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Fælles principper for delegation
For at opnå en hurtig og smidig sagsbehandling i forhold til borgerne og erhvervslivet, er det nødvendigt at delegere kompetence til udvalg og forvaltning. I Køge Kommunes delegationsplan er der taget udgangspunkt i, at der
skal ske politisk behandling af den del af sagerne, der giver mulighed for
særskilt politisk stillingtagen. Hvor der kun er ringe eller intet politisk skøn,
er beslutningskompetencen delegeret til forvaltningen af hensyn til en hurtig
afvikling af sagerne i forhold til borgerne og erhvervslivet.
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Forvaltningen vil dog altid være opmærksom på at forelægge principsager
eller atypiske sager til politisk beslutning.
Formålet med delegation er også at tydeliggøre, hvor der træffes endelige
afgørelser af udvalg eller forvaltning.
Ved udarbejdelse af delegationsplanen er der taget udgangspunkt i lovgivningsområderne for hvert af de stående udvalg. Herved opnås en vis ensartethed, men forvaltningsområdernes forskellige opgavetyper medfører dog,
at delegationsniveauet er forskelligt for de enkelte udvalg.
Ændringer i de enkelte udvalgs delegationsplaner
Når der foreslås en ændring til et udvalgs delegationsplan, skal udvalgets
delegationsplan vedhæftes som bilag til dagsordenen.
Udvalgenes umiddelbare forvaltning
De opgaver som udvalgene har den umiddelbare forvaltning af, fremgår af
kommunens styrelsesvedtægt. Varetagelsen af den umiddelbare forvaltning
kræver således ikke delegation.
En delegation fra Byrådet vil dog være nødvendig, hvis et udvalg skal træffe
beslutninger, der rækker ud over den umiddelbare forvaltning, det vil sige
beslutninger, der ikke er et naturligt led i forvaltningen af det pågældende
sagsområde eller beslutninger, der ikke har forvaltnings- eller bestyrelsespræg.
Den umiddelbare forvaltning af anliggender, der ikke ifølge kommunens
styrelsesvedtægt er henlagt til noget udvalg, varetages i henhold til styrelseslovens § 31 af Borgmesteren.
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Byrådets adgang til at indsnævre og udvide udvalgenes adgang til
forvaltning
Byrådet afstikker de indholdsmæssige grænser for udvalgenes bestyrelse.
Dette sker i forbindelse med vedtagelse af budgettet, fastsættelse af reglementer, retningslinier o.l. Byrådet kan styre udvalgenes lovbestemte
funktion ved - inden for meget vide rammer - at udvide eller indsnævre
udvalgenes adgang til forvaltning. Hvis f.eks. detaljeringsgraden i det årsbudget, Byrådet har vedtaget er meget stor, er råderummet for udvalgenes
lovbestemte bestyrelse af de af budgettet omfattede opgaver automatisk
tilsvarende lille.
Delegationsforbud
Der findes bestemmelser i lovgivningen, der udtrykkeligt afskærer delegation, f.eks. styrelseslovens § 41 om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser.
Undertiden fremgår delegationsforbud af, at det i lovgivningen foreskriver, at
beslutningen skal træffes af Byrådet i et møde, f.eks. styrelseslovens § 45,
stk. 2, hvorefter Byrådet i et møde skal træffe afgørelse med hensyn til revisionens bemærkninger.
Også i andre tilfælde kan delegation være udelukket, f.eks. hvis forarbejder
eller bemærkninger til lovforslag indeholder så klare udtalelser om, at Byrådet selv skal udøve sin kompetence, at delegationsforbud må antages.
Selvom det i en retsforskrift er anført, at det er Byrådet, der skal træffe afgørelse, betyder det ikke i sig selv, at der er forbud mod, at Byrådet overlader det til andre kommunalpolitiske organer eller det kommunale administrationsapparat at træffe afgørelse.
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