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KAP. 0 GENERELLE REGLER FOR BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET

§ 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV FULLMAKT

Delegert myndighet skal utøves i hht lover, forskrifter, avtaleverk samt retningslinjer gitt av 
overordnet organ og innenfor de rammer og forutsetninger som er gitt i budsjettet. Spesielt skal det 
utvises aktpågivenhet i forhold til habilitetsreglene og det etiske aspektet slik at man ikke fører 
kommunen opp i vanry, se bl.a. de til enhver tid gjeldende bestemmelser i "Lyngen kommunes 
etiske retningslinjer". 

§ 2 VIDEREDELEGERING/INTERNDELEGERING

Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder, kan formannskap og utvalgene delegere 
avgjørelsesmyndighet innen sitt ansvarsområde til ordfører, utvalgsledere eller rådmann 
(videredelegering).

Rådmannen kan overlate til sine underordnede å fatte avgjørelse på sine vegne (intern delegering). 
De som har fått avgjørelsesmyndighet etter interndelegering kan delegere denne 
avgjørelsesmyndigheten videre til sine underordnede. Ytterligere interndelegering skal ikke 
forekomme. Ved interndelegering kan den som delegerer fra seg avgjørelsesmyndighet også peke ut 
en stedfortreder for den personen som får delegert myndighet.

§ 3 TILBAKEKALLING AV DELEGERT FULLMAKT

Det organ eller den tjenestemann som har delegert fullmakt til underordnede organer eller 
tjenestemenn, kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke de gitte fullmakter tilbake og/eller 
delegere fullmakten til andre.

§ 4 RETT TIL Å UNNLATE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT FULLMAKT I SÆRSKILTE TILFELLER

Organ som har fått delegert fullmakt kan i spesielle saker anmode overordnet organ å gjøre vedtak. 
En slik anmodning må begrunnes.

§ 5 OMGJØRINGSRETT I ENKELTSAKER

Et overordnet organ kan etter egne tiltak gjøre om vedtak i underordnet organ i medhold av og 
samsvar med § 35 i forvaltningsloven. Ordføreren kan bringe en sak inn for overprøving i et 
overordnet organ. Han/hun må da gi melding om dette til sekretariatet innen 2 dager etter at 
melding om vedtak er mottatt eller senest 5 dager etter at vedtaket er fattet. 

§ 6 MINDRETALLSANKE
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I saker hvor et politisk organ har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret, kan 
ordfører eller et mindretall på minimum 2 av medlemmene innen møtet er slutt kreve saken 
framlagt for kommunestyret.

§ 7 PARTER OG ANDRE SIN RETT TIL Å FÅ ET VEDTAK OVERPRØVD

Parter og andre med rettslig klageinteresse har rett til å få vedtak overprøvd av nærmeste overordnet 
organ i medhold av og samsvar med kommuneloven og særlover – såfremt vedtak fattes av 
kommunen som forvaltningsorgan.

For administrative vedtak, skal eventuell overprøving skje i nærmeste overordnet folkevalgt organ. 
Dette gjelder også for administrative vedtak gjort etter delegert myndighet etter særlover, likevel 
slik at vedkommende folkevalgte organ gir uttalelse og ekspederer slike saker videre til rett 
klageorgan når klage ikke blir imøtekommet av det folkevalgte organet selv.

I henhold til kommunelovens § 59 kan 3 eller flere medlemmer av kommunestyret bringe en 
avgjørelse truffet av et folkevalgt organ eller administrasjonen inn for departementet for kontroll av 
avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed.

§ 8 RAPPORTERING/KONTROLL

Vedtak som gjøres av underutvalg og/eller administrasjonen i hht delegerte fullmakter gitt av 
kommunestyret, formannskapet eller utvalgene, rapporteres til formannskapet eller det resp. 
utvalget fortløpende i hvert møte. 

Forøvrig skal det for Lyngen kommune utarbeides et system for internkontroll og kvalitetssikring 
hvor avvik (fra rutinebeskrivelser/prosedyrer) av alvorlig karakter undergis særskilt behandling 
gjennom tertialrapportene og/eller årsmeldingene.

Utvalgenes/formannskapets beslutninger om videredelegering i hht. § 2, 1. avsnitt, skal rapporteres 
til kommunestyret, revisjonen samt kontrollutvalget og tilføyes de respektive kapitlene i 
reglementet under egen DEL C: VIDEREDELEGERING FRA … I HHT. KAP. 0, § 2, 1. 
AVSNITT.

Rådmannens beslutninger om delegering internt i administrasjonen i hht. § 2, 2. avsnitt, skal 
rapporteres til vedkommende utvalg, kommunestyret, revisjonen samt kontrollutvalget og tilføyes 
de respektive kapitlene i reglementet under egen DEL D: INTERNDELEGERING FRA 
RÅDMANNEN I HHT. KAP. 0, § 2, 2. AVSNITT.

§ 9 IVERKSETTELSE, ENDRING OG AJOURHOLD AV REGLEMENTET

Reglementet iverksettes straks. Alle tidligere delegerte fullmakter gitt i reglementer og/eller 
enkeltvedtak bortfaller. 

Endringer kan kun vedtas av kommunestyret. 
Endringer av reglementene under KAP. 3 og 3.0 (vedr. personal- og arbeidsgivervirksomheten), kan 
kun endres etter forutgående forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene, jfr. Hovedavtalen.
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Reglementet skal til enhver tid være ajourholdt og være offentlig tilgjengelig i fullstendig utgave 
hos ordfører, utvalgslederne, rådmann og enhetslederne.

Rådmannen skal sørge for at reglementet også holdes ajour i hht. nye lover, forskrifter osv. Slikt 
ajourhold som ikke endrer det faktiske innholdet i reglementet og/eller fullmaktene, kan gjøres av 
rådmannen uten forutgående politisk behandling. 
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KAP. 1 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I 
BUDSJETTSAKER

Beskrives i økonomiplanen for hvert år inntil økonomireglement foreligger.
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KAP. 1.0 ANVISNINGS- OG ATTESTASJONSINSTRUKS

§ 1 ANVISNING

1. Rådmannen gis anvisningsmyndighet for alle budsjettposter i drifts- og investeringsbudsjettet. 
Rådmannen kan interndelegere anvisningsmyndigheten til enhetsledere/tjenesteansvarlige som 
igjen kan gi myndigheten videre èn gang. Interndelegert anvisningsmyndighet skjer alltid under 
tilsyn av rådmannen. Rådmannen fører register over hvem som til enhver tid er gitt 
anvisningsmyndighet.
Der inhabilitet oppstår (utbetalinger til nær familie e.l., egne reiseregninger osv.), skal anvisning 
alltid foretas av den overordnede som har interndelegert anvisningsmyndigheten. 

Ordføreren gis anvisningsmyndighet i de tilfeller rådmannen er inhabil.

2. Anvisningsberettigede fører nøye tilsyn med at den gitte ramme ikke overskrides og skal - om 
nødvendig – i god tid fremme forslag til budsjettendringer (se KAP. 1).

3. Den anvisningsberettigede skal til enhver tid sørge for å ha den nødvendige oversikt over 
disponeringen av budsjettet, bl.a. på grunnlag av regnskap/budsjettmateriell, inngåtte kontrakter 
mv og at dette til enhver tid er tilgjengelig.

4. Anvisningen skal føres på de til enhver tid standardutarbeidede anvisningsbilag. Anvisningen 
skal skje ved egenhendig underskrift ved full navn eller kjent signatur.

5. Før bilag anvises, skal det være attestert den/de person(er) som til enhver tid har ansvaret for 
dette. Den anvisningsberettigede skal føre register over hvem som til enhver tid kan attestere for 
hvilke type regninger.

6. Den anvisningsberettigede skal ved anvisning påse at
 det ikke blir anvist beløp uten at det foreligger budsjettmessig dekning
 disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden
 attestasjon og kontroll er foretatt av de personer som er tillagt denne oppgaven
 anvisningsbilag er riktig utfylt.

Dersom ikke alle betingelsene for anvisning foreligger, skal anvisning nektes.

§ 2 ATTESTASJON

1. Alle utbetalinger skal attesteres før anvisning skjer.

2. Den/de attestasjonsberettigede skal:
 påse at innkjøpsansvarlige har kontrollert fakturaens riktighet
 påse at timelister o.l. er etterregnet og i henhold til utført arbeid samt i samsvar med 

gjeldende tariffavtale
 forestå korrekt utfylling av standard anvisningsbilag og attestere på bilaget (herunder at 

budsjettår, kontonummer og andre data er riktig påført).

3. I de tilfeller varen skal føres i inventarfortegnelse, skal bilagene også håndteres i hht til 
prosedyre/rutine for dette.
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§ 3 INNKJØPSANSVAR

1. Enhetsledere/tjenesteansvarlige har også innkjøpsansvar for varer og tjenester. Innkjøpsansvaret 
kan overføres til andre ansatte ved enheten/tjenesteområdet og/eller overføres til èn 
innkjøpsansvarlig for hele kommunen.

2. Enhetsleder/tjenesteansvarlige plikter å føre register over hvem som til enhver tid har 
innkjøpsansvar.

3. Innkjøpsansvarlig skal påse
 at varen er mottatt og i overensstemmelse med bestilling 
 at faktura er i overensstemmelse med mottatt vare
 at faktura er i overensstemmelse med avtalt pris, rabatter, betalingsfrister osv.

§ 4 FORTLØPENDE ATTESTASJON OG ANVISNING

Den som har attestasjons- eller anvisningsmyndighet skal påse at regninger/fakturaer behandles 
uten ugrunnet opphold, slik at kommunen ikke blir påført ekstra rentebelastninger.

§ 5 INNTEKTSKONTROLL

Den som er gitt anvisningsmyndighet er også ansvarlig for at avgifter, gebyrer, refusjonskrav og 
andre innbetalingsoppdrag blir innkrevd i hht fattede vedtak.

Enheter eller tjenesteansvarlige som utfører oppdrag mot betaling, skal registrere oppdragene og 
utarbeide regnskapsgrunnlag på foreskreven måte i hht. gitte prosedyrer/rutinebeskrivelser.

De utarbeidede regnskapsgrunnlag oversendes regnskapsansvarlige som så forestår 
innkreving/innfordring.

Det utarbeides egne prosedyrer for innkreving/innfordring som sikrer at kommunen får sine 
berettigede inntekter så hurtig som mulig.

OBS: Dette kapittelet er kun endret i samsvar med endrede stillingstitler og 
organisasjonsbetegnelser. En fullstendig gjennomgang vil være påkrevet i tilknytning til 
utarbeidelse av økonomireglement.  
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DEL D: INTERNDELEGERING FRA RÅDMANNEN I HHT. KAP. 1.0 –
ANVISNINGS- OG ATTESTASJONSINSTRUKSEN

Register over anvisningsmyndighet, jfr. reglementets KAP 1.0, § 1 pkt 1 (til enhver tid ajourholdt) 
skal finnes her eller det henvises til en sak i ePhorte.

Interndelegering av anvisningsfullmakter:

E-post dat. 12.09.2013 fra økonomisjefen (se også sakens dok. nr. 17):

Ihht delegeringsreglementet har rådmannen gitt følgende personer anvisningsmyndighet:
OVERSIKT OVER VIDEREDELEGERTE ANVISNINGSFULLMAKTER LYNGEN KOMMUNE

Revidert 07.08.13

ANSVAR - NR OG NAVN ANVISNINGSMYNDIGHET STEDFORTREDER

1000-9999 Leif Egil Lintho Hilde Grønaas

1313 Næringsfond Svein Eriksen

1340 Skogbruk Åsmund Austerheim

2000-2999 Anette Holst

2101 Grunnskolen felles Anette Holst

2111 Lyngsdalen oppvekstsenter Herdis Larsen Kirsten Bekkstrand (2021)

2116 Eidebakken 
barne/ungdomsskole

Astrid Strøm Øystein Garfjell

2115 Lenangen b/ungdomsskole Anette Holst

2201 Barnehageadm Anette Holst

2211 Solhov barnehage Berit D. Larssen

2212 Knøttelia barnehage Liss Grønnbakk

2213 Sør-Lenangen barnehage Angela Eriksen

2214 Rødtoppen barnehage Marly Leonhardsen

2310 Musikkskolen Anette Holst

2410 Kultur Anette Holst

2411 Folkebiblioteket Anette Holst

2421 Fritidsklubbene Anette Holst

3000-3999 Kjellaug Grønvoll

3310 Sosialtjenesten Anne-Elise Lyngdal Lise Hammervold

3311 Barneverntjenesten Lillian Larsen Gunn Letto

3410 Brukerstyrt omsorg Inger N. Grønvoll Kjellaug Grønvoll

3411 Praktisk bistand Inger N. Grønvoll Kjellaug Grønvoll

3412 Tiltak funksjonshemmede Inger N. Grønvoll Kjellaug Grønvoll

3450 Lyngstunet Kjellaug Grønvoll Inger N. Grønvoll

3414 Hjemmetjenesten Ytre Lyngen Elin Solvang

3415 Lenangen omsorgsenter Elin Solvang

3510 Solhov bo- og aktivitetssenter Marit Olsborg

4000-4999 Viggo Jørn Dahle

4410 Bygg og anlegg

4411 Felles maskinpark

4700 Prosjekter

4710 VAR

4800 Prosjekter

4810 Feiing og brannberedskap
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Oversikten er enda ikke ajourført på alle ansvar (merket med gult), men det regner vi med skal 
komme på plass etter Barents Rescue.

For de av dere som er delegert anvisningsmyndighet og som har en stedfortreder, må dette meldes 
inn til kommunekasserer med kopi til økonomisjef innen 27. september (se instruks i sak 
10/2153)! Det samme gjelder oversikt over de som har attestasjonsmyndighet ute på enhetene.
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KAP. 2 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

DEL A. ARBEIDSREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Formannskapet skal ha så mange medlemmer med varamedlemmer som kommunestyret 
bestemmer, valgt av kommunestyret. Medlemmer og varamedlemmer skal være faste medlemmer 
av kommunestyret.

Ordføreren skal være leder og varaordføreren nestleder av formannskapet.

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, skjer opprykk og nyvalg i 
hht. Kommuneloven § 16 og eventuelle bestemmelser i Forskrift om direktevalg av ordfører i 
Lyngen kommune.

§ 2 ANSVARSOMRÅDE

Formannskapet har ansvaret for 
 samordning, koordinering og tilrettelegging for kommuneplan-, økonomiplan- og 

budsjettarbeidet i kommunen og gir forslag i slike saker overfor kommunestyret. Det vises også 
til reglementets KAP. 1 – REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I 
BUDSJETTSAKER

 kommunens utmark og naturressurser, verneområder, jord- og skogbruk og annen næring
 forvaltning og drift av kommunale eiendommer (utleieboliger og andre bygninger, anlegg, veier, 

vann, avløp o.l.) og for de oppgaver kommunen er pålagt eller har påtatt seg innenfor miljø, 
forurensning, samferdsel, veier, havner, brann- og feiervesen, bygg og oppmåling mv. – så langt 
dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller til rådmannen.

