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1 INNLEDNING
Kommunestyret skal ifølge kommunelovens § 5-14 selv fastsette et reglement for hvordan
vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres senest innen 31.desember
året etter at kommunestyret ble konstituert. Det sist fastsatte reglement og eventuelle andre
vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil nytt reglement er fastsatt.

1.1

GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM
DELEGERING

Kommuneloven gir følgende adgang til delegering:

1.1.1

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste kommunale organ i Bardu kommune, og treffer vedtak på vegne av
kommunen så langt ikke annet følger av lov, jfr. kommuneloven § 5-3. Kommunestyret kan
delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller rådmannen
innenfor rammene av denne loven eller annen lov.
Kommunestyret kan selv gi formannskapet, et utvalg etter kommuneloven § 5-7 eller ordføreren
myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er
nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha
avgjort saken.
En melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste
møtet i det organet som skulle ha avgjort saken.

1.1.2 Formannskapet
Kommunestyret kan gi formannskapet vedtaksmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov,
jfr. kommuneloven § 5-6.
Formannskapet kan opprette et arbeidsutvalg som består av medlemmer fra formannskapet og gi
arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke
kommunestyret har bestemt noe annet.
Formannskapet innstiller til kommunestyrets vedtak i økonomisaker som nevnt i
kommuneloven § 14-3 tredje ledd og til skattevedtak.

1.1.3 Ordfører
Ordføreren er rettslig representant for kommunen eller fylkeskommunen og underskriver på
kommunens eller fylkeskommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre.
Kommunestyret kan selv gi ordføreren myndighet til å
a)
treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning
b)
treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første ledd
c)
opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning.
Formannskapet kan selv gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet.
Ordføreren skal rapportere til kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet.
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1.1.4 Rådmann
Et folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet.
Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse,
suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

1.1.5 Administrativ delegering fra rådmannen
Rådmannen kan delegere videre internt i administrasjonen, hvis ikke vedkommende kommunalt
folkevalgte organ har bestemt noe annet eller særlov har direkte delegert myndighet til fagperson.

1.1.6 Interkommunale samarbeid, kommuneloven § 17-1
Kommuner kan utføre felles oppgaver gjennom interkommunalt samarbeid. Et interkommunalt
samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap,
vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en
forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om
offentlige anskaffelser.

1.1.7 Interkommunalt politisk råd, kommuneloven § 18-1
To eller flere kommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. Rådet kan behandle
saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene
vedtar selv å opprette et slikt råd.
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel
gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte
tilskuddsordninger.
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for
interkommunale politiske råd

1.1.8 Kommunalt oppgavefellesskap, kommuneloven § 20-1.
To eller flere kommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap for å løse felles
oppgaver. Kommunestyrene vedtar selv å opprette et oppgavefellesskap.
Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet kan
likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å
forvalte tilskuddsordninger.
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for
oppgavefellesskap.
Slike oppgavefellesskap omfatter vertskommunesamarbeid; administrativ, med felles folkevalgt
nemd eller gjennom samarbeidsavtale, jfr. kommuneloven § 20-2, 20-3 og 20-4.

