mandat 
 

Lov om Den norske kirke, Kirkeloven, gir i § 8 menighetsråd tillatelse til å delegere 

myndighet på saklig begrensede områder. 

 

Nedenfor følger reglement for delegering av myndighet til menighetsrådets leder, 

menighetens daglige leder og arbeidsutvalget.  

 

Reglementet er vedtatt av ........... menighetsråd i møte ........ sak ....... 

 

 

§ 2 Generelt om utøvelse av delegert myndighet 
 

2.1 Saker som gjelder strategi- og virksomhetsplaner og saker av prinsipiell 

betydning skal alltid legges frem for menighetsrådet for vedtak. Arbeidsutvalget 

behandler saker som skal legges frem for rådet, men vil kunne fatte vedtak på 

rådets vegne i hastesaker. Et slikt vedtak refereres i menighetsrådets møte etter 

at vedtaket er gjort. 

 

2.2 Menighetsrådet gir daglig leder myndighet til å utøve daglig forvaltning og 

ledelse av rådets virksomhet i samsvar med vedtatte planer og budsjett. Daglig 

leder har ikke fullmakt til å ta avgjørelser av prinsipiell karakter.   

 

2.3 All utøvelse av myndighet skjer på menighetsrådets vegne og ansvar, og skal 

utøves i samsvar med lover, regler og retningslinjer som er gitt av rådet. 

 

2.4 Delegert myndighet kan til enhver tid trekkes tilbake, og delegerende organ kan 

selv ta avgjørelse i saken. Delegerende organ kan overprøve og omgjøre 

underordnet organs vedtak innen for rammen av forvaltningslovens § 35. 

 

2.5 Er daglig leder inhabil etter forvaltningslovens § 6, skal daglig leders  

myndighet utøves av menighetsrådets leder. 

 

2.6 Daglig leder skal ha nødvendig dialog med soknepresten når saker som 

vedkommer det geistlige ansvarsområde blir drøftet i forvaltningen. 

 

2.7 Enkeltvedtak som daglig leder har gjort kan påklages til menighetsrådet. 

 

 

§ 3 Økonomiforvaltning 
 

3.1 Daglig leder har anvisningsmyndighet for de midler som menighetsrådet 

disponerer. Daglig leder kan delegere sin myndighet videre så langt det er lovlig 

adgang og ikke annet er vedtatt.  
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3.2 Daglig leder disponerer rådets midler og kan fastsette hvem andre som skal ha 

denne disposisjonsretten. 

 

3.3 Daglig leder har i budsjettåret fullmakt til å gjøre justeringer av menighetsrådets 

budsjett innen for disse rammene: 

a)  gjøre omposteringer  inntil kr 10.000,- 

 b)  disponere merinntekter innenfor kr. 10.000,- 

 

3.4 Arbeidsutvalget har i budsjettåret fullmakt til å gjøre justeringer av 

menighetsrådets budsjett innen for disse rammene: 

a)  gjøre omposteringer  inntil kr 20.000,- 

 b)  disponere merinntekter innenfor kr. 20.000,- 

 

3.5 Daglig leder avgjør spørsmål knyttet til økonomiforvaltningen i samsvar med 

fastsatte regler og retningslinjer. 

 

Se forøvrig Økonomireglementet for Asker kirkelige fellesråd og menighetene. 

 

 

 

§ 4 Fortolkning 
 

Dersom det er berettiget grunn til tvil om en sak skal håndteres administrativt med 

hjemmel i delegeringsreglementet, skal saken legges frem for menighetsrådet. 

 

 

 

§ 5 Endringer av reglementet 
 

Endringer av reglementet kan bare gjøres av menighetsrådet. 

 

 

 