Formannskapet har dermed ansvaret for de oppgaver kommunen er pålagt i hht. følgende særlover 
m/tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27. Når det gjelder bevillingssaker
 Beiteloven av 16. juni 1961 nr 12
 Brann- og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 nr 20 m/tilhørende forskrifter 
 Dyrevernloven av 20. desember 1974 nr 73
 Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr 31 
 Forpaktingsloven av 25. juni 1965 nr 1
 Forurensningsloven av 13. mars 1981nr 6 (og andre lover der kommunen er gitt 

forvaltningsansvar i tilknytning til forurensning) 
 Friluftsloven av 28. juni 1957 nr 16
 Gjerdeloven av 5. mai 1961
 Gravferdsloven av 7. juni 1996 nr 32
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 Hanndyrloven av 6. mars 1970 nr 5
 Havneloven av 8. juni 1984 nr 51
 Hundeloven av 4. juli 2004 nr 74
 Husleieloven av 26. mars 1999 nr 17. Overordnet ansvar for loven (kommunen som huseier/utleier)

 Industrikonsesjonsloven av 14. desember 1917 nr 16.
 Jordloven av 12. mai 1995 nr 23:
 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98
 Kulturminneloven av 9. juni 1978 nr 50 ang. fredning m.v. som vedrører planområder
 Lakse- og innlandsfiskeloven av 15. mai 1992 nr 47
 Matrikkellova av 17. juni 2005 nr 101 (avløser delingsloven), unntatt § 21 – se levekårsutvalget
 Motorferdselloven (i utmark og vassdrag) av 10. juni 1977 nr 82
 Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 nr 100
 Odelsloven av 28. juni 1974 nr 58
 Oreigningsloven (ekspropriasjon) av 23. oktober 1959 nr 3 
 Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77 
 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71 
 Reindriftsloven av 15. juni 2007 nr 40
 Skogbruksloven av 27. mai 2005 nr 31:
 Straffeloven av 20. mai 2005 nr 28 § 79, 5. ledd: om offentlig påtale på kommunens vegne 
 Trossamfunnloven av 13. juni 1969 nr 25
 Valgloven av 28. juni 2002 nr 57
 Vannressursloven av 24. november 2000 nr 82
 Vass- og kloakkavgiftsloven av 31. mai 1974 nr 17
 Vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr 17
 Vegloven av 21. juni 1963 nr 23 (lokal vegmyndighet)
 Viltloven av 29. mai 1981 nr 38 m/tilhørende forskrifter
 Yrkestransportlova av 21. juni 2002 nr 45

Formannskapet har avgjørelsesmyndighet innenfor sitt ansvarsområde slik det framgår av dette 
kapitlets DEL B – DELEGERINGSBESTEMMELSER og gir i andre saker innenfor sitt 
ansvarsområde forslag til kommunestyret. 
Formannskapet gir også forslag til kommunestyret i saker som kommer fra de øvrige utvalgene 
dersom ordføreren finner det riktig.

Formannskapet gis fullmakt til å vedta retningslinjer for sitt ansvarsområde, herunder i tilknytning 
til de fullmakter som er gitt rådmannen i dette kapitlets del B, § 2.1.

Videre gir formannskapet innstilling overfor kommunestyret i andre saker av overordnet og/eller 
økonomisk karakter i den grad slike saker vedrører eller vil kunne få konsekvenser for flere av de 
øvrige utvalgenes ansvarsområder/programområder (eks. tilleggsbevilgninger). 

Formannskapet gjør sine vedtak innenfor gitte rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i 
lov, hjemlet i lov og/eller er vedtatt av kommunestyret.

§ 3 MINDRETALLSANKE

I saker der formannskapet har avgjørelsesmyndighet, kan ordfører eller et mindretall på 2 kreve at 
saken blir lagt fram for kommunestyret. Slikt krav skal settes fram før møtet er slutt, og skal 
protokollføres (jfr. KAP. 0 – GENERELLE REGLER FOR BRUK AV DELEGERT 
MYNDIGHET).
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§ 4 MØTE

Formannskapet skal ha møte når ordføreren mener det er behov, eller når minst en tredel av 
medlemmene krever det. Møteinnkalling med sakliste og saksutredning til den enkelte sak skal 
sendes ut 7 dager på forhånd til medlemmer, 1. og 2. varamedlem og andre med møterett.
Ordføreren setter opp saklisten og innkaller til møte.

Ordføreren kan kreve å gi innstilling i saker av overordnet, prinsipiell og politisk karakter som f. 
eks. forslag til sektorplaner, kommuneplan, handlingsprogram og årsbudsjett, saker som innebærer 
omprioriteringer innenfor  og mellom ansvarsområdene (tilleggsbevilgninger), nye tiltak/endrede 
satsingsområder, høringsuttalelser til fylkeskommune og stat. Dersom ordføreren ønsker å bruke 
innstillingsretten skal han/hun varsle administrasjonen i god tid.
I alle andre saker skal rådmannen gi innstilling.

Formannskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser 
skal ha vanlig flertall. Er stemmetallene like, gir møtelederens stemme utslaget.

Rådmannen eller representant for ham/henne, har møte- og talerett i møtene.
Ordføreren kan i enkeltsaker innkalle andre det er ønskelig å rådføre seg med.
Som særlovsorgan/for behandling av saker etter særlov, jfr. § 2, gjelder det som evt. er fastsatt i 
vedkommende lovverk om møte-, tale- og forslagsrett for andre enn utvalgets medlemmer.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes til medlemmene av utvalget og andre med 
møterett, samt til kommunestyret.

Formannskapets møter blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og regler. 
Formannskapet kan vedta å behandle enkelte saker for lukkede dører, dersom hensyn til personvern 
eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 5 SEKRETARIATET

Rådmannen eller den han/hun peker ut, er formannskapets sekretariat. Sekretariatet påser at en sak 
som forelegges formannskapet er forsvarlig utredet, forestår føring og utsending av møtebok samt 
iverksetting av vedtak.

§ 6 GENERELLE VILKÅR

For forhold som vedrører formannskapets virksomhet, men som ikke er særskilt nevnt i 
reglementet, gjelder generelt vilkår slik det framgår av kommunelov, aktuelle særlover og 
regelverk.
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DEL B. REGLEMENT FOR DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET 
INNENFOR FORMANNSKAPETS ANSVARSOMRÅDE

Kommunestyret skal avgjøre saker av overordnet prinsipiell betydning med mindre det ved lov, 
reglement eller annet vedtak uttrykkelig er lagt til andre, se også vedlegg til dette reglementet.

§ 1 DELEGERING TIL FORMANNSKAPET

§ 1.1 Delegering til formannskapet i medhold av kommuneloven.

I medhold av kommuneloven §§ 8 nr. 3 og 10 nr. 2 delegerer kommunestyret til formannskapet den 
myndighet som det etter samme lov er mulighet til delegere og som kommunestyret ikke har vedtatt 
å legge til andre organ eller rådmannen.

I budsjettsaker gjør formannskapet vedtak i samsvar med reglementets KAP. 1 – REGLEMENT 
FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BUDSJETTSAKER.

Formannskapet gjør avtaler for kommunen innenfor sitt ansvarsområde så langt slike avtaler ikke 
binder kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett, medfører andre konsekvenser av prinsippiell 
karakter eller er vedtatt delegert til andre. 

I medhold av kommunelovens § 13 gis formannskapet myndighet til – på kommunestyrets vegne –
å fatte vedtak i hastesaker innenfor formannskapets ansvarsområde og innenfor ansvarsområder 
kommunestyret ikke har vedtatt å legge til andre organ. 

§ 1.2 Delegering til formannskapet i hht. særlover.

Kommunestyret delegerer til formannskapet den myndighet kommunestyret har etter følgende 
særlover med tilhørende forskrifter:

 Alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 med endringer, senest av mai 1997, med tilhørende 
forskrifter. 

I hht § 1-12 (jfr. K-sak51/01): 
- § 1-8: Inndraging av bevilling for en kortere tid
- § 1-6, 2. ledd: Tildeling av bevilling for en bestemt del av året eller en enkelt anledning for særskilte 
arrangementer som ikke skjer som ledd i næringslivs- og/eller kulturprofilering i kommunen og/eller som 
strekker seg over mer enn 2 dager samt slik bevilling som omfatter brennevin. (Jfr. også delegering til 
rådmannen, regl. KAP. 2, B, § 3.2)
- Godkjenne endringer ved en allerede gitt bevilling som gjelder skifte av bevillingshaver, endrede 
eierforhold og/eller permanent utvidelse av skjenkestedet/lokalene.

 Beiteloven av 16. juni 1961 nr 12
§ 12: tiltak som medfører forbud mot beiting
§ 13: d.s
§ 14: d.s
§ 16: krav om påtale

 Dyrevernloven av 20. desember 1974 nr 73
§ 23: gi forslag til representant(er) i dyrevernsnemnd i hht. forskrift
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§ 29, 3. ledd: gi disp. fra lokal forskrift om forbud mot piggtråd som gjerdemateriale 13. oktober 2006 nr 
1619

 Forpaktingsloven av 25. juni 1965 nr 1
§ 4 siste ledd: ilegging av bøter

 Forurensningsloven av 13. mars 1981nr 6
§ 9: Delegeringer i hht. forskrifter i medhold av denne paragraf:
§ 13, 1. ledd, 2. pkt.: gi forskrifter om meldeplikten for virksomhet som kan medføre større 

forurensningsproblemer
§ 22, 1. ledd, 1. pkt.: vedta forskrift om krav til utførelse av avløpsanlegg
§ 23: bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg
§ 78, 3. ledd og § 79 3.ledd: begjære offentlig påtale i mindre alvorlige tilfeller 

 Gjerdeloven av 5. mai 1961
§ 18: vedtekter for utforming av gjerde, fastsetting av beitetid.

 Hanndyrloven av 6. mars 1970 nr 5 (Lov om avgrensing i retten til beite for hanndyr) 
§ 4: framlegg til departementet om avgrensning av forbud etter §§1 og 3.

 Havneloven av 8. juni 1984 nr 51
§ 16: ansvar for planlegging, utbygging, drift av egne kaianlegg og havnerinnredninger
§ 17: behandle havne- og farvannssaker
§ 18: tillatelser til arbeid og anlegg
fordeling (videresalg) av eiendom som staten har overtatt, deleg. Forskr. § 1-1,nr11

 Jordloven av 12. mai 1995 nr 23:
§ 8: 5. ledd: Fordeling av eiendommer som staten har tatt over ved frivillig salg eller ekspropriasjon, se 
også under § 13 (kfr. r.skr. M-6-2003)
§ 9: 2. ledd: Samtykke til omdisponering av dyrka jord (jfr. F-2003 nr 1479). 
OBS: rådmannen har beslutningsfullmakt i kurante saker
5. ledd: Fjerning av ulovlige anlegg eller byggverk (jfr. F-2003 nr 1479)
§ 12: 2. ledd: Samtykke til deling av jord-/eller skogbrukseiendommer ut i fra samfunnsinteresser eller 
hensynet til forsvarlig avkastning (jfr. F-2003 nr 1479) OBS: rådmannen har beslutningsfullmakt i kurante 
saker, men i saker hvor det dreier seg om fradeling av eiendom med påstående bygninger og hvor resten av 
eiendommen selges til tilleggsjord, er rådmannens fullmakt begrenset oppad til 1,5 da.
§ 13: Fordeling av eiendommer som staten har tatt over ved frivillig salg eller ekspropriasjon, se også 
under § 8, 5. ledd (kfr. r.skr. M-6-2003)

- Forvaltning av tilskottsordninger til miljøtiltak i jordbruket i hht forskrift av 04.02.04 (tildeling gjøres 
av kommunen), utbetalinger over 40 000 kr.

- Forvaltning av tilskottsordninger til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i hht forskrift av 04.02.04 
(tildeling gjøres av kommunen), utbetalinger over 40 000 kr.

- Forvaltning av tilskuddsordningen til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i hht. forskrift av 
12.05.95 (tildeling gjøres av kommunen), utbetalinger over 40 000 kr.

§ 8: 3. – 4. ledd: Pålegg om tiltak for å motvirke vanhevd (jfr. F-2003 nr 1479)

 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98
§ 2 og 3: Avgjøre konsesjonssøknader innenfor kommunens myndighetsområde og ellers behandle 
søknader som skal forelegges statlige myndigheter for avgjørelse.
§ 11: Lempe på konsesjonsvilkår av hensyn til de formål loven skal fremme
§ 16:2. og 3. ledd: tilbaketrekking av konsesjon og fastsettelse av frist for salg
§ 18: Sette frist for å bringe tvangsbruk til opphør eller til å sørge for omgjøring av overdragelsen m.v.

 Kulturminneloven av 9. juni 1978 nr 50
§ 22, 1. l ledd: kommunen skal kontaktes for å drøfte avgrensing av området, innhold i 
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fredningsbestemmelser og spørsmål for øvrig av betydning for kommunens planarbeid

 Motorferdselloven (i utmark og vassdrag) av 10. juni 1977 nr 82
§ 6: gi tillatelser til bruk av motorfartøy eller luftfartøy 
Forskrift i medhold av lovens § 4a om bruk av motorkjøretøy (av 15.05.1988 nr 356):
§ 5a: gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med 
utmarksnæring for avgrensa tidsrom
§ 6: gi tillatelse til kjøring utover §§ 2 - 5 (K-sak 59/13).

 Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 nr 100
§ 48: dispensasjoner fra vernevedtak

 Odelsloven av 28. juni 1974 nr 58
Pga. lovendringer skal alt kommunalt ansvar i forhold til dette behandles i hht. jordloven og 
konsesjonsloven.
§ 39: Om fritak fra boplikt for gjenlevende se deleg. for konsesjonsloven § 6
§ 39: Om fritak fra driveplikt for gjenlevende, se deleg. for jordloven §§8 og 8a

 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71
Den "nye" planloven er nå – med noen få detaljerte unntak – iverksatt.
Denne nye loven opphever bestemmelsen om at det skal være et fast utvalg for plansaker. Samtidig er det 
nytt at loven tar opp forholdet til økonomiplanen etter kommuneloven og sier at denne kan inngå i 
handlingsdelen som er en lovfestet del av kommuneplanen. Denne kombinasjonen har de siste årene vært 
praktisert hos oss, i og med at vi har framlagt økonomiplanen som en del av kommuneplanens 
handlingsprogram – og formannskapet har vært både planutvalg og "økonomiutvalg". Etter 
administrasjonens oppfatning er dette en svært heldig måte å organisere arbeidet på for å ivareta behovet 
for mest mulig helhetlig planlegging overordnet planlegging. Dette, sammen med enkelte mer detaljerte og 
nye bestemmelser skal det være tatt høyde for i det følgende.
Plandelen:
§ 11-14: Vedta at forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
§ 11-17: Myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel
§ 13-1: Vedta midlertidig forbud mot tiltak, oppretting og endring av eiendom hvis planarbeid blir 

vanskeliggjort.
§ 19-2: Gi varig eller midlertidig dispensasjon fra lovens bestemmelser.
Byggesaker/byggesaksdelen:
§ 16-2, 1. ledd: Vedta ekspropriasjon til gjennomføring av vedtatt reguleringsplan
§ 18-2: sette krav om og vilkår for opparbeidelse av fellesareal mv. i industriområde

 Reindriftsloven av 15. juni 2007 nr 40
§ 65: høringsuttalelser til områdestyret for reinbeitedistriktet

 Straffeloven av 22. mai 1902 nr 10
§ 79, 5. ledd: begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de forvaltningssaker formannskapet har ansvar 
for eller fører tilsyn med.

 Valgloven av 28. juni 2002 nr 57
§ 4-2: Myndighet til å foreta valg av stemmestyrer, herunder valg av leder og nestleder, er 
delegert til valgstyret. Antallet medlemmer i stemmestyrene skal være minst 3 medlemmer. 
Stemmestyrenes funksjonstid følger kommunestyreperioden. (K-sak 33/13.)

 Vegloven av 21. juni 1963 nr 23
§ 9, 3. ledd: vegstyresmakt for kommunale veger
(All drift av kommunale veger er for øvrig rådmannens ansvar.)