1.1.9 Myndighet til kommunale foretak
Kommunestyret skal selv treffe vedtak om opprettelse av kommunale foretak og velge styret og
fastsette vedtekter for foretaket, jfr. kommuneloven § 9-1.
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2 Generelt om delegering
Delegering av myndighet til å treffe vedtak har som mål å gjøre arbeidsformer og
vedtaksprosesser tjenlige og effektive. Delegering fra kommunestyret til politiske organ gir
politikerne i kommunestyret mer tid til å drøfte prinsipielle saker, vedta planer og retningslinjer.
En prinsipiell sak er en sak hvor
 avgjørelsen krever en bred skjønnsmessig vurdering
 avgjørelse der det er politiske vurderinger eller prioriteringer
 avgjørelse der en endrer tidligere praksis eller starter ny praksis
 avgjørelse som medfører konsekvenser utover planlagt aktivitet
Ved å delegere myndighet til administrasjonen til å treffe vedtak i saker av ikke-prinsipiell art, der
avgjørelsen følger direkte av lov, forskrift/regelverk eller fra kommunens egne
planvedtak/retningslinjer, oppnår en følgende effekt:
 Politisk valgte organer kan bruke mer tid på prinsippsaker og utvikling-/plansaker.
 Mer av administrative ressurser kan brukes på områder for å bedre tjenesteproduksjonen
(eks utvikling/kompetanseheving).
Dette betyr vid delegering til rådmannen til å treffe avgjørelse i saker av ikke-prinsipiell art. I
vurdering av hva som er sak av ikke-prinsipiell art skal det foreligge retningslinjer, planvedtak,
budsjettvedtak o.a. Sak må ikke ha økonomiske konsekvenser
Delegering av myndighet innebærer at andre gis fullmakt til å treffe vedtak på vegne av det
delegerende organ. Det delegerende organ har imidlertid alltid ansvar på vedkommende område,
og kan fastsette retningslinjer for hvordan delegert myndighet skal utøves.
Kontrollutvalget skal, så langt dette er praktisk mulig, holdes orientert om utøvelsen av delegert
myndighet.

2.1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR INTERN DELEGERING AV
MYNDIGHET
2.1.1 Retningslinjer for myndighetsutøvelse
All intern delegert myndighet må utøves i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av
lover, forskrifter, reglementer og god forvaltningsskikk, og ellers innenfor retningslinjer gitt av
overordnet organ, og innenfor rammer og forutsetninger i årsbudsjett, økonomiplan og annet
overordnet planverk.

2.1.2 Kommunestyret sitt tilsynsansvar
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt
fram for seg til orientering eller avgjørelse, jfr. Kommuneloven § 22-1.

2.1.3 Tilbakekalling av myndighet
Organ som har delegert myndighet, kan kreve å få seg forelagt enhver sak som et underordnet
organ har til behandling iht delegert myndighet. Dersom endelig vedtak ikke er truffet, kan det
delegerende organ selv treffe vedtak i saken. Tilsvarende prinsipp gjelder ved administrativ
delegering.
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2.1.4 Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegering myndighet
Det organ eller den tjenestemann som har fått delegert myndighet, kan overlate til det
overordnede organ å treffe avgjørelse i konkrete saker.

2.1.5 Intern delegering av myndighet
Myndighet som er delegert til faste utvalg eller rådmannen, forutsettes delegert videre så langt det
er lovlig adgang til det og ikke annet er bestemt. Ved videredelegering og administrativ delegering
kan det knyttes retningslinjer til utøvelsen.

2.1.6 Instruksjons- og omgjøringsrett
Et overordnet organ kan instruere det underordnede organ generelt og i enkeltsaker, og kan av
eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ innenfor rammene av forvaltningslovens §
35.

2.1.7 Delegering av myndighet til administrasjon
All delegering av myndighet fra kommunestyret og faste utvalg skal skje til rådmannen hvis ikke
særlov gir hjemmel for direkte delegering til fagpersoner. Har delegering likevel skjedd til andre i
administrasjonen, skal det likevel tolkes som om det har skjedd til rådmannen.

2.1.8 Underinstans ved klagebehandling
Ansatte og brukere kan klage på enkeltvedtak etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Klagen
skal fremsettes overfor det organ som har truffet beslutningen, jfr. forvaltningsloven § 32. Dersom
klagen ikke tas til følge skal behandlende organ sende klagen videre til endelig avgjørelse hos
klagenemda eller annet klageorgan som følger direkte av lov eller forskrift.

2.1.9 Endringer i reglementet
Realitetsendringer i reglementet skal forelegges kommunestyret til avgjørelse. Rådmannen gis
fullmakt til å gjøre justeringer av reglementet for å bringe dette i samsvar med senere vedtak gjort
av kommunestyret. Rådmannen kan justere og ajourholde lovhenvisninger, formuleringer og
lignende som ikke innebærer realitetsendringer i reglementet.