 Viltloven av 29. mai 1981 nr 38 m/tilhørende forskrifter
Den myndigheten kommunestyret har etter loven, delegeres til formannskapet, med unntak av den 
myndighet som er delegert til rådmannen
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 Yrkestransportlova av 21. juni 2002 nr 45 (tidl. samferdselsloven)
Yrkestransportforskriften av 26.03.2003 nr 401:
§§32 og 46: ivaretakelse av samrådings- og oppnevningsfunksjon

§ 2 DELEGERING TIL RÅDMANNEN

§ 2.1 Delegering til rådmannen i medhold av kommuneloven

Rådmannen har anvisningsrett og økonomiansvar innenfor formannskapet ansvarsområde i samsvar 
med kommuneloven med forskrifter og dette reglementets KAP. 1 – REGLEMENT FOR 
DELEGERING AV MYNDIGHET I BUDSJETTSAKER.

I medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 gis rådmannen fullmakt til å ta avgjørelser i alle saker som 
blir regnet som kurante innenfor formannskapets ansvarsområde.

Spesifikt gis rådmannen fullmakt til å:
a) tildele kommunale boligtomter som er ledige på tidligere utlagt/opparbeidet boligfelt
b) foreta tomtetildeling for nyutlagte boligfelt etter offentlig utlysning
c) tildele ledige industritomter på utlagte/opparbeidet industri- og forretningsområder, der 

tildeling ikke utløser opparbeidelseskostnader for kommunen
d) fullmakt til å selge og fastsette pris på utrangert utstyr og inventar som ved anskaffelse 

kostet under kr 100.000,-
e) inngå avtaler av rent driftsmessig betydning innenfor vedtatte budsjettfullmakter og 

øvrige instrukser
f) inngå og si opp leieavtaler for kommunale boliger i hht husleieloven og vedtatt reglement
g) godta tilbud på kommunens vegne i hht anskaffelseslovgivningen og overordnede 

retningslinjer
h) inndrive misligholdte lån gitt fra kommunens næringsfond
i) inndrive misligholdte lån i tilknytning til Husbankens utlånsvirksomhet
j) frafalle rettigheter herunder slette tinglyste heftelser i fast eiendom som forkjøpsrett, 

festerett og servitutter når saken anses kurant
k) frafalle pant for lån i mindre parseller og vike prioritet når dette ikke innebærer vesentlig 

tapsrisiko for kommunen
l) fordele støtten til de politiske partier etter regler fastsatt av kommunestyre
m) Fullmakt til å avgjøre små endringer i godkjente reguleringsplaner, kfr. pbl. §12-14, 2. 

ledd (K-sak 23/13).

§ 2.2 Delegering til rådmannen i hht. særlover

Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å fatte beslutninger i medhold av følgende 
særlover med til hørende forskrifter og retningslinjer :

 Alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 (jfr. K-sak 51/01):
§ 1-7c: Godkjenning av ny styrer og stedfortreder ved en allerede gitt bevilling.
§ 4-5: Tildeling av ambulerende bevilling for øl, vin og brennevin  samt utvidelse av skjenketiden i 
tilknytning til denne.
§ 1-6, 3. ledd: Tildeling av bevilling for en bestemt del av året eller en enkelt anledning når det gjelder 
skjenking av øl og vin ved særskilte arrangementer når det skjer som ledd i næringslivs- og/eller 
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kulturprofilering i kommunen og ikke strekker seg over mer enn 2 dager. (Jfr. også delegering til 
formannskapet, regl. KAP. 2, B, § 1.2)
§§4-2, 2. ledd og 4-4, 3. ledd): Tillatelse til utvidelse av skjenkelokalet og skjenketiden for en enkelt 
anledning.
§ 7-1, jfr. forskr. §§11-1 – 11-3: Fastsettelse av bevillingsgebyr og tidsfrister i tilknytning til disse.

 Brann- og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 nr 20 m/tilhørende forskrifter (loven gir 
direktepålegg til brann- og feiervesenet)

Kap. 3: Ivareta kommunens plikter og fullmakter som brannvesen
Kap. 7: Ivareta kommunens ansvar for lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner m.m. (herunder ilegge påbud, 
forbud, mulkt og utferdige forelegg).

 Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr 31 (vedr. eierandeler i bebygd eiendom og lignende)
§ 9: Gi tillatelse til seksjonering
§ 8: Avslå søknad om seksjonering
§ 7: siste ledd: fastsette og innkreve gebyr i hht. denne § 

 Forpaktingsloven av 25. juni 1965 nr 1
§ 4, 1. – 3. ledd: behandle/samtykke i forpaktingsavtaler
§§6, 7 og 25: gi godkjenning av/samtykke i vilkårene i forpaktingsavtalen
§ 11, 4. ledd: samtykke i at skjønn ikke avholdes
§ 17: samtykke til jordbruksforbedringer

 Forurensningsloven av 13. mars 1981nr 6 (og andre lover der kommunen er gitt 
forvaltningsansvar i tilknytning til forurensning) 

§ 7: vedtak om iverksettelse av tiltak og pålegg for å unngå forurensning
§ 9: Delegeringer i hht. forskrifter i medhold av denne paragraf:

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 
Forskriften delegeres i sin helhet til rådmannen unntatt 32, 2. ledd: Fastsette 
forurensingsgebyr i medhold av forurensingsloven § 73, tvangsgebyr i medhold av 
jordloven § 20. Ilegge tvangsmulkt i medhold av kommunehelsetjenesteloven § 4a-9 der 
det er gitt pålegg om retting i medhold av kommunehelsetjenesteloven § 4a-8.

Forurensningsforskriften. 
Rådmannen utøver myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne forskriften når 
ikke annet er nevnt eller myndigheten er delegert til andre. 
Rådmannens myndighet til å gjøre unntak etter § 4-9 innebærer ikke myndighet til å 
gjøre unntak fra forskrift som evt. er/blir fastsatt av kommunestyret etter § 4-7. 

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste: 
§ 9 3 ledd: fører tilsyn innenfor kommunens ansvarsområde med at bestemmelsene i 
forskriften overholdes og fatter de nødvendige vedtak hjemlet i smittevernloven og 
kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a

Avfallsforskriften: Forskriften delegeres i sin helhet til rådmannen unntatt:
§ 17-6: gjøre vedtak om tvangsmulkt

§ 11: særskilt tillatelse til forurensende tiltak
§ 13: om meldeplikt og konsekvensanalyser for virksomhet som kan medføre større 

forurensningsproblemer unntatt 1. ledd, 2. pkt: om å vedta forskrift for meldeplikten
kap. 4: Om avløpsanlegg m.v.
- Rådmannen utøver den myndighet som er tillagt kommunen etter dette kapittel, herunder:
- § 22: krav til utførelse av avløpsanlegg unntatt å utferdige forskrift i hht. 1.ledd 1.pkt. 
- § 24 1. ledd: drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg og slamavskillere
- § 26 om tømming av slamavskillere og §§ 30, 31, 33 og 34 om innsamling av avfall:

Rådmannens myndighet og utførelse følger de til enhver tid gjeldende avtaler og forskrifter 
vedtatt av kommunestyret. (jfr. forskrift vedtatt i hht. §§ 30, 31, 33 og 34 om avfall kfr. § 26 
om tømming av septik/slamavskillere: Forskrift (lokal) for renovasjon i kommuner tilsluttet 
Avfallsservice AS).
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§ 35, 2. og 4. ledd om avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder
§ 36: om avfall langs offentlige veger
§ 37: pålegg om å rydde opp i avfall
§ 43: sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning
Kap. 7 føre tilsynet med forurensning og avfall med unntak av §§ 52a, 52b og 52c vedr. forskrifter 

om begyrer, internkontroll, EMAS (EØS) m.v.
§ 74: iverksetting av pålegg unntatt 4. ledd vedta forskrift om forurensning i sjøen/havområder
§ 75: bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer mot vederlag

 Husleieloven av 26. mars 1999 nr 17

 Jordloven av 12. mai 1995 nr 23:
§ 8, 2. ledd: Forbud mot tiltak som kan føre til vanhevd
§ 9, 2. ledd: Samtykke til omdisponering av dyrka jord (jfr. F-2003 nr 1479) i kurante saker
§ 11: Godkjenne planer for nydyrking (jfr. F-1997 nr 423).
§ 12, 2. ledd: Samtykke til deling av jord-/eller skogbrukseiendommer ut i fra samfunnsinteresser eller 
hensynet til forsvarlig avkastning (jfr. F-2003 nr 1479) i kurante saker i kurante saker og i saker på inntil 1,5 
da med påstående bygninger når resten av eiendommen selges som tilleggsjord.
 Jordlovens forskrift av 26.01.04 nr 359: Om kommunenes saksbehandling vedrørende 

søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og 
fylkesmannen, jfr.:

Forskrift av 04.02.04 nr 449 om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Forskrift av 04.02.04 nr 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Forskrift av 04.02.04 nr 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

tildele tilskudd opp til 40.000 kr.

 Matrikkellova av 17. juni 2005 nr 101 (avløser delingsloven)
utføre kommunens oppgaver som matrikkel- og oppmålingsmyndighet i hht. loven m/forskriftene

 Motorferdselloven (i utmark og vassdrag) av 10. juni 1977 nr 82
Forskrift i medhold av lovens § 4a om bruk av motorkjøretøy (av 15.05.1988 nr 356):
§ 5: gi till. til bruk av snøscooter og sette vilkår i hht. § 7.

 Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 nr 100
vedtaksmyndighet i kurante saker etter loven og tilhørende forskrifter, inkl. forskriftene om verneområder og 
naturreservat (iflg. K-sak 53/05)
§ 18 siste ledd: uttak av skadevilt
§ 54: vurdering og tilbakemelding i forb. med skogbrukstiltak
§ 55: vurdering og tilbakemelding i forb. med jordbrukstiltak

 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71 
Plandelen:
§ 11-12: Oppstart av arbeid med kommuneplan, kunngjøring og varsling.
§ 4-1, jfr. §§11-13 (kommuneplan), 12-9 (reguleringsplan), 12-10 (reguleringsplan): Utarbeide av 
planprogram, legge ut til høring og offentlig ettersyn, evt. fastsette at det skal gjennomføres en 
områderegulering.
§ 12-8: Planmyndighet i forbindelse med møte ved oppstart av reguleringsplanarbeid når forslagsstilleren er 
en annen enn planmyndigheten selv.
§ 12-11: Avgjøre om private reguleringsplanforslag kan fremmes for politisk behandling.
§ 12-14, 2. ledd: Avgjøre små endringer i godkjente reguleringsplaner, jfr. kl. § 23 nr. 4 (K-sak 23/13).

Byggesaksdelen:
§ 16-8: kreve skjønn til fastsetting av erstatning for gjennomføring av gjeldende planverk
§ 18-1: sette vilkår for og/eller godkjenne løsninger for opparbeiding av veg, vann og avløp samt sette vilkår 
og gi regler for utførelsen og pålegg om tilknytning
§ 28-1: nedlegge forbud om bygging, deling m.v. ut i fra natur- eller miljøforhold
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Fjerde del – Byggesaksdel (Kap. 20-31): gi tillatelser, avslag, pålegg, vilkår, godkjenninger samt samordne 
saksbehandlingen.
For saker som betinger "dispensasjoner" fra lover, forskrifter og lokale bestemmelser, gjelder kun myndighet 
til å avslå (se også under reglementets § 1.2 om delegeringer til formannskapet vedr. lovens § 19).
Byggesaksforskriften av 26. mars 2010 nr 488 og andre aktuelle lover/forskrifter: gi tillatelser, avslag, 
pålegg, påbud, vilkår, godkjenninger, rapporter m.v. 

 Skogbruksloven av 27. mai 2005 nr 31:
§ 5, 3. ledd: Gi pålegg gjennomføring av skogregistreringer og utarbeiding av ressursoversikt eller 
skogbruksplan m.v.
§ 6, 3. og 4. ledd: gi pålegg om foryngelsestiltak m.v.
§ 7: gi tillatelse til bygging og ombygging av skogsvei
§ 8: gi pålegg om å rette opp skader etter tiltak
§ 9: gi pålegg om iverksetting av tiltak for å forebygge skader
§ 10: gi pålegg om tiltak etter naturskade

 Straffeloven av 22. mai 1902 nr 10
§ 79, 5. ledd: begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de forvaltningssaker formannskapet har 
ansvaret for og/eller fører tilsyn med når det ikke er tid til å sammenkalle til møte

 Trossamfunnloven av 13. juni 1969 nr 25
§§19 og 20: Tilskudd til trossamfunn

 Vannressursloven av 24. november 2000 nr 82
§ 11: fastsette bredden på kantvegetasjonsbelte

 Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4
§ 5: Myndighet til midlertidig oppsetting av skilt og signaler samt oppmerking, jfr. skiltforskriftene 
§ 6, 5. ledd: Midlertidig fastsetting av lavere fartsgrense
§ 7, 2. ledd: Midlertidig forbud mot trafikk 
§ 8: Reservere parkering etter behovsprøving mv. i hht. forskrift

 Viltloven av 29. mai 1981 nr 38 m/tilhørende forskrifter
alle enkeltsaker/enkeltvedtak av ikke-prinsipiell betydning 

§ 3 DELEGERING TIL ORDFØREREN

§ 3.1 Delegering i medhold av kommuneloven.

I medhold av kommunelovens § 9 nr. 5 delegeres ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker av 
ikke-prinsippiell betydning når det gjelder:
 saker som er delegert til rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen selv – og dermed hele 

administrasjonen – er inhabil
 bevilge inntil kr 15.000,- fra formannskapets programområde til enkelttiltak
 ta avgjørelser i saker om kjøp, salg og makebytte av fast eiendom når verdien ikke overstiger kr 

250.000,- forutsatt dekning innenfor rammene av vedtatt årsbudsjett
 inngå avtaler for kommunen innenfor bestemt(e) ansvarsområde(r) som f.eks. bankavtale, 

låneopptak (jfr. budsjett- og regnskapsforskriftene), vilkår for lån som er tatt opp av 
kommunestyret – så langt slike avtaler ikke binder kommunen økonomisk utover vedtatt 
budsjett/økonomiplan eller medfører andre konsekvenser av prinsipiell karakter

§ 3.2 Delegering til ordføreren etter særlov.
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I medhold av flg. særlover gis ordføreren fullmakt til å treffe vedtak innenfor:

 Straffeloven av 22. mai 1902 nr 10
§ 79, 5. ledd:
- begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de forvaltningssaker formannskapet har ansvaret 

for og/eller fører tilsyn med når rådmannen er inhabil og det ikke er tid til å sammenkalle til møte 
- begjære offentlig påtale av øverste administrative leder (ved mistanke om alvorlig 

tjenesteforsømmelse, underslag osv.) når det ikke er tid til å sammenkalle til møte

§ 4 GENERELLE DELEGERINGSBESTEMMELSER

Vedrørende utøvelsen av delegert myndighet, mindretallsanke, rett til å få vedtak overprøvd, 
rapportering m.v., gjelder reglementets KAP. 0 – GENERELLE REGLER FOR BRUK AV 
DELEGERT MYNDIGHET.
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DEL C: VIDEREDELEGERING FRA FORMANNSKAPET TIL 
RÅDMANNEN I HHT. KAP. 0, § 2, 1. AVSNITT

I medhold av kommuneloven:

Vedtak i valgstyret sak 3/2013:
Rådmannen innvilges delegasjonsfullmakt i alle enkeltsaker eller typer av saker som ikke er 
av prinsipiell betydning der vedtaksmyndigheten er tillagt valgstyret etter valgloven.
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 10 nr 4 og § 23 nr 4.
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DEL D: INTERNDELEGERING FRA RÅDMANNEN INNENFOR 
FORMANNSKAPETS ANSVARSOMRÅDE I HHT. KAP. 0, § 2, 2. 
AVSNITT

Interndelegering av fullmakter gitt av kommunestyret (se DEL B).

Fullmakter gitt i medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 interndelegeres slik:

Gitte fullmakter Interndelegeres til

a) tildele kommunale boligtomter som er ledige på tidligere 
utlagt/opparbeidet boligfelt

b) foreta tomtetildeling for nyutlagte boligfelt etter offentlig utlysning
c) tildele ledige industritomter på utlagte/opparbeidet industri- og 

forretningsområder, der tildeling ikke utløser 
opparbeidelseskostnader for kommunen

d) fullmakt til å selge og fastsette pris på utrangert utstyr og inventar 
som ved anskaffelse kostet under kr 100.000,-

Delegeres ikke før rutiner er 
opprettet.

e) inngå avtaler av rent driftsmessig betydning innenfor vedtatte 
budsjettfullmakter og øvrige instrukser

Enh.leder

f) inngå og si opp leieavtaler for kommunale boliger i hht husleieloven 
og vedtatt reglement

Leder servicektr.

g) godta tilbud på kommunens vegne i hht anskaffelseslovgivningen og 
overordnede retningslinjer

Enh.leder inntil 500 000 kr 
forutsatt at lokale rutiner 
følges

h) inndrive misligholdte lån gitt fra kommunens næringsfond Kommunekassereren

i) inndrive misligholdte lån i tilknytning til Husbankens 
utlånsvirksomhet

Kommunekassereren

j) frafalle rettigheter herunder slette tinglyste heftelser i fast eiendom 
som forkjøpsrett, festerett og servitutter når saken anses kurant

Økonomisjef

k) frafalle pant for lån i mindre parseller og vike prioritet når dette ikke 
innebærer vesentlig tapsrisiko for kommunen

Økonomisjef

l) fordele støtten til de politiske partier etter regler fastsatt av 
kommunestyre

Leder servicektr.

Annet som anses for å være kurant:

Forestå inkassovirksomhet på kommunens vegne Kommunekassereren

Interndelegeringer i hht. særlover med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

Gitte fullmakter Interndelegeres til

 Alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 (jfr. K-sak 51/01): Leder servicektr.

§ 1-7c: Godkjenning av ny styrer og stedfortreder ved en allerede gitt bevilling.
§ 4-5: Tildeling av ambulerende bevilling for øl, vin og brennevin samt utvidelse 
av skjenketiden i tilknytning til denne.
§ 1-6, 3. ledd: Tildeling av bevilling for en bestemt del av året eller en enkelt 
anledning når det gjelder skjenking av øl og vin ved særskilte arrangementer når 
det skjer som ledd i næringslivs- og/eller kulturprofilering i kommunen og ikke 
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strekker seg over mer enn 2 dager. (Jfr. også delegering til formannskapet, regl. 
KAP. 2, B, § 1.2)
§§4-2, 2. ledd og 4-4, 3. ledd): Tillatelse til utvidelse av skjenkelokalet og 
skjenketiden for en enkelt anledning.
§ 7-1, jfr. forskr. §§11-1 – 11-3: Fastsettelse av bevillingsgebyr og tidsfrister i 
tilknytning til disse.

 Brann- og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 nr 20 m/tilhørende 
forskrifter (loven gir direktepålegg til brann- og feiervesenet)

Brannsjefen

Kap. 3: Ivareta kommunens plikter og fullmakter som brannvesen
Kap. 7: Ivareta kommunens ansvar for lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner 
m.m. (herunder ilegge påbud, forbud, mulkt og utferdige forelegg).

 Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr 31 (vedr. eierandeler i bebygd 
eiendom og lignende)

Avd.ing. byggsak

§ 9: Gi tillatelse til seksjonering
§ 8: Avslå søknad om seksjonering
§ 7: siste ledd: fastsette og innkreve gebyr i hht. denne § 

 Forpaktingsloven av 25. juni 1965 nr 1 Jordbrukssjefen

§ 4, 1. – 3. ledd: behandle/samtykke i forpaktingsavtaler
§§6, 7 og 25: gi godkjenning av/samtykke i vilkårene i forpaktingsavtalen
§ 11, 4. ledd: samtykke i at skjønn ikke avholdes
§ 17: samtykke til jordbruksforbedringer

 Forurensningsloven av 13. mars 1981nr 6 (og andre lover der 
kommunen er gitt forvaltningsansvar i tilknytning til forurensning) 

§ 7: vedtak om iverksettelse av tiltak og pålegg for å unngå forurensning
Avd.ing. byggsak

§ 9: Delegeringer i hht. forskrifter i medhold av denne paragraf:
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 

Forskriften delegeres i sin helhet til rådmannen unntatt 32, 2. 
ledd: Fastsette forurensingsgebyr i medhold av 
forurensingsloven § 73, tvangsgebyr i medhold av jordloven § 
20. Ilegge tvangsmulkt i medhold av 
kommunehelsetjenesteloven § 4a-9 der det er gitt pålegg om 
retting i medhold av kommunehelsetjenesteloven § 4a-8.

Jordbrukssjefen

Forurensningsforskriften. 
Rådmannen utøver myndighet og oppgaver tillagt kommunen 
etter denne forskriften når ikke annet er nevnt eller 
myndigheten er delegert til andre. 
Rådmannens myndighet til å gjøre unntak etter § 4-9 
innebærer ikke myndighet til å gjøre unntak fra forskrift som 
evt. er/blir fastsatt av kommunestyret etter § 4-7. 

Avd.ing. byggsak

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og 
dyrehelsetjeneste: 

§ 9 3 ledd: fører tilsyn innenfor kommunens ansvarsområde 
med at bestemmelsene i forskriften overholdes og fatter de 
nødvendige vedtak hjemlet i smittevernloven og 
kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a

Kommunelegen

Avfallsforskriften: Forskriften delegeres i sin helhet til rådmannen 
unntatt:

§ 17-6: gjøre vedtak om tvangsmulkt

Avd.ing. byggsak

§ 11: særskilt tillatelse til forurensende tiltak Avd.ing. byggsak

§ 13: om meldeplikt og konsekvensanalyser for virksomhet som kan Avd.ing. byggsak
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medføre større forurensningsproblemer unntatt 1. ledd, 2. pkt: om å 
vedta forskrift for meldeplikten

kap. 4: Om avløpsanlegg m.v.
- Rådmannen utøver den myndighet som er tillagt kommunen etter 

dette kapittel, herunder:
- § 22: krav til utførelse av avløpsanlegg unntatt å utferdige forskrift i 

hht. 1.ledd 1.pkt. 
- § 24 1. ledd: drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg og 

slamavskillere
- § 26 om tømming av slamavskillere og §§ 30, 31, 33 og 34 om 

innsamling av avfall:
Rådmannens myndighet og utførelse følger de til enhver tid 
gjeldende avtaler og forskrifter vedtatt av kommunestyret. (jfr. 
forskrift vedtatt i hht. §§ 30, 31, 33 og 34 om avfall kfr. § 26 om 
tømming av septik/slamavskillere: Forskrift (lokal) for renovasjon i 
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS).

Avd.ing. byggsak
delegeres myndighet i saker 
der kommunen opptrer som 
"forurensningsmyndighet" i 
hht loven m/forskr.

Enhetsleder for tekn. drift
delegeres myndighet for det 
som "kommunen er 
ansvarlig for" og 
"kommunen skal sørge for" 
i hht loven m/forskr.

§ 35, 2. og 4. ledd om avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, 
utfartssteder

Avd.ing. byggsak

§ 36: om avfall langs offentlige veger Avd.ing. byggsak

§ 37: pålegg om å rydde opp i avfall Avd.ing. byggsak

§ 43: sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt 
forurensning

Enh.leder tekn. drift

Kap. 7 føre tilsynet med forurensning og avfall med unntak av §§ 52a, 
52b og 52c vedr. forskrifter om begyrer, internkontroll, EMAS (EØS) 
m.v.

Avd.ing. byggsak

§ 74: iverksetting av pålegg unntatt 4. ledd vedta forskrift om 
forurensning i sjøen/havområder

Avd.ing. byggsak

§ 75: bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og 
avfallsproblemer mot vederlag

Avd.ing. byggsak

 Husleieloven av 26. mars 1999 nr 17
Leder servicektr.

 Jordloven av 12. mai 1995 nr 23: Jordbrukssjefen

§ 8, 2. ledd: Forbud mot tiltak som kan føre til vanhevd
§ 9, 2. ledd: Samtykke til omdisponering av dyrka jord (jfr. F-2003 nr 1479) i 
kurante saker
§ 11: Godkjenne planer for nydyrking (jfr. F-1997 nr 423).
§ 12, 2. ledd: Samtykke til deling av jord-/eller skogbrukseiendommer ut i fra 
samfunnsinteresser eller hensynet til forsvarlig avkastning (jfr. F-2003 nr 1479) i 
kurante saker i kurante saker og i saker på inntil 1,5 da med påstående bygninger 
når resten av eiendommen selges som tilleggsjord.

 Jordlovens forskrift av 26.01.04 nr 359: Om kommunenes 
saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og 
bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen, jfr.:

Forskrift av 04.02.04 nr 449 om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Skogbrukssjef

Forskrift av 04.02.04 nr 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket

Jordbrukssjef

Forskrift av 04.02.04 nr 447 om tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket, tildele tilskudd opp til 40.000 kr.

Skogbrukssjef

 Matrikkellova av 17. juni 2005 nr 101 (avløser delingsloven) Avd.ing. deling/oppmål.
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utføre kommunens oppgaver som matrikkel- og oppmålingsmyndighet i hht. 
loven m/forskriftene

 Motorferdselloven (i utmark og vassdrag) av 10. juni 1977 nr 82 Rådgiver naturforvaltn.

Forskrift i medhold av lovens § 4a om bruk av motorkjøretøy (av 15.05.1988 
nr 356):
§ 5: gi till. til bruk av snøscooter og sette vilkår i hht. § 7 

 Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 nr 100 Rådgiver naturforvaltn.

vedtaksmyndighet i kurante saker etter loven og tilhørende forskrifter, inkl. 
forskriftene om verneområder og naturreservat (iflg. K-sak 53/05) Rådgiver naturforvaltn.

§ 18 siste ledd: uttak av skadevilt
§ 54: vurdering og tilbakemelding i forb. med skogbrukstiltak
§ 55: vurdering og tilbakemelding i forb. med jordbrukstiltak

 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71 

Plandelen: Kommuneplanlegger

§ 11-12: Oppstart av arbeid med kommuneplan, kunngjøring og varsling.
§ 4-1, jfr. §§11-13 (kommuneplan), 12-9 (reguleringsplan), 12-10 
(reguleringsplan): Utarbeide av planprogram, legge ut til høring og offentlig 
ettersyn, evt. fastsette at det skal gjennomføres en områderegulering.
§ 12-8: Planmyndighet i forbindelse med møte ved oppstart av 
reguleringsplanarbeid når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten 
selv.
§ 12-11: Avgjøre om private reguleringsplanforslag kan fremmes for politisk 
behandling.

Byggesaksdelen: Avd.ing. byggsak

§ 16-8: kreve skjønn til fastsetting av erstatning for gjennomføring av gjeldende 
planverk
§ 18-1: sette vilkår for og/eller godkjenne løsninger for opparbeiding av veg, 
vann og avløp samt sette vilkår og gi regler for utførelsen og pålegg om 
tilknytning
§ 28-1: nedlegge forbud om bygging, deling m.v. ut i fra natur- eller 
miljøforhold
Fjerde del – Byggesaksdel (Kap. 20-31): gi tillatelser, avslag, pålegg, vilkår, 
godkjenninger samt samordne saksbehandlingen.
For saker som betinger "dispensasjoner" fra lover, forskrifter og lokale 
bestemmelser, gjelder kun myndighet til å avslå (se også under reglementets § 
1.2 om delegeringer til formannskapet vedr. lovens § 19).
Byggesaksforskriften av 26. mars 2010 nr 488 og andre aktuelle 
lover/forskrifter: gi tillatelser, avslag, pålegg, påbud, vilkår, godkjenninger, 
rapporter m.v. 

 Skogbruksloven av 27. mai 2005 nr 31: Skogbrukssjef

§ 5, 3. ledd: Gi pålegg gjennomføring av skogregistreringer og utarbeiding av 
ressursoversikt eller skogbruksplan m.v.
§ 6, 3. og 4. ledd: gi pålegg om foryngelsestiltak m.v.
§ 7: gi tillatelse til bygging og ombygging av skogsvei
§ 8: gi pålegg om å rette opp skader etter tiltak
§ 9: gi pålegg om iverksetting av tiltak for å forebygge skader
§ 10: gi pålegg om tiltak etter naturskade

 Straffeloven av 22. mai 1902 nr 10
§ 79, 5. ledd: begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de 
forvaltningssaker formannskapet har ansvaret for og/eller fører tilsyn med

Den resp. fagansvarlige 
eller enh.leder dersom både 
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når det ikke er tid til å sammenkalle til møte rådmann og stedfortreder er 
fraværende.

 Trossamfunnloven av 13. juni 1969 nr 25 Leder servicektr.

§§19 og 20: Tilskudd til trossamfunn

 Vannressursloven av 24. november 2000 nr 82 Rådgiver naturforvaltn.

§ 11: fastsette bredden på kantvegetasjonsbelte

 Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 Enh.leder tekn. drift

§ 5: Myndighet til midlertidig oppsetting av skilt og signaler samt oppmerking, 
jfr. skiltforskriftene 

§ 6, 5. ledd: Midlertidig fastsetting av lavere fartsgrense
§ 7, 2. ledd: Midlertidig forbud mot trafikk 
§ 8: Reservere parkering etter behovsprøving mv. i hht. forskrift

 Viltloven av 29. mai 1981 nr 38 m/tilhørende forskrifter Skogbrukssjef

alle enkeltsaker/enkeltvedtak av ikke-prinsipiell betydning 
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KAP. 3 REGLEMENT FOR PERSONAL- OG ARBEIDSGIVERUTVALGET

DEL A. ARBEIDSREGLEMENT FOR PERSONAL- OG 
ARBEIDSGIVERUTVALGET

§ 1 VALG OG SAMMENSETTING

Personal- og arbeidsgiverutvalget er kommunens partssammensatte utvalg i hht. kommuneloven og 
hovedavtalen. 

Formannskapet utgjør utvalgets arbeidsgiverrepresentanter og velges av kommunestyret. Valget 
gjelder for den kommunale valgperioden. Dersom et medlem eller varamedlem flytter, dør eller blir 
løst fra vervet, skjer nyvalg i hht. arbeids- og delegeringsreglementet for formannskapet, 
jfr.kommuneloven § 16.2. 

Valget av arbeidstakerrepresentantene skjer i hht. hovedavtalens bestemmelser. 
Dersom formannskapet har 7 medlemmer, skal arbeidstakersiden ha 3 medlemmer.
Dersom formannskapet har 5 medlemmer, skal arbeidstakersiden ha 2 medlemmer.
Dersom et medlem eller varamedlem blant arbeidstakerrepresentatene slutter i sin kommunale 
stilling eller melder seg ut av den organisasjon han/hun er utpekt fra, trer han/hun ut som medlem 
eller varamedlem. Vedkommende organisasjon utpeker da nytt medlem/varamedlem i hans/hennes 
sted.

Utvalgets leder og nestleder er hhv. ordfører og varaordfører.

§ 2 ANSVARSOMRÅDE

Personal- og arbeidsgiverutvalgets ansvarsområde er alle typer saker som gjelder forholdet mellom 
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalgets arbeidsoppgaver følger av hovedavtalens § 4 
og kommunelovens § 25. Utvalget har et overordnet ansvar for å ta initiativ innenfor dette området.