2.1.10 Tidligere vedtak om delegering av myndighet
Dette delegasjonsreglementet erstatter alle tidligere delegeringer som kommunestyret eller annet
politisk organ har vedtatt.

2.1.11 Ikrafttredelse
Reglementet trer i kraft fra dato for kommunestyrets vedtak.
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3 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL
FORMANNSKAP, ORDFØRER, FASTE UTVALG OG RÅDMANNEN
3.1 Kommunestyret
Antall representanter:
Innstillingsrett:

Saksbehandlende organ:

19
Faste utvalg eller annet folkevalgt organ, formannskapet samt
ordfører for saker som ikke er forelagt annet folkevalgt organ til
forutgående behandling
Rådmannen

Arbeidsoppgaver og ansvar:
 Kommunestyret er ansvarlig for og skal ta seg av kommunens totale virksomhet, også
den virksomhet kommunen utøver med hjemmel i andre lover enn kommuneloven.
 Kommunestyret treffer vedtak i alle saker så langt ikke annet følger av lov eller vedtak
om delegering av myndighet, jfr. Kommuneloven § 5-3 eller § 5-4. Hvor det er tvil om
en sak skal sluttbehandles av kommunestyret, treffer ordføreren avgjørelse om dette.
Kommunestyret skal prioritere følgende saksområder:
 hovedtrekkene i kommunens administrative og politiske organisering og styringsform
og reglement
 kommunestyrets egen saksbehandling
 overordna planer (økonomiplan, kommuneplan(er), utbyggings- og reguleringsplaner
mfl.)
 årsbudsjett og skattevedtak, årsregnskap og årsmelding
 låneopptak og garantistillelse
 behandle alle prinsipiell saker og/eller saker som endrer tidligere praksis og som ikke
er positivt delegert.
 skal behandle regelverk/reglement som er vesentlig for prioritering av
tjenesteproduksjon
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3.2 Formannskap
Antall representanter:
Innstillingsrett:
Saksbehandlende organ:

7. Velges iht reglene i Kommuneloven §5-6. Medlemmer og
varamedlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer.
Rådmannen og faste utvalg med hjemmel i særlov.
Rådmannen

Jfr. Kommuneloven §5-6: Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets og virksomhet.
Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov,
innstille til kommunestyret eller selv å treffe vedtak hvor myndighet til dette er tillagt
formannskapet, avgjøre tilskudds- og lånesøknader til kraftfondet innenfor regelverk som er
vedtatt for fondet, ivareta regionale samarbeidssaker.
Arbeidsoppgaver:
 Plan- og bygningsloven (behandling av kommuneplanens samfunnsdel)
 Skogbrukslova
 Konsesjonsloven
 Odelslova
 Dyrehelsepersonelloven
 Jordloven
 Forsøksloven
 Gravferdsloven
 Husbankloven
 Kommuneloven
 Lov om strålevern og bruk av stråling
 Valgloven
Avgjørelsesmyndighet:
 Treffe vedtak på kommunestyrets og faste utvalgs vegne i medhold av Kommuneloven §
11-8 når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle organet
(hastesaker)
 Formannskapet ved det politiske forhandlingsutvalget fastsetter lønn for rådmannen.
Ordføreren kan bestemme at andre sakstyper, som ikke er tillagt andre faste utvalg, skal
behandles av formannskapet.
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3.3 Utvalg for omsorg og oppvekst (OMS)
Antall medlemmer:
Varamedlemmer:
Leder/nestleder:
Innstillingsrett:
Saksbehandlende organ:

5 . Velges iht Kommuneloven § 5-7.
Det antall Kommuneloven § 7-6 og § 7-7 gir høve til (antall valgte
medlemmer + 2).
Velges av kommunestyret
Rådmannen
Rådmannen, selvstendige enheter som hører inn under utvalgets
myndighetsområde.

Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Kommunestyret skal likevel
behandle og avgjøre saker som kan berøre ansvarsområder for andre faste utvalg, og saker som
gjelder nye tiltak av betydning eller betydelig utvidelse av eksisterende tiltak.