Personal- og arbeidsgiverutvalget har beslutningsfullmakt og uttalerett slik det fremgår av 
delegeringsreglementet, og gir i andre saker innenfor sitt ansvarsområde forslag direkte til 
kommunestyret. Ordføreren har likevel rett til å la forslagssaker fra personal- og 
arbeidsgiverutvalget bli lagt fram til behandling i formannskapet.

§ 3 MINDRETALLSANKE

I saker der utvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på 2 kreve at saken blir 
lagt fram for formannskapet. Ordfører og rådmann kan også kreve saken lagt fram for 
formannskapet. Slikt krav skal settes fram før møtet er slutt og protokollføres.

§ 4 MØTE
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Personal- og arbeidsgiverutvalget skal ha minst to møter i året (jfr. hovedavtalen) og ellers når 
lederen mener det er behov eller når minst en tredel av medlemmene krever det.  Møteinnkalling 
med sakliste og saksutredning til den enkelte sak skal sendes ut 7 dager på forhånd til medlemmer 
og varamedlemmer (ved forholdstallsvalg 1. og 2. varamedlem) og andre med møterett.

Lederen setter opp saklisten for det enkelte møte.

Personal- og arbeidsgiverutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 
stede.  Avgjørelser skal ha vanlig flertall.  Er stemmetallene like, gir møtelederens stemme utslaget.

Ved ansettelser er den ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene.  Hvis ingen 
får slikt flertall, holdes ny avstemning. Hvis stemmelikhet ved andre gangs avstemning, avgjøres 
ansettelsen av møtelederen (jfr. kommunelovens § 38).

Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte.

Rådmannen eller representant for ham/henne, har møte-, tale- og forslagsrett i møtene.

Lederen kan i samråd med rådmannen innkalle andre det er ønskelig å rådføre seg med i 
enkeltsaker.

Om representasjon for de ansatte, og om møte- og talerett for disse, vises det forøvrig til 
kommunelovens §§ 25 og 26.

Personal- og arbeidsgiverutvalgets møter blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av 
lover og regler. I henhold til kommunelovens § 31 pkt. 3 skal personalsaker behandles for lukkede 
dører.

§ 5 SEKRETARIATET.

Rådmannen eller den han/hun peker ut, er sekretær for personal- og arbeidsgiverutvalget. 
Sekretariatet påser at en sak som forelegges utvalget er forsvarlig utredet, forestår føring av 
møtebok samt iverksetting av vedtak.

§ 6 GENERELLE VILKÅR.

For forhold som vedrører personal- og arbeidsgiverutvalgets virksomhet, men som ikke er særskilt 
nevnt i reglementet, gjelder generelt vilkår slik det framgår av kommunelov, hoved- og 
hovedtariffavtaler, aktuelle særlover, avtaler og regelverk.
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DEL B. REGLEMENT FOR DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET 
INNENFOR PERSONAL- OG ARBEIDSGIVERUTVALGETS 
ANSVARSOMRÅDE

§ 1 DELEGERING TIL PERSONAL- OG ARBEIDSGIVERUTVALGET

Med mindre kommunestyret har vedtatt direktedelegering til andre organer delegeres alle 
avgjørelser i saker hvor kommunen i hht lover, forskrifter og avtaleverk opptrer som arbeidsgiver 
til personal- og arbeidsgiverutvalget, herunder bl.a.:
a. overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, 
b. ansettelses-, tjeneste-, permisjonsreglementer

Avgjørelsene må ligge innenfor de rammer som f.eks. lover, avtaleverk, økonomiplan osv. trekker 
opp. 

I saker av betydning for arbeidstakerne som skal avgjøres av kommunestyret har utvalget uttalerett, 
bl.a.:
a. I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett framlegge en 

vurdering av foreslåtte organisatoriske og bemanningsmessige endringer i administrasjonen. 
b. Ved valg av pensjonsordninger for kommunens ansatte, jfr.kommuneloven § 24.
c. Ved ansettelse av rådmann, jfr. kl § 22.

Utvalgets arbeidsgiverrepresentanter skal utnevne tre av sine medlemmer til å forestå lokale 
lederlønnsforhandlinger (forhandlingsutvalget).

§ 2 DELEGERING TIL RÅDMANNEN

I medhold av og innenfor de rammer som er fastsatt i lov- og avtaleverk gis rådmannen fullmakt til 
å fatte beslutninger i alle personalsaker som anses for å være kurante, herunder:
a) Gjøre avtaler for kommunen som arbeidsgiver så langt slike avtaler ikke binder kommunen 

økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører andre konsekvenser av 
prinsipiell karakter.

b) Foreta ansettelser og oppsigelser i alle stillinger (med unntak av rådmann).
c) Suspendere eller si opp ansatte med øyeblikkelig virkning i tilfeller av alvorlig 

tjenesteforsømmelse o.l. i hht. arbeidsmiljølovens § 15.
d) Bestemme kommunens administrative organisasjonsoppbygging. 
e) Beslutte om stillinger ved vakanse skal videreføres, inndras eller omgjøres/overføres internt.
f) Opprette nye stillinger dersom dette er innenfor budsjettets ramme og i tråd med 

kommunestyrets overordnede vedtak forøvrig.
g) Vedta detaljerte personal- og bemanningsplaner innenfor rammene av vedtatt kommuneplan, 

handlingsprogram og årsbudsjett.
h) Iverksette tiltak for likestilling, inkluderende arbeidsliv og kompetanseoppbygging.
i) Føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger for samtlige stillinger med unntak av 

rådmann og kommunalsjef.
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Dersom det er uenighet mellom rådmannen og vedk. tillitsvalgte ved en ansettelse, kan tillitsvalgte 
forlange at ansettelsessaken tas opp i PAU til endelig avgjørelse.

I medhold av straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10, § 79, 5. ledd, gis rådmannen fullmakt til å 
politianmelde og begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de tilfeller rask etterforskning og 
påtale er påkrevd i saker i tilknytning til utvalgets ansvarsområde (ved alvorlig 
tjenesteforsømmelse, underslag o.l.).

Beslutninger fattet av rådmannen skal i nødvendig utstrekning refereres i eller på annen måte 
tilbakerapporteres til personal- og arbeidsgiverutvalget.

§ 3 DELEGERING TIL FORHANDLINGSUTVALGET

Forhandlingsutvalget gis myndighet til å føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger for 
rådmann og kommunalsjef.
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DEL C: VIDEREDELEGERING FRA PERSONAL- OG 
ARBEIDSGIVERUTVALGET TIL RÅDMANNEN I HHT. KAP. 0, § 
2, 1. AVSNITT
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DEL D: INTERNDELEGERING FRA RÅDMANNEN INNENFOR 
PERSONAL- OG ARBEIDSGIVERUTVALGETS 
ANSVARSOMRÅDE I HHT. KAP. 0, § 2, 2. AVSNITT

Interndelegering av fullmakter gitt av kommunestyret (se DEL B).

Fullmakter gitt i medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 interndelegeres slik:

Gitte fullmakter Interndelegeres til
a) Gjøre avtaler for kommunen som arbeidsgiver så langt slike avtaler ikke binder kommunen 
økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører andre konsekvenser av 
prinsipiell karakter.
b) Foreta ansettelser og oppsigelser i alle stillinger (med unntak av rådmann). Enh.leder for 

vikariat inntil 6 mnd 
varighet.

c) Suspendere eller si opp ansatte med øyeblikkelig virkning i tilfeller av alvorlig 
tjenesteforsømmelse o.l. i hht. arbeidsmiljølovens § 15.
d) Bestemme kommunens administrative organisasjonsoppbygging. 
e) Beslutte om stillinger ved vakanse skal videreføres, inndras eller omgjøres/overføres internt. Enh.leder innenfor 

budsjettets ramme.
f) Opprette nye stillinger dersom dette er innenfor budsjettets ramme og i tråd med 
kommunestyrets overordnede vedtak forøvrig.

Enh.leder.

g) Vedta detaljerte personal- og bemanningsplaner innenfor rammene av vedtatt kommuneplan, 
handlingsprogram og årsbudsjett.
h) Iverksette tiltak for likestilling, inkluderende arbeidsliv og kompetanseoppbygging. Enh.leder innenfor  

overordn. planer, 
avtaler mv.

i) Føre og godta resultatet av lokale lønnsforhandlinger for samtlige stillinger med unntak av 
rådmann og kommunalsjef.

Interndelegeringer av annet (anses som kurant):

Gitte fullmakter Interndelegeres til

Interndelegering av fullmakter gitt av personal- og arbeidsgiverutvalget (se DEL 
C).
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KAP. 4 REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

DEL A. ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Utvalget skal ha så mange medlemmer med varamedlemmer som kommunestyret bestemmer, valgt 
av kommunestyret.
Kommunestyret velger leder og nestleder.
Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv 
om det er valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal 
suppleringsvalg skje fra den gruppa som står bak den som går ut.

§ 2 ANSVARSOMRÅDE

Utvalget har ansvaret for de oppgaver kommunen er pålagt innenfor virksomhetene barnehage, 
undervisning, kulturskole, barne- og ungdomsarbeid, bibliotekdrift og allmenn kultur, pleie, 
rehabilitering, omsorg, lege-, jordmor-, helsestasjonstjeneste, sosiale tjenester, barnevern, 
psykiatrisk sykepleie, psykisk utviklingshemmede og tilgrensede arbeidsfelt – så langt dette ikke 
spesifikt er lagt til andre organ eller til rådmannen.

Utvalget har budsjett-/økonomiansvar i samsvar med reglementets KAP. 1 – REGLEMENT FOR 
DELEGERING AV MYNDIGHET I BUDSJETTSAKER (ØKONOMIREGLEMENT).

Levekårsutvalget har det koordinerende ansvaret for barns oppvekst og utvikling (barnehage, 
grunnskole, helsesøstertjeneste, barnevern, pedagogisk-/psykologisk tjeneste o.a.), jfr. bl.a. 
barnehageforskriften om rammeplan. 

Utvalget har ansvaret for de oppgaver som kommunen er pålagt i hht. følgende særlover 
m/tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 når det gjelder rusomsorg, planverk m.v. (for øvrig se under 
formannskapet)

 Barnehageloven (av 17. juni 2005 nr 64) utvalget skal ivareta kommunens ansvar og myndighet både 
som "lokal barnehagemyndighet" og som "barnehageeier" for kommunale barnehager

 Barnevernsloven av 17. juli 1992 nr 100
 Film- og videoloven av 15. mai 1987 nr 21
 Folkebibliotekloven av 20. desember 1985 nr 108
 Gjeldsordningsloven av 17. juli 1992 nr 99
 Helse- og sosialberedskapsloven av 23. juni 2000 nr 56
 Helsetjenesteloven av 19. november 1982 nr 66 
 Husbankloven av 29. mai 2009 nr 30
 Husleieloven av 26. mars 1999 nr 17 når det gjelder oliger for personer med spesielle boligbehov av 

varig og midlertidig karakter i hht (for øvrig se under formannskapet) Introduksjonsloven av 4. juli 
2003 nr 80 (for nyankomne innvandrere)
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 Krisesenterloven 19. juni 2009 nr 44
 Kulturminneloven av 9. juni 1978 nr 50, unntatt § 22, 1. l ledd, se formannskapet
 Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61 
 Pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 nr 63
 Psykisk helsevernloven av 2. juli 1999 nr 62
 Serveringsloven av 13. juni 1997 nr 55
 Smittevernloven av 5. august 1994 nr 55
 Sosiale tjenester i NAV av 18. desember 2009 nr 131
 Sosialtjenesteloven av 13. desember 1991 nr 81
 Stedsnavnloven av 18. mai 1990 nr 11
 Straffeloven av 20. mai 2005 nr 28 § 79, 5. ledd: om offentlig påtale på kommunens vegne 
 Tobakkskadeloven av 9. mars 1973 nr 14 (§ 6, 5.-7. ledd)
 Voksenopplæringsloven av 19. juni 2002 nr 95:

Utvalget har avgjørelsesmyndighet innenfor sitt ansvarsområde slik det framgår av dette kapitlets 
DEL B – DELEGERINGSBESTEMMELSER og gir i andre saker innenfor sitt ansvarsområde 
forslag til kommunestyret. Ordføreren har likevel rett til å la forslagssaker fra utvalget bli lagt fram 
til behandling i formannskapet før behandlingen i kommunestyret.

Utvalget gjør sine vedtak innenfor gitte rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, 
hjemlet i lov eller er vedtatt av kommunestyret.

§ 3 MINDRETALLSANKE

I saker der utvalget har avgjørelsesmyndighet, kan ordfører eller et mindretall på 2 kreve at saken 
blir lagt fram for kommunestyret. Slikt krav skal settes fram før møtet er slutt, og skal 
protokollføres (jfr. KAP. 0 – GENERELLE REGLER FOR BRUK AV DELEGERT 
MYNDIGHET).

§ 4 MØTE

Utvalget skal ha møte når lederen mener det er behov, eller når minst en tredel av medlemmene 
krever det. Møteinnkalling med sakliste og saksutredning til den enkelte sak skal sendes ut 7 dager 
på forhånd til medlemmer, 1. og 2. varamedlem og andre med møterett.
Lederen setter opp saklisten for det enkelte møte.

Lederen kan kreve å gi innstilling i saker av overordnet, prinsipiell og politisk karakter som f. eks. 
forslag til sektorplaner, kommuneplan, handlingsprogram og årsbudsjett, saker som innebærer 
omprioriteringer innenfor og mellom ansvarsområdene (tilleggsbevilgninger), nye tiltak/endrede 
satsingsområder, høringsuttalelser til fylkeskommune og stat. Dersom lederen ønsker å bruke 
innstillingsretten skal han/hun varsle administrasjonen i god tid.
I alle andre saker skal rådmannen gi innstilling.

Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser skal ha 
vanlig flertall. Er stemmetallene like, gir møtelederens stemme utslaget.

Rådmannen eller representant for ham/henne, har møte- og talerett i møtene. 
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Som særlovsorgan/for behandling av saker etter særlov, jfr. § 2, gjelder det som evt. er fastsatt i 
vedkommende lovverk om møte-, tale- og forslagsrett for andre enn utvalgets medlemmer.

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

Det skal føres møtebok fra utvalgets møter. 

Utvalgets møter blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og regler. Utvalget kan 
vedta å behandle enkelte saker for lukkede dører, dersom hensyn til personvern eller andre 
tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 5 SEKRETARIATET

Rådmannen eller den han/hun peker ut, er utvalgets sekretariat. Rådmannen påser at en sak som 
forelegges utvalget er forsvarlig utredet, forestår føring av møtebok samt iverksetting av vedtak.

§ 6 GENERELLE VILKÅR

For forhold som vedrører utvalgets virksomhet, men som ikke er særskilt nevnt i reglementet, 
gjelder generelt vilkår slik det framgår av kommunelov, aktuelle særlover og regelverk.
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DEL B. REGLEMENT FOR DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET 
INNENFOR FOR LEVEKÅRSUTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE 

Kommunestyret skal avgjøre saker av overordnet prinsipiell betydning med mindre det ved lov, 
reglement eller annet enkeltvedtak uttrykkelig er lagt til andre, se også vedlegg til dette reglementet.

§ 1 DELEGERING TIL LEVEKÅRSUTVALGET

§ 1.1 Delegering til levekårsutvalget i medhold av kommuneloven

I medhold av kommuneloven § 10 nr. 2 delegerer kommunestyret innenfor utvalgets ansvarsområde 
den myndighet som det etter samme lov er mulighet til delegere og som kommunestyret ikke har 
vedtatt å legge til andre organ eller rådmannen.

I budsjett- og økonomisaker gjør utvalget vedtak i samsvar med reglementets KAP. 1 –
REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BUDSJETTSAKER.

Utvalget gjør avtaler for kommunen innenfor sitt ansvarsområde, så langt slike avtaler ikke binder 
kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, medfører andre konsekvenser av 
prinsipiell karakter eller er vedtatt delegert til andre.

I medhold av kommunelovens § 13 gis utvalget myndighet til – på kommunestyrets vegne – å fatte 
vedtak i hastesaker innenfor utvalgets ansvarsområde, jfr. dette kapitlets del A § 2.

§ 1.2 Delegering til levekårsutvalget etter særlov

Kommunestyret delegerer til utvalget den myndighet kommunestyret har etter følgende særlover 
med tilhørende forskrifter:

 Film- og videoloven av 15. mai 1987 nr 21
§ 2-1: Gi løyve til visning og omsetning av film og videogram

 Folkebibliotekloven av 20. desember 1985 nr 108
§ 4: fastsette reglement for folkebiblioteket

 Helsetjenesteloven av 19. november 1982 nr 66 med tilhørende forskrifter
§ 4a: myndighet vedr. miljørettet helsevern når det gjelder
- Planleggingssaker (helsetjenester, arealplaner, boligprosjekter, tekniske anlegg m.v.)
- Større forurensningssaker der helsemyndighetene har uttalerett etter forurensingsloven.
- Godkjenning eller uttalelse til etablering av ny virksomhet.
- Pålegg som har store konsekvenser for den det angår.
- Ileggelse av tvangsmulkt eller løpende dagmulkt.

 Matrikkellova av 17. juni 2005 nr 101 (avløser delingsloven), se formannskapet
§ 21: jfr. matrikkelforskr. § 51, pkt (1) om å bestemme offisielle navn på veger, plasser, områder mv., se også 
stadnamnlova

 Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61
§ 1-4: Søke om dispensasjon fra loven og forskriftene til tidsavgrensede forsøk.
§ 2-2, 2. ledd: Vedta forskrifter om undervisningstid ut over timerammene som er gitt av departementet ved 
forskrift etter første leddet. 
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§ 2-2, 4. ledd: Vedta forskrifter om skole- og feriedager i skoleåret for elevene.
§ 2-3, 5. ledd: Søke om tillatelse til å gi en skole dispensasjon fra lovens og forskriftenes bestemmelser om 
innholdet i grunnskoleopplæringen og fra forskrifter om læreplanar.  
§ 2-5, 1. ledd: Vedta forskrifter om hvilken målform som skal være hovedmål ved den enkelte skole (tom. 7. 
trinnet).
§ 2-6, 2. ledd: Bestemme at opplæringen skal gis på et annet sted enn den skolen eleven sokner til.
§ 2-9, 1. ledd: Vedta forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.
§ 10-8: Vedta kompetanseutviklingsplan for grunnskolen.
§ 11-1, 1. ledd: Velge kommunens representant(er) til samarbeidsutvalget ved den enkelte skole.

3. ledd: Videredeleg. styringsoppg. til samarb.utv. og evt. oppnevne flere kommunerepr. til utvalget.
4. ledd: Etablere felles samarbeidsutvalg for grunnskole og barnehage.

§ 11-1a, 1. ledd: Velge kommunens representant(er) til skolemiljøutvalget ved den enkelte skole.
§ 13-1: sørge for pliktig grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp 
§ 13-4: ivareta ansvaret for skoleskyss m.m. 
§ 13-6: sørge for at det finnes musikk- og kulturskoletilbod 
§ 13-7, 1. ledd: Vedta tilbud om skolefritidsordning. 

3. ledd: Vedta vedtekter for skolefritidsordningen.
7. ledd: Vedta å benytte andre til å oppfylle kommunens plikt til å ha skolefritidsordning.

Delegeringer i hht. opplær.lovens forskrift av 23.06.2006 nr. 724
§ 1-8: vedtak om å tilby fremmedspråk 2

 Smittevernloven av 5. august 1994 nr 55
§ 7-1 Kommunens oppgaver og myndighet

 Stedsnavnloven av 18. mai 1990 nr 11
§ 5, 2. ledd: gjøre vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale 
gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o.l. (Kfr. matrikkelloven § 21 m/matrikkelforskriftens § 51 (1).
§ 6: avgi uttalelse på kommunens vegne når vedtaket skal gjøres av andre organer enn kommunen selv
§ 10: vedta å klage på vedtak som er fattet av andre enn kommunen selv

 Straffeloven av 20. mai 2005 nr 28
§ 79, 5. ledd: begjære offentlig påtale på kommunens vegne i forvaltningssaker levekårsutvalget har ansvar for 
eller fører tilsyn med.

 Tobakkskadeloven av 9. mars 1973 nr 14 (§ 6, 5.-7. ledd)
§ 6: tilsyn med at loven overholdes

§ 2 DELEGERING TIL RÅDMANNEN

§ 2.1 Delegering til rådmannen i medhold av kommuneloven

Rådmannen har anvisningsrett og økonomiansvar innenfor utvalgets ansvarsområde i samsvar med 
kommuneloven med forskrifter og dette reglementets KAP. 1 – REGLEMENT FOR 
DELEGERING AV MYNDIGHET I BUDSJETTSAKER.

I medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 gis rådmannen fullmakt til å ta avgjørelser i alle saker som 
blir regnet som kurante innenfor formannskapets ansvarsområde.

Spesifikt gis rådmannen fullmakt til å:
 inngå og si opp leieavtaler for kommunaleoliger for personer med spesielle boligbehov av varig og 

midlertidig karakter (jfr. husleieloven , øvrige øvrig se under kap. 2tildele undervisningstimer i 
kulturskolen i hht retningslinjer gitt av utvalget 
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§ 2.2 Delegering til rådmannen etter særlov.

I hht. bestemmelser i særlover m/tilhørende forskrifter og retningslinjer gis rådmannen fullmakt til:

 Barnehageloven (LOV 2005-06-17 nr 64) m. forskrifter
§ 8: På vegne av lokal barnehagemyndighet ha ansvar for veiledning, tilsyn, utbygging og tilrettelegging mv. 
§ 10: Godkjenne barnehager og sette vilkår for driften.
§ 11: Godkjenne familiebarnehager (bl.a. også i hht forskr. om familiebarnehager)   
§ 16: Gi pålegg m.v. ved uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. 
§ 17: Gi disp. m.v. fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder
§ 18: Gi disp. m.v. fra utdanningskravet for øvrig pedagogisk personale
§ 19: Bestemme at det skal kreves politiattest etter første ledd også for andre personer som regelmessig 

oppholder seg i barnehagen. 

 Barnevernsloven av 17. juli 1992 nr 100
§ 2-1: «i hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne 
loven», SKAL nå være rådmannen

 Helse- og sosialberedskap. Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr 56
§ 2-2 m/tilhørende forskrifter (bl.a. helsetjenesteloven og drikkevannsforskriften): utarbeide, fastsette og 
oppdatere samordnende beredskapsplaner 

 Helsetjenesteloven av 19. november 1982 nr 66 med tilhørende forskrifter
§ 1-3: organisere tjenestene gjennom ansettelser eller avtaler
§ 1-5: utarbeide beredskapsplan
§ 2-1: avgjøre søknader om tilståelse av hjemmesykepleie eller plass på institusjon
§ 2-3: fastsette pensjonærers betaling for opphold i institusjon i hht. forskrift om vederlag for opphold i 

institusjon fra Sosialdepartementet
§ 2-3: fastsette egenbetaling for hjemmetjenester etter nærmere retningslinjer fastsatt av kommunestyret (kfr. 

Også sosialtjenesteloven)
§ 4-2: inngå avtale om privatpraksis (leger, fysiotrp. mv.)
4a: om miljørettet helsevern m/forskrifter (tidl. lovpålagte delegering til kommunelegen skal nå skje til 
rådmannen for evt. interndelegering):
Godkjenningssaker:
Fatte vedtak i rutinesaker som omhandler vannforsyning, avløp og toalettløsninger i forbindelse med 
nybygging eller endring av enkeltbolig og enkeltstående fritidshus.
Fatte vedtak i rutinesaker som omfatter bygningshygiene/inneklima i offentlige eller andre bygninger eller 
endringer i bruk av eksisterende bygninger. (Eks. barnehager, skoler, forsamlingslokaler, hoteller m.v.)
Fatte vedtak som omhandler godkjenning og sikring av drikkevannskilder.
Fatte vedtak i rutinesaker vedr. konsesjonssøknad fra eksisterende næring som er pålagt konsesjon.
Fatte vedtak i rutinesaker vedr. campingplasser, kirkegårder, bassengbad, boblebad og lignende
Pålegg:
Gi pålegg om utbedring eller endringer i moderat omfang
Unntak:
§ 4a-8 (stansing av virksomhet) og § 4a-9 (begjæring om offentlig påtale).
Delegeringen skal ikke omfatte:

- Planleggingssaker (helsetjenester, arealplaner, boligprosjekter, tekniske anlegg, beredskap m.v.)
- Større forurensningssaker der helsemyndighetene har uttalerett etter forurensingsloven.
- Godkjenning eller uttalelse til etablering av ny virksomhet.
- Pålegg som har store konsekvenser for den det angår.
- Ileggelse av tvangsmulkt.
- Beredskapssaker.

 Husbankloven av 29. mai 2009 nr 30
Tildeling av lån og tilskudd i hht. Husbankens forskrifter og retningslinjer. 
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 Husleieloven av 26. mars 1999 nr 17

 Introduksjonsloven av 4. juli 2003 nr 80
Gi tilbud, pålegg og/eller fritak om introduksjonsprogram og opplæringstiltak (for nyankomne innvandrere)

 Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61
§ 2-1, 3. og 4. ledd: Gi tillatelse til tidligere eller utsatt skolestart i forhold til skolepliktig alder og/eller helt 
eller delvis frita en elev for opplæringsplikten.
5. ledd: Ilegge bøter dersom en elev uteblir fra den pliktige opplæringen.
§ 2-3a: Fatte vedtak om avslag der melding om fritak (fra kunnskapsinnholdet) pga religiøse og filosofiske 
overbevisninger ikke kan godtas.
§ 2-6, 4. ledd: Gjøre vedtak om tegnspråkopplæring for barn i og under skolepliktig alder.
§ 2-8, 2. ledd: Tilstå tilrettelagt opplæring når morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av 
eget undervisningspersonale.
§ 2-11, 1. ledd: Gi enkeltelever permisjon i inntil to uker.
§ 4A-4, 2. ledd: Vedta å benytte studieforbund, fjernunderv. mv. ved pliktig gr.skoleoppl. for voksne.
§ 4A-7: Vedtak om skyss- og innkvartering m.m. ved pliktig grunnskoleopplæring for voksne.
§ 4A-9, 1. ledd: Vedta utvisning av voksen elev.
§ 5-1 – 5-9: Vedta spesialundervisning for enkeltelever i og før skolepliktig alder og ellers følge opp det 
ansvar og de plikter som lover og forskrifter gir i for dette.
§ 7-1: Sørge for innlosjering for elever når daglig skyss ikke er forsvarlig.
§ 8-1, 2. ledd: Gi tillatelse til at elev kan gå på annen skole enn den eleven sokner til.

3. ledd: Flytte en elev til en annen skole enn den eleven sokner til når hensynet til de andre elevene 
tilsier det. 
§ 8-2: Organisere elever i grupper som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig.
§ 11-2, 1. ledd: Fastsette tallet på elevrepresentanter ved grunnskolenes elevråd.
§ 13-10, 2. ledd: Sørge for et forsvarlig system for kvalitetsvurdering som sikrer lovens krav
§ 14-2: Dersom kravene til hjemmeundervisning ikke er oppfylt, kreve at barnet skal gå i skole
Delegeringer i hht. opplær.lovens forskrift av 23.06.2006 nr. 724:
All myndighet i hht forskriften delegeres rådmannen med unntak av det som er rektors forskriftsfestede ansvar 
og plikter – samt vedtak om å tilby fremmedspråk 2 jfr. § 1-8 som er delegert levekårsutvalget.

 Serveringsloven av 13. juni 1997 nr 55
§ 3: gi serveringsbevilling og sette evt. frist for avlegging av prøve
§ 4: godkjenne styrer med stedfortreder, jfr. §§5, 6 og 7
§ 5: i samsvar med gitt forskrift gjennomføre etablererprøven
§ 18: suspensjon av bevilling
§ 19: tilbakekalling av bevilling
§ 22 - 24: ved overdragelse, død, konkurs utsette frister osv.

 Sosialtjenesteloven av 13. desember 1991 nr 81
§ 2-1: Vedtakskompetansen er ifølge denne loven er tillagt rådmannen  herunder bl.a.:

§ 4-2: treffe vedtak om tilståelse av tiltak i forbindelse med
- pkt. a og b: praktisk bistand, opplæring og avlastningstiltak til spesielt hjelpetrengende
- pkt. c: støttekontakt
- pkt. d: tilstå plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester
- pkt. e: omsorgslønn

§ 6-1: treffe vedtak om tiltak for rusmiddelmisbrukere
§ 6-2, 5. ledd:  treffe foreløpig vedtak om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

(Jfr. likevel reglementet for klientutvalget som evt. klageinstans.)

 Sosiale tjenester i NAV av 18. desember 2009 nr 131
Fatte enkeltvedtak om tiltak og ytelser, bl.a. i hht. §§15 og 17-40 (kap. 4)

 Straffeloven av 22. mai 1902 nr 10
§ 79, 5. ledd: begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de forvaltningssaker levekårsutvalget har 
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ansvaret for og/eller fører tilsyn med når det ikke er tid til å sammenkalle til møte

§ 3 DELEGERING TIL ORDFØREREN

§ 3.2 Delegering til ordføreren etter særlov.

I medhold av flg. særlover gis ordføreren fullmakt til å treffe vedtak innenfor:

 Straffeloven av 22. mai 1902 nr 10
§ 79, 5. ledd: begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de forvaltningssaker levekårsutvalget har 
ansvaret for og/eller fører tilsyn med når rådmannen er inhabil og det ikke er tid til å sammenkalle til 
møte

§ 4 GENERELLE DELEGERINGSBESTEMMELSER

Vedrørende utøvelsen av delegert myndighet, mindretallsanke, rett til å få vedtak overprøvd, 
rapportering m.v., gjelder reglementets KAP. 0 – GENERELLE REGLER FOR BRUK AV 
DELEGERT MYNDIGHET.
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DEL C: VIDEREDELEGERING FRA LEVEKÅRSUTVALGET TIL 
RÅDMANNEN I HHT. KAP. 0, § 2, 1. AVSNITT.
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DEL D: INTERNDELEGERING FRA RÅDMANNEN INNENFOR 
LEVEKÅRSUTVALGETS ANSVARSOMRÅDE I HHT. KAP. 0, § 2, 
2. AVSNITT

Interndelegering av fullmakter gitt av kommunestyret (se DEL B).

Fullmakter gitt i medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 interndelegeres slik:

Gitte fullmakter Interndelegeres til

inngå og si opp leieavtaler for kommunaleoliger for personer med spesielle 
boligbehov av varig og midlertidig karakter (jfr. husleieloven , øvrige se under kap. 2

Enh.leder Lyngstunet

tildele undervisningstimer i kulturskolen i hht retningslinjer gitt av utvalget Enh.leder kultursk.

Andre som anses for å være kurante:

Interndelegeringer i hht. særlover med tilhørende forskrifter og retningslinjer :

Gitte fullmakter Interndelegeres til

 Barnehageloven (LOV 2005-06-17 nr 64) m. forskrifter
§ 8: På vegne av lokal barnehagemyndighet ha ansvar for veiledning, tilsyn, utbygging 

og tilrettelegging mv. 
§ 10: Godkjenne barnehager og sette vilkår for driften.

§ 11: Godkjenne familiebarnehager (bl.a. også i hht forskr. om familiebarnehager)

§ 16: Gi pålegg m.v. ved uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller 
godkjenningspliktige virksomheter. 