Arbeidsområde:
 Alkoholloven
 Barnehageloven
 Folkehelseloven
 Helse- og omsorgstjenesteloven
 Husleieloven
 Introduksjonsloven
 Kirkeloven
 Lov om film og videogram
 Lov om sosiale tjenester
 Opplæringslova, herunder voksenopplæring etter denne lov.
 Privatskolelova
 Smittevernloven
 Folkebibliotekloven
 Tobakksskadeloven
 Politiloven
 Serveringsloven

Videre har utvalget ansvar for saker som vedrører skolefritidsordning, drift av musikk- og
kulturskole og saker som gjelder kultur og folkehelse. Utvalget behandler saker om tilskudd til
kulturformål.
Utvalget er kontrollutvalg etter alkohollovens § 1-9.
Utvalget gis myndighet til å opprette komiteer iht KL § 10.
Ordføreren kan bestemme, i samråd med leder av utvalget, at andre sakstyper, som ikke konkret
er tillagt annet fast utvalg, skal behandles av utvalg for oppvekst og omsorg.
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3.4 Plan-teknisk utvalg (PTU)
Antall medlemmer:

Varamedlemmer:
Leder/nestleder:
Innstillingsrett:
Saksbehandlende organ:

5 . Velges iht Kommuneloven § 5-7. Kommunestyret utpeker i tillegg
en tjenestemann som skal ha et særlig ansvar for å ivareta barns
interesser når utvalget utarbeider og behandler forslag til planer, jfr.
PBL § 5-1.
Det antall Kommuneloven § 7-6 og § 7-7 gir høve til (antall valgte
medlemmer + 2).
Velges av kommunestyret
Rådmannen
Rådmannen, selvstendige enheter som hører inn under utvalgets
myndighetsområde.

Kommunestyret og fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan
tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Kommunestyret skal
likevel behandle og avgjøre saker som kan berøre ansvarsområder for andre faste utvalg, og
saker som gjelder nye tiltak av betydning eller betydelig utvidelse av eksisterende tiltak.

Arbeidsområde:
 Plan- og bygningsloven
 Brann- og eksplosjonsvernloven
 Forpaktingsloven
 Forurensingsloven
 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova)
 Veglova
 Vegtrafikkloven
 Stadnamnlova
 Lov om oreigning av fast eiendom (oreigningslova)
 Naturmangfoldsloven
 Friluftsloven
 Vannressursloven
 Matrikkellova

Utvalget behandler arealplaner som innstilles til kommunestyret, dispensasjoner i bygge- og
delingssaker, behandler saker etter lov om brannvern og lov om eksplosive varer, er veimyndighet
for kommunale veier, har funksjon som kommunens trafikksikkerhetsutvalg, behandler saker som
gjelder teknisk drift og vedlikehold av bygg og anlegg innenfor alle avdelingsområder, behandler
prinsippsaker etter lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom, fastsetter navn på
gater og veier.
Ordføreren, i samråd med leder av utvalget, kan bestemme at andre sakstyper, som ikke er tillagt
andre faste utvalg, skal behandles av plan-teknisk utvalg.
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3.5 Vilt og utmarksutvalg
Antall medlemmer:
Varamedlemmer:
Leder:
Innstillingsrett:
Saksbehandlende organ:

5 Velges iht Kommuneloven § 5-7.
Det antall Kommuneloven § 7-6 og § 7-7 gir høve til (antall valgte
medlemmer + 2)
Velges av kommunestyret.
Rådmannen
Rådmannen, selvstendige enheter som hører inn under utvalgets
myndighetsområde.

Arbeidsområde:
 Hundeloven
 Viltloven
 Lov om laksefisk og innlandsfisk mv..

3.6 Dispensasjonsutvalg for motorferdsel i utmark og vassdrag
Antall medlemmer:
Varamedlemmer:
Leder:
Innstillingsrett:
Saksbehandlende organ:

3 Velges iht Kommuneloven § 5-7.
Det antall Kommuneloven § 7-6 og § 7-7 gir høve til (antall valgte
medlemmer + 2)
Velges av kommunestyret.
Rådmannen – utvalgsleder
Rådmannen, selvstendige enheter som hører inn under utvalgets
myndighetsområde.

Arbeidsområde:
 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Behandle dispensasjoner etter § 5 og 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag.

3.7 Partssammensatt utvalg (ADMINISTRASJONSUTVALG)
Antall representanter:
Hjemmel:
Medlemmer:
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Kommuneloven § 5-11
Formannskapet + 3 medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene.
Disse utpekes iht HA Del B § 4.
Leder:
Varaordfører
Nestleder:
Ordfører
Innstillingsrett:
Rådmannen
Saksbehandlende organ:
Rådmannen
Arbeidsoppgaver:
Administrasjonsutvalget er kommunens arbeidsgiverorgan, jf HA Del B § 4
Kommunestyret skal gjøre vedtak i følgende saker etter uttalelser fra utvalget:
 vesentlige endringer i den kommunale organiseringen
 effektiviseringstiltak av betydelig omfang
 vedta personalpolitiske retningslinjer og reglement
Administrasjonsutvalget er ankeinstans i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og den enkelte ansatte, inklusive oppretting og nedlegging av stillinger og
oppsigelse/avskjed/suspensjon.
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Utvalget skal behandle alle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og
kommunens ansatte der det ikke er truffet eget særskilt vedtak om at saken skal behandles av
eget organ eller behandlingsmåte er fastsatt i lov eller forskrift. Utvalget har det politiske ansvaret
for kommunens personal- og organisasjonssaker.

3.8 Arbeidsmiljøutvalget
Antall medlemmer:
Hjemmel:
Representanter

Innstillingsrett:
Saksbehandlende organ:

6
Utvalget er lovbestemt arbeidsmiljøutvalg (AML § 7-1) og
Kommuneloven § 5-1 e.
3 fra arbeidsgiver, 3 fra arbeidstakerne. Fra arbeidsgiver deltar
lønns- og personalsjef, Rådmann/rådmann og en enhetsleder. Fra
arbeidstakerne oppnevnes to representanter av
arbeidstakerorganisasjonene. Hovedverneombudet er fast medlem
av utvalget.
Rådmannen
Rådmannen

Arbeidsoppgaver:
Som bestemt i AML § 7-2 med tilhørende forskrifter
Saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet innenfor rammen av vedtatt budsjett:
 intern informasjon
 velferdstiltak/fordeling av velferdsmidler
 behandling av saker vedrørende misbruk av rusmidler (AKAN)
 intern attføring av arbeidstakere
 ta ut deltakere til utdannings- og opplæringsvirksomhet som arrangeres av kommunen
eller til eksterne kurs iht kommunens opplæringsplan
 vedta retningslinjer for introduksjon av nytilsatte
Saker hvor utvalget har uttalerett
 uttale seg til planer/retningslinjer for kommunens utdanningstilbud
 endring i bemanning og/eller organisering av virksomheten
 uttale seg til økonomiplan, årsbudsjett og alle planer som har betydning innenfor utvalgets
arbeidsområde
 omdisponering av lokaler
 ved innføring av eller vesentlige endringer i datasystemer
 avsetning av midler i økonomiplan og i årsbudsjett til arbeidsmiljøtiltak

3.9 Klagenemnd
Antall medlemmer:
Varamedlemmer:
Hjemmel:
Leder/nestleder:
Innstillingsrett:
Saksbehandlende organ:

3
3
Forvaltningslovens § 28 , kommuneloven § 5-2
Velges av kommunestyret
Leder av nemnda
Leder av nemnda

Arbeidsoppgaver:
Behandle klage over enkeltvedtak truffet av formannskap og andre faste utvalg med hjemmel i
kommuneloven.
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3.10 Kontrollutvalg
Antall medlemmer:

Varamedlemmer:
Leder/nestleder:
Saksbehandlende organ:
Sekretariat:

5. Jfr. Kommuneloven § 23-1 til 23-7. Utelukket fra valg er ordfører,
varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap eller
kommunal nemnd med beslutningsmyndighet samt ansatte i
kommunen.
5 (personlige vara)
Velges av kommunestyret
Sekretariat for kontrollutvalget
Eget sekretariat.