§ 17: Gi disp. m.v. fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

§ 18: Gi disp. m.v. fra utdanningskravet for øvrig pedagogisk personale

§ 19: Bestemme at det skal kreves politiattest etter første ledd også for andre personer 
som regelmessig oppholder seg i barnehagen. 

 Barnevernsloven av 17. juli 1992 nr 100
§ 2-1: «i hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar 
for oppgaver etter denne loven», SKAL nå være rådmannen

Enh.leder barnevern

 Helse- og sosialberedskap. Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 
2000 nr 56

§ 2-2 m/tilhørende forskrifter (bl.a. helsetjenesteloven og drikkevannsforskriften): 
utarbeide, fastsette og oppdatere samordnende beredskapsplaner 

Folkehelsekoord.

 Helsetjenesteloven av 19. november 1982 nr 66 med tilhørende forskrifter
§ 1-3: organisere tjenestene gjennom ansettelser eller avtaler Enh.leder Lyngstunet

§ 1-5: utarbeide beredskapsplan Folkehelsekoord.

§ 2-1: avgjøre søknader om tilståelse av hjemmesykepleie eller plass på institusjon Enh.leder Lyngstunet

§ 2-3: fastsette pensjonærers betaling for opphold i institusjon i hht. forskrift om 
vederlag for opphold i institusjon fra Sosialdepartementet

Enh.leder Lyngstunet

§ 2-3: fastsette egenbetaling for hjemmetjenester etter nærmere retningslinjer fastsatt 
av kommunestyret (kfr. Også sosialtjenesteloven)

Enh.leder Lyngstunet

§ 4-2: inngå avtale om privatpraksis (leger, fysiotrp. mv.) Enh.leder Lyngstunet

4a: om miljørettet helsevern m/forskrifter (tidl. lovpålagte delegering til 
kommunelegen skal nå skje til rådmannen for evt. interndelegering):

Kommunelegen

Godkjenningssaker:



Side 45 av 58

Dok.dato: Ajourført: Saksbeh.: Saksnr.: Arkivkode:
17.02.11 august 2014 Ingunn Skredderhaug 2009/6599-20

Fatte vedtak i rutinesaker som omhandler vannforsyning, avløp og 
toalettløsninger i forbindelse med nybygging eller endring av enkeltbolig og 
enkeltstående fritidshus.
Fatte vedtak i rutinesaker som omfatter bygningshygiene/inneklima i offentlige 
eller andre bygninger eller endringer i bruk av eksisterende bygninger. (Eks. 
barnehager, skoler, forsamlingslokaler, hoteller m.v.)
Fatte vedtak som omhandler godkjenning og sikring av drikkevannskilder.
Fatte vedtak i rutinesaker vedr. konsesjonssøknad fra eksisterende næring som 
er pålagt konsesjon.
Fatte vedtak i rutinesaker vedr. campingplasser, kirkegårder, bassengbad, 
boblebad og lignende
Pålegg:
Gi pålegg om utbedring eller endringer i moderat omfang
Unntak:
§ 4a-8 (stansing av virksomhet) og § 4a-9 (begjæring om offentlig påtale).
Delegeringen skal ikke omfatte:

- Planleggingssaker (helsetjenester, arealplaner, boligprosjekter, tekniske 
anlegg, beredskap m.v.)

- Større forurensningssaker der helsemyndighetene har uttalerett etter 
forurensingsloven.

- Godkjenning eller uttalelse til etablering av ny virksomhet.
- Pålegg som har store konsekvenser for den det angår.
- Ileggelse av tvangsmulkt.
- Beredskapssaker.

 Husbankloven av 29. mai 2009 nr 30
Tildeling av lån og tilskudd i hht. Husbankens forskrifter og retningslinjer. Boligkonsulent

 Husleieloven av 26. mars 1999 nr 17
Enh.leder Lyngstunet

 Introduksjonsloven av 4. juli 2003 nr 80
Gi tilbud, pålegg og/eller fritak om introduksjonsprogram og opplæringstiltak (for 
nyankomne innvandrere)

Skolefagl. ansv.

 Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61
§ 2-1, 3. og 4. ledd: Gi tillatelse til tidligere eller utsatt skolestart i forhold til 
skolepliktig alder og/eller helt eller delvis frita en elev for opplæringsplikten.

Skolefagl. ansv.

5. ledd: Ilegge bøter dersom en elev uteblir fra den pliktige opplæringen. Enh.leder/rektor

§ 2-3a: Fatte vedtak om avslag der melding om fritak (fra kunnskapsinnholdet) pga 
religiøse og filosofiske overbevisninger ikke kan godtas.

Enh.leder/rektor

§ 2-6, 4. ledd: Gjøre vedtak om tegnspråkopplæring for barn i og under skolepliktig 
alder.

Enh.leder/rektor

§ 2-8, 2. ledd: Tilstå tilrettelagt opplæring når morsmålsopplæring og tospråklig 
fagopplæring ikke kan gis av eget undervisningspersonale.

Enh.leder/rektor

§ 2-11, 1. ledd: Gi enkeltelever permisjon i inntil to uker. Enh.leder/rektor

§ 4A-4, 2. ledd: Vedta å benytte studieforbund, fjernunderv. mv. ved pliktig 
gr.skoleoppl. for voksne.

Enh.leder/rektor 
Eidebakken

§ 4A-7: Vedtak om skyss- og innkvartering m.m. ved pliktig grunnskoleopplæring for 
voksne.

Enh.leder/rektor 
Eidebakken

§ 4A-9, 1. ledd: Vedta utvisning av voksen elev. Skolefagl. ansv.

§ 5-1 – 5-9: Vedta spesialundervisning for enkeltelever i og før skolepliktig alder og 
ellers følge opp det ansvar og de plikter som lover og forskrifter gir i for dette.

Skolefagl. ansv.

§ 7-1: Sørge for innlosjering for elever når daglig skyss ikke er forsvarlig. Skolefagl. ansv.

§ 8-1, 2. ledd: Gi tillatelse til at elev kan gå på annen skole enn den eleven 
sokner til.

Skolefagl. ansv.

3. ledd: Flytte en elev til en annen skole enn den eleven sokner til når Skolefagl. ansv.
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hensynet til de andre elevene tilsier det. 
§ 8-2: Organisere elever i grupper som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Enh.leder/rektor

§ 11-2, 1. ledd: Fastsette tallet på elevrepresentanter ved grunnskolenes elevråd. Enh.leder/rektor

§ 13-10, 2. ledd: Sørge for et forsvarlig system for kvalitetsvurdering som sikrer lovens 
krav

Skolefagl. ansv.

§ 14-2: Dersom kravene til hjemmeundervisning ikke er oppfylt, kreve at barnet skal gå 
i skole

Skolefagl. ansv.

Delegeringer i hht. opplær.lovens forskrift av 23.06.2006 nr. 724:
All myndighet i hht forskriften delegeres rådmannen med unntak av det som er rektors 
forskriftsfestede ansvar og plikter – samt vedtak om å tilby fremmedspråk 2 jfr. § 1-8 
som er delegert levekårsutvalget.

Skolefagl. ansv.

 Serveringsloven av 13. juni 1997 nr 55
Leder servicektr.

§ 3: gi serveringsbevilling og sette evt. frist for avlegging av prøve
§ 4: godkjenne styrer med stedfortreder, jfr. §§5, 6 og 7
§ 5: i samsvar med gitt forskrift gjennomføre etablererprøven
§ 18: suspensjon av bevilling
§ 19: tilbakekalling av bevilling
§ 22 - 24: ved overdragelse, død, konkurs utsette frister osv.

 Sosialtjenesteloven av 13. desember 1991 nr 81
§ 2-1: Vedtakskompetansen er ifølge denne loven er tillagt rådmannen herunder bl.a.: Enh.leder NAV

§ 4-2: treffe vedtak om tilståelse av tiltak i forbindelse med
- pkt. a og b: praktisk bistand, opplæring og avlastningstiltak til spesielt 

hjelpetrengende
- pkt. c: støttekontakt
- pkt. d: tilstå plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester
- pkt. e: omsorgslønn
§ 6-1: treffe vedtak om tiltak for rusmiddelmisbrukere
§ 6-2, 4. ledd:  treffe foreløpig vedtak om tilbakehold i institusjon uten eget 
samtykke

(Jfr. likevel reglementet for klientutvalget som evt. klageinstans.)

 Sosiale tjenester i NAV av 18. desember 2009 nr 131
Fatte enkeltvedtak om tiltak og ytelser, bl.a. i hht. §§15 og 17-40 (kap. 4) Enh.leder NAV

 Straffeloven av 22. mai 1902 nr 10

§ 79, 5. ledd: begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de forvaltningssaker 
levekårsutvalget har ansvaret for og/eller fører tilsyn med når det ikke er tid til å 
sammenkalle til møte

Den resp. fagansvarlige 
eller enh.leder dersom 
både rådmann og 
stedfortreder er 
fraværende.

Interndelegering av fullmakter gitt av levekårsutvalget (se DEL C).
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KAP. 4.0 REGLEMENT FOR KLIENTUTVALGET

DEL A. ARBEIDSREGLEMENT FOR KLIENTUTVALGET

§ 1 SAMMENSETNING OG VALG

Utvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer, valgt blant levekårsutvalgets medlemmer av
kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder.
Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv 
om det er valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal 
suppleringsvalg skje fra den gruppa som står bak den som går ut.

§ 2 ANSVARSOMRÅDE

Utvalget har ansvaret for kommunens klient-/pasientsaker i hht. lov om helsetjenesten i kommunene 
av 19. november 1982 nr. 66 samt lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991 nr. 81 slik det 
framgår av dette reglementets DEL B – DELEGERINGSBESTEMMELSER (jfr. dog KAP. 5, B, 
§§1.2 og 2.2). 

§ 3 MINDRETALLSANKE

I saker av prinsippiell karakter (jfr. delegeringsreglementet) kan et mindretall på 2 kreve at saken 
blir lagt fram for levekårsutvalget. Slikt krav skal settes fram før møtet er slutt, og skal 
protokollføres (jfr. KAP. 0 – GENERELLE REGLER FOR BRUK AV DELEGERT 
MYNDIGHET).

§ 4 MØTE

Utvalget skal ha møte når lederen mener det er behov, eller når minst en tredel av medlemmene 
krever det. Møteinnkalling skal sendes vanligvis ut 7 dager på forhånd eller med den frist lovverket 
setter.

Lederen setter opp saklisten for det enkelte møte.

Rådmannen har innstilllingsrett og -plikt i alle saker til klientutvalget.
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Utvalget er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig 
flertall. Er stemmetallene like, gir møtelederens stemme utslaget.

Rådmannen eller representant for han/henne, har møte- og talerett i møtene.

Det skal føres egen (adskilt fra levekårsutvalgets) møtebok fra utvalgets møter. 

Utvalgets møter blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og regler. Utvalget kan 
vedta å behandle enkelte saker for lukkede dører, dersom hensyn til personvern eller andre 
tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 5 SEKRETARIATET

Rådmannen eller den han/hun peker ut, er utvalgets sekretariat. Sekretariatet påser at en sak som 
forelegges utvalget er forsvarlig utredet, forestår føring av møtebok samt iverksetting av vedtak.

§ 6 GENERELLE VILKÅR.

For forhold som vedrører utvalgets virksomhet, men som ikke er særskilt nevnt i reglementet, 
gjelder generelt vilkår slik det framgår av kommunelov, aktuelle særlover og regelverk.

DEL B. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL KLIENTUTVALGET

§ 1 Delegering i hht. kommuneloven.

Underutvalget gis myndighet til å behandle klient-/pasientsaker av prinsipiell karakter som 
administrasjonen ønsker å legge fram for utvalget.

§ 2 Delegering etter særlov.

Utvalget gis myndighet til å behandle klager i medhold av sosialtjenestelovens § 8-6 før klagen evt. 
oversendes fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Utvalget skal behandle klager i hht. kommunehelsetjenestelovens §§2-3 og 2-4 før klagen evt. 
oversendes hhv. fylkesmannen og fylkeslegen til avgjørelse.

§ 3 Generelle delegeringsbestemmelser

Reglementets KAP. 0 – GENERELLE REGLER FOR BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET 
vedrørende mindretallsanke, rett til å få vedtak overprøvd, rapportering m.v., gjelder ikke for de 
klagesaker utvalget behandler i hht. foregående § 2.
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KAP. 5 REGLEMENT FOR NÆRINGSUTVALGET

(Utredet som egen sak, vedtatt i K-sak 47/2010.)

DEL A. ARBEIDSREGLEMENT FOR NÆRINGSUTVALGET

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Utvalget skal ha så mange medlemmer med varamedlemmer som kommunestyret bestemmer, valgt 
av kommunestyret. Et mindretall av medlemmene velges med personlige varamedlemmer – og etter 
forslag fra Lyngen Næringsforening.

Kommunestyret velger leder og nestleder.
Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv 
om det er valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal 
suppleringsvalg skje fra den gruppa som står bak den som går ut.

§ 2 ANSVARSOMRÅDE

Utvalget skal fokusere på å realisere kommunens vedtatte mål for næringsutvikling for å sikre og 
utvikle eksisterende og ny næringsvirksomhet. Utvalgets ansvarsområde omfatter ikke jord- og 
skogbruk.

Utvalget har i oppgave å initiere arbeidet med strategisk næringsplan overfor kommunestyret og 
følge opp enkeltsaker i hht. kommunestyrets vedtatte mål og strategier på området.

Utvalget skal fungere som kontaktorgan og kommunens forlengede arm mot næringslivet. 
Det har som spesielt oppdrag å skape kontakt og holde seg orientert om de utfordringer og 
problemstillinger som næringslivet er opptatt av samt åpne for diskusjon av spesifikke 
problemstillinger som den enkelte bedrift ønsker å drøfte med kommunen. 

Utvalget er fondsstyre for det kommunale næringsfondet i hht. de til enhver tid gjeldende 
"Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms" vedtatt av Troms fylkeskommune. 

Utvalget har budsjett-/økonomiansvar i samsvar med reglementets KAP. 1 – REGLEMENT FOR 
DELEGERING AV MYNDIGHET I BUDSJETTSAKER (ØKONOMIREGLEMENT).

Utvalget har ansvaret for de oppgaver som kommunen er pålagt i hht. følgende særlover 
m/tilhørende forskrifter og retningslinjer:

 Straffeloven av 20. mai 2005 nr 28 § 79, 5. ledd: om offentlig påtale på kommunens vegne 
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Utvalget har avgjørelsesmyndighet innenfor sitt ansvarsområde slik det framgår av dette kapitlets 
DEL B – DELEGERINGSBESTEMMELSER og gir i andre saker innenfor sitt ansvarsområde 
forslag til kommunestyret. Ordføreren har likevel rett til å la forslagssaker fra utvalget bli lagt fram 
til behandling i formannskapet før behandlingen i kommunestyret.

Utvalget gjør sine vedtak innenfor gitte rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, 
hjemlet i lov og/eller er vedtatt av kommunestyret.

§ 3 MINDRETALLSANKE

I saker der utvalget har avgjørelsesmyndighet, kan ordfører eller et mindretall på 2 kreve at saken 
blir lagt fram for kommunestyret. Slikt krav skal settes fram før møtet er slutt, og skal 
protokollføres (jfr. KAP. 0 – GENERELLE REGLER FOR BRUK AV DELEGERT 
MYNDIGHET).

§ 4 MØTE

Utvalget skal ha møte når lederen mener det er behov eller når minst en tredel av medlemmene 
krever det. Møteinnkalling med sakliste og saksutredning til den enkelte sak skal sendes ut 7 dager 
på forhånd til medlemmer, 1. og 2. varamedlem og andre med møterett.
Lederen setter opp saklisten for det enkelte møte.

Lederen kan kreve å gi innstilling i saker av overordnet, prinsipiell og politisk karakter som f. eks. 
forslag til næringsplaner, kommuneplan, handlingsprogram og årsbudsjett, saker som innebærer 
omprioriteringer innenfor og mellom ansvarsområdene (tilleggsbevilgninger), nye tiltak/endrede 
satsingsområder, høringsuttalelser til fylkeskommune og stat. Dersom lederen ønsker å bruke 
innstillingsretten skal han/hun varsle administrasjonen i god tid.
I alle andre saker skal rådmannen gi innstilling.

Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser skal ha 
vanlig flertall. Er stemmetallene like, gir møtelederens stemme utslaget.

Rådmannen og/eller representant for ham/henne, har møte- og talerett i møtene. 

Som særlovsorgan/for behandling av saker etter særlov, jfr. § 2, gjelder det som evt. er fastsatt i 
vedkommende lovverk om møte-, tale- og forslagsrett for andre enn utvalgets medlemmer.

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

Det skal føres møtebok fra utvalgets møter. 

Utvalgets møter blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og regler. Utvalget kan 
vedta å behandle enkelte saker for lukkede dører, dersom hensyn til personvern eller andre 
tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.
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§ 5 SEKRETARIATET

Rådmannen eller den han/hun peker ut, er utvalgets sekretariat. Rådmannen påser at en sak som 
forelegges utvalget er forsvarlig utredet, forestår føring av møtebok samt iverksetting av vedtak.

§ 6 GENERELLE VILKÅR

For forhold som vedrører utvalgets virksomhet, men som ikke er særskilt nevnt i reglementet, 
gjelder generelt vilkår slik det framgår av kommunelov, aktuelle særlover og regelverk.



Side 52 av 58

Dok.dato: Ajourført: Saksbeh.: Saksnr.: Arkivkode:
17.02.11 august 2014 Ingunn Skredderhaug 2009/6599-20

DEL B. REGLEMENT FOR DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET 
INNENFOR FOR NÆRINGSUTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE 

Kommunestyret skal avgjøre saker av overordnet prinsipiell betydning med mindre det ved lov, 
reglement eller annet enkeltvedtak uttrykkelig er lagt til andre, se også vedlegg til dette reglementet.

§ 1 DELEGERING TIL NÆRINGSUTVALGET

§ 1.1 Delegering til næringsutvalget i medhold av kommuneloven

I medhold av kommuneloven § 10 nr. 2 delegerer kommunestyret innenfor utvalgets ansvarsområde 
den myndighet som det etter samme lov er mulighet til delegere og som kommunestyret ikke har 
vedtatt å legge til andre organ eller rådmannen.

I budsjett- og økonomisaker gjør utvalget vedtak i samsvar med reglementets KAP. 1 –
REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BUDSJETTSAKER.

Utvalget gjør avtaler for kommunen innenfor sitt ansvarsområde, så langt slike avtaler ikke binder 
kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, medfører andre konsekvenser av 
prinsipiell karakter eller er vedtatt delegert til andre.

Utvalget disponerer midlene i kommunens næringsfond innenfor rammene av kommunens 
overordnede vedtatte prioriteringer og hht. de til enhver tid gjeldende "Retningslinjer for 
kommunale utviklingsfond i Troms" vedtatt av Troms fylkeskommune.

I medhold av kommunelovens § 13 gis utvalget myndighet til – på kommunestyrets vegne – å fatte 
vedtak i hastesaker innenfor utvalgets ansvarsområde, jfr. dette kapitlets del A § 2.

§ 1.2 Delegering til næringsutvalget etter særlov

Kommunestyret delegerer til utvalget den myndighet kommunestyret har etter følgende særlover 
med tilhørende forskrifter:
 Straffeloven av 20. mai 2005 nr 28 § 79, 5. ledd: begjære offentlig påtale på kommunens vegne i 

forvaltningssaker næringsutvalget har ansvar for eller fører tilsyn med.

§ 2 DELEGERING TIL RÅDMANNEN

§ 2.1 Delegering til rådmannen i medhold av kommuneloven

Rådmannen har anvisningsrett og økonomiansvar innenfor utvalgets ansvarsområde i samsvar med 
kommuneloven med forskrifter og dette reglementets KAP. 1 – REGLEMENT FOR 
DELEGERING AV MYNDIGHET I BUDSJETTSAKER.

I hht. dette reglementets kap. 0 § 2 vedtar næringsutvalget selv evt. videredelegeringer til 
rådmannen.
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§ 2.2 Delegering til rådmannen etter særlov.

I hht. bestemmelser i særlover m/tilhørende forskrifter og retningslinjer gis rådmannen fullmakt til:

 Straffeloven av 22. mai 1902 nr 10
§ 79, 5. ledd: begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de forvaltningssaker næringsutvalget har 
ansvaret for og/eller fører tilsyn med når det ikke er tid til å sammenkalle til møte

I hht. dette reglementets kap. 0 § 2 vedtar næringsutvalget selv evt. videredelegeringer til 
rådmannen.

§ 3 DELEGERING TIL ORDFØREREN

§ 3.2 Delegering til ordføreren etter særlov.

I medhold av flg. særlover gis ordføreren fullmakt til å treffe vedtak innenfor:

 Straffeloven av 22. mai 1902 nr 10
§ 79, 5. ledd: begjære offentlig påtale på kommunens vegne i de forvaltningssaker næringsutvalget har ansvaret 
for og/eller fører tilsyn med når rådmannen er inhabil og det ikke er tid til å sammenkalle til møte

§ 4 GENERELLE DELEGERINGSBESTEMMELSER

Vedrørende utøvelsen av delegert myndighet, mindretallsanke, rett til å få vedtak overprøvd, 
rapportering m.v., gjelder reglementets KAP. 0 – GENERELLE REGLER FOR BRUK AV 
DELEGERT MYNDIGHET.
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DEL C: VIDEREDELEGERING FRA NÆRINGSUTVALGET TIL
RÅDMANNEN I HHT. KAP. 0, § 2, 1. AVSNITT.

I medhold av kommuneloven:

Utvalgssak 4/2011:
Rådmannen gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker på inntil kr 25.000. 
Maksimal ramme for 2011er kr 100.000.
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DEL D: INTERNDELEGERING FRA RÅDMANNEN INNENFOR 
NÆRINGSUTVALGETS ANSVARSOMRÅDE I HHT. KAP. 0, § 2, 2. 
AVSNITT

Ingen fullmakter er gitt til rådmannen direkte fra kommunestyret.

Interndelegering av fullmakter gitt av næringsutvalget (se DEL C).
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VEDLEGG – SAKER SOM AVGJØRES AV KOMMUNESTYRET SELV (IKKE UTTØMMENDE)

1. Følgende saker avgjøres av kommunestyret selv i medhold av kommuneloven: 
§ 6 Om å utarbeide og endre delegeringsreglement. Tekniske justeringer som 

skyldes justeringer av lov eller forskrift samt videredelegeringer vedtatt av 
formannskap eller utvalg og/eller interndelegeringer fra rådmannen kan likevel 
gjøres av rådmannen. 

§ 7, nr. 3 Endring av kommunestyrets medlemstall
§ 8, nr. 1 Valg av formannskap og vedta arbeids- og myndighetsområde for dette
§ 9 Valg av ordfører og varaordfører
§ 10 Opprette og nedlegge faste utvalg, vedta arbeids- og myndighetsområde for 

disse, samt velge medlemmer, varamedlemmer og leder/nestleder.
§ 10 a Opprette evt. kommunestyrekomiteer.
§ 11 Opprette eget styre for kommunal bedrift, institusjon mv.
§ 12 Opprette om kommunedelsutvalg mv.
§ 13 Overføre myndighet i hastesaker til formannskap eller fast utvalg
§ 15 Vedta suspensjon av folkevalgt medlem tiltalt etter bestemmelser i straffeloven
§ 16 Foreta suppleringsvalg der kommunestyret har valgt medlemmene
§ 17 Nytt kommunestyre vedtar selv neste års budsjett
§ 18 Innføring/opphevelse av parlamentarisme
§ 19 Innføring og valg m.v. av kommuneråd
§ 22 Ansette og evt. si opp rådmann
§ 24 Bestemme evt. åremålstilsetting i ledende administrative stillinger
§ 25 Velge kommunens representanter og fastsette myndighetsområdet til 

partsammensatt utvalg
§ 26 Vedta evt. møterett for ansattes representanter i faste utvalg og retningslinjer
§ 27 Opprette eget styre for interkommunalt samarbeid og fastsette myndighet for 

dette
§ 28 Overdra av tariffmyndighet 
§ 28 c Om vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd
§ 30 Om regler for møtebokføring
§ 31 Vedta regler om å holde lukkede møter og/eller "lukkede dører" i bestemte saker
§ 38 a Vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg
§ 39 Regler (i reglements form) vedr. saksbehandlingen i folkevalgte organ
§ 39 a Ta stilling i saker framkommet ved innbyggerinitiativ
§ 39 b Bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger
§ 40 Fastsette reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til 

informasjon om saker som er under behandling
§ 41 Vedta regler og satser for dekning av utgifter og økonomisk tap samt inntekter er 

for kommunalt tillitsvalgte
§ 42 Vedtak om møtegodtgjøring
§ 43 Vedtak om pensjonsordning for folkevalgte
§ 44 Vedta økonomiplan og endringer i denne
§ 45 Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for det
§ 48 Vedta årsregnskapet og årsberetning samt disponering av regnskapsmessig 

overskudd
§ 50 Vedtak om opptak av lån
§ 51 Vedtak om garantistillelse
§ 52 Vedta regler for kommunens finansforvaltning
§ 56 Vedta betalingsinnstilling
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§§ 62, 63, 
65 og 66 

Vedtak om å opprette kommunalt foretak, herunder utarbeide og endre vedtekter 
samt velge styre, leder og nestleder 

§ 77 Velge av kontrollutvalg 
§ 78 Vedta revisjonsordning (ansette egne revisorer, delta i interkommunalt 

samarbeid eller inngå avtale med annen revisor)

I medhold av forskrifter til kommuneloven skal kommunestyret selv avgjøre saker etter:

 Forskrift til kommunelovens § 30 om fjernmøter og skriftlig saksbehandling 
- i hht. § 1, 2. ledd bestemme at forskriften ikke skal gjelde for andre folkevalgte organer enn 

nevnt de som er nevnt i 1. ledd  
 Forskrift til kommunelovens § 46 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 

- om å vedta budsjettet og vesentlige endringer i hht. §§ 4, 6 og 11
 Forskrift til kommunelovens § 46, § 48 og § 75 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

kommunale og fylkeskommunale foretak 
- om å vedta budsjettramme og endringer for kommunale foretak i hht. § 2 og § 4, jfr. unntak i 

§ 6
- om å fastsette særregnskap og årsberetning i hht. § 16, jfr. unntak i § 19

 Forskrift til kommunelovens § 48 om årsregnskap og årsberetning for kommunen
- om å bestemme at kommunale foretak i tillegg skal avlegge særregnskap i hht. § 1, 2. ledd
- om å vedta årsregnskapet og årsberetningen i hht § 10, 1. ledd
- om å bestemme hvilket organ rådmannens årsberetning skal forelegges, jfr. § 10, 3. ledd
- om å bestemme om regnskap m.v. for interkommunale foretak skal godkjennes i de 

deltakende kommuner i hht. § 12, 1. ledd pkt. 2
 Forskrift til kommunelovens § 51 om kommunale garantier 

- om å gi garantier for tidligere gjeld ved omdanning til ansvarlig selskap i hht. § 6
 Forskrift til kommunelovens § 52 om kommuners finansforvaltning

- om å gi regler for kommunens finansforvaltning i hht. § 2
 Forskrift til kommunelovens § 77 om kontrollutvalg

- om valg av kontrollutvalg (medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder) i hht. §§ 2 og 
3

- om å vedta en plan for forvaltningsrevisjon i hht. § 10, 1. ledd og selskapskontroll i hht. § 
13, 2. ledd

- om å delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer av plan nevnt ovenfor, jfr. § 10. 1. ledd 
og § 13, 2. ledd

- om å vedta revisjonsordning og evt. velge revisor i hht. § 16

2. Noen typer særlovsvedtak som skal gjøres av kommunestyret (ikke uttømmende)
a) Alkoholloven 

Fastlegging av høyeste antall bevillinger
Fastlegge bevillingsavgifter 

b) Forvaltningsloven 
§ 28 2. ledd: Vedta opprettelse av særskilt klagenemnd – og velge medlemmer til denne nemnda 

c) Friluftsloven 
Godkjenning av atkomstavgift, fastsetting av atferdsregler, sperring og innløsing 

d) Motorferdselloven
Eventuelle kommunale forskrifter

e) Kirkeloven
Valg av kommunalt medlem til menighetsråd/fellesråd

f) Vegloven 
Vedtak om bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veg 
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g) Vann og kloakkavgiftsloven
Vedta forskrift om størrelsen på avgiftene samt nærmere regler om gjennomføring og 
innkreving av avgiften

h) Forurensningsloven
Kommunestyret skal vedta/endre alle forskrifter for tjenester, gebyrer, saksbehandling og 
kontroll i medhold av loven med mindre det er uttrykkelig sagt i dette reglementet eller 
presisert i angjeldende forskrift at denne myndigheten er delegert til andre.
Ilegge tvangsmulkt med mindre denne myndigheten uttrykkelig er delegert.

i) Barnevernsloven
Fastlegging av feieavgift

j) Matrikkelloven 
Vedta forskrift for gebyrer for kart og oppmålingsforretninger og annet arbeid

k) Oreigningsloven 
Vedta ekspropriasjon eller uttalelser om dette.

l) Opplæringslova: 
Gi forskrift om målform, gjennomføring av rådgivende folkeavstemning (§ 2-5) 
Gi forskrift om hvilken skole de ulike områda i kommunen sokner til (§ 8-1). 

m) Plan- og bygningsloven 
- § 3.3: Vedta kommunal planstrategi, jfr. § 10-1, kommuneplan, jfr. § 11-15, og reguleringsplan, 

jfr. § 12-12 
- Organisere arbeidet og opprette nødvendige utvalg. Etablere særskilt ordning for å ivareta barn og 

unges interesser 
- § 12-9: Fastsette planprogram for planer med vesentlige virkninger
- § 12-11: Behandle private reguleringsplaner som er avslått fremmet av det faste utvalg for 

plansaker dersom forslagsstilleren krever det og planforslaget er i samsvar med kommuneplanens 
arealdel 

- Kap 16: Foreta ekspropriasjon til de formål som er beskrevet i kapitlet (unntatt når reguleringsplan 
allerede er vedtatt av kommunetsyret, § 16-2, 1. ledd)

- § 33-1: Gi forskrift om behandlingsgebyr for behandling av søknad om tillatelse, 
utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift 
påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. 

n) Valglovens bestemmelser om avvikling av valg

3. Generelt

Følgende saker skal alltid behandles av kommunestyret:

Saker av vesentlig prinsipiell og/eller presedensskapende betydning.
Vedtak om nye tiltak eller vesentlige utvidelser av igangværende/eldre tiltak som vil påvirke 
kommunens økonomi (gjelder både drifts- og investeringsbudsjettet).
Saker av overordnet og prinsipiell art vedr. kommunen som arbeidsgiver der dette ikke er delegert 
til personal- og arbeidsgiverutvalget eller arbeidsmiljøutvalget.
Bevilgninger i samband med internkontrollsystemet for helse, miljø og sikkerhet der dette ikke er 
delegert.
Vedta/endre overordnede reglementer/retningslinjer der det ikke uttrykkelig er sagt at endringer kan 
vedtas av andre.