Arbeidsoppgaver:
Forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget
påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

3.11 Eiendomsskattenemnd
Antall medlemmer:
Varamedlemmer:
Leder/nestleder:
Innstillingsrett:
Saksbehandlende organ:

3.
3 personlige varamedlemmer
Velges av kommunestyret
Rådmannen, leder av nemnda
Rådmannen ved eiendomsskattekontoret

Arbeidsoppgaver:
Behandle saker etter eiendomsskattelova til kommunene.

3.12 Klagenemd for eiendomsskattesaker
Antall medlemmer:
Varamedlemmer:
Leder/nestleder:
Saksbehandlende organ:

6.
6 personlige varamedlemmer
Velges av kommunestyret
Rådmannen ved eiendomsskattekontoret

Arbeidsoppgaver:
Behandle klagesaker over takstvedtak og utskrivingsvedtak etter eiendomsskattelova. Kan prøve
alle sider av vedtaket.
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3.13 Ordfører
1. Hvor kommunestyret ikke kan samles og være beslutningsdyktig på kort varsel og det kan
påføre kommunen betydelig skade eller ansvar å avvente kommunestyrebehandling av en
sak, kan ordfører treffe vedtak på vegne av kommunestyret. Slike vedtak skal refereres i
førstkommende kommunestyremøte.
2. Ordfører kan, når det er oppstått en situasjon der kriseledelse iht vedtatt beredskapsplan
er etablert, bruke inntil kr 1.000.000, - til tiltak for å minske virkningene av krise eller for å
sikre liv og eiendom for flere innbyggere.
3. Ordfører gis fullmakt til å avgjøre enkeltsøknader om tilskudd inntil kr 10.000, - med
dekning over formannskapets budsjettpost.
4. Ordfører representerer kommunen i generalforsamlinger, årsmøter i selskaper og
foreninger hvor kommunen har eierinteresser og/eller medlemskap, der andre ikke er valgt
som kommunal representant/utsending. Ordfører kan utpeke andre til å møte i sitt sted.
5. Ordfører anviser utbetalinger til rådmannen.
6. Ordfører kan bestemme saksgang for prinsipielle saker.

3.14 Rådmann
1. I medhold av Kommuneloven § 13-1gir kommunestyret rådmannen myndighet til å ta
avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell art og som ikke ved særlov er lagt til andre
fagfunksjoner i kommunen (Kommunelege, brannsjef m fl).
2. Rådmannen gis myndighet til å foreta tilsetting i alle stillinger, å treffe vedtak i alle saker
som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og den enkelte ansatte,
inklusive oppretting og nedlegging av stillinger og oppsigelse/avskjed/suspensjon. Denne
myndighet delegeres ikke videre.
3. Rådmannen gis myndighet å treffe beslutning om sikkerhet for lån som kommunen yter,
samt vike prioritet med kommunale lån når dette ikke fører til økt tapsrisiko for kommunen.
Rådmannen gis myndighet til å sette vilkår for utbetaling av lån eller tilskudd, herunder
foreta avkortning i tilskudd når dokumenterte utgifter ikke er iht søknad. Rådmannen gis
myndighet til å slette uerholdelige lån innvilget som startlån/utbedringslån/egenkapitallån
og andre fordringer der krav og inndrivelseskostnader ikke kan påregnes å bli dekket av
skyldner.
4. Med hjemmel i straffeloven, gis rådmannen myndighet til å begjære påtale på vegne av
Bardu kommune.
5. Rådmannen gis myndighet til å inngå innkjøps- og driftsavtaler innenfor normal drift.
6. Rådmannen gis anvisningsmyndighet og rådmannen anviser utbetalinger til ordfører.
7. Rådmannen gis myndighet til å avgi uttalelse og/eller treffe avgjørelse i kurante saker etter
jord-, konsesjons- og odelsloven.
8. Rådmannen har anvisningsmyndighet for hele den kommunale forvaltning.
9. Rådmannen gis myndighet ihht Styringsverktøy for virkemiddelbruk og offentlig
næringsutviklingsarbeid jfr. K-sak 11/15
10. Rådmannen gis myndighet til å underskrive juridiske dokumenter på vegne av Bardu
kommune (jfr. K-sak 03/05 1995)

4 GJELDENDE REGLEMENT/VEDTEKTER
Alle tidligere vedtatte reglement/vedtekter og retningslinjer gjelder fortsatt. Dersom myndighet i
gjeldende reglement/vedtekter og retningslinjer ikke samsvarer, gjelder delegeringsreglementet
foran disse
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5

DELEGERINGSOVERSIKT BARDU KOMMUNE

NR

Lov eller forskrift

Utvalg

Rådmannen

1

ALKOHOLLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
alkoholloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til OMS.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
Alkoholloven følgende paragrafer:


§ 1-6 andre ledd
(bevillingsperioden ved en
enkelt anledning)
 § 1-7c (styrer og stedfortreder)
 § 1-8 første ledd første
punktum (å inndra salgs- og
skjenkebevilling inntil attestert
omsetningsoppgave
foreligger)
 § 1-8 første ledd første
punktum (å inndra salgs- og
skjenkebevilling inntil ilagt
bevillingsgebyr er betalt)
 § 4-2 fjerde ledd andre
punktum (en enkelt anledning,
utvidelse av bevilling)
 § 4-4 tredje ledd (en enkelt
anledning, utvidelse av
skjenketid)
 § 4-5 (ambulerende
skjenkebevilling)

§ 7-1 (fastsettelse av salgsog skjenkegebyr) til
rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
Det vises til alkoholpolitisk
handlingsplan vedtatt av
kommunestyret.

2

ARKIVLOVEN

3

BARNEHAGELOVEN

Jfr Arkivforskriftens § 1-1: I kommunar
er arkivansvaret ein del av det
overordna administrative ansvaret
som er tillagt rådmannen.
Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
barnehageloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer
i lov, til OMS.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Myndigheten må utøves i henhold til
kommunens vedtekter for
barnehagene
Unntatt fra delegering er
barnehageloven § 7 fjerde ledd om
fastsetting av vedtekter for
kommunale barnehager.
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4

BARNEVERNSLOVEN

5

BRANN- OG
EKSPLOSJONSVER
N

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter brannog eksplosjonsvernloven med de til
enhver tid tilhørende forskrifter og
endringer i lov, til PTU.

6

LOV OM
EIENDOMSSKATT

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet lov om
eiendomsskatt §7 bokstav C) til
Eiendomsskattenemnda.

7

EIERSEKSJONSLOVEN

Opphevet

8

FILM OG
VIDEOGRAM

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter lov om
film og videogram, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og
endringer i lov, til OMS.
Unntatt fra delegering er myndighet
til å gi konsesjon for visning av film,
jf lov om film og videogram § 2
første ledd første punktum.

9

FOLKEHELSELOVEN

Kommunens oppgaver i
henhold til lov om
barnevernstjenester
(barnevernloven) § 2-1
delegeres til leder for
barneverntjenesten.
PTU delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter lov om film
og videogram § 2 til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
folkehelseloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer
i lov, til OMS.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Kommunestyret vedtar selv
overordnede planer som berører
folkehelsearbeidet i kommunen.

Kommunestyret delegerer til
kommuneoverlegen i medhold av
folkehelseloven § 9 sin myndighet til å
fatte vedtak i saker om miljørettet
helsevern som ikke er av prinsipiell
betydning. Kommunestyret delegerer i
medhold av folkehelseloven § 33 sin
myndighet innen fagområdet
miljørettet helsevern til
kommuneoverlegen som i
forskriftstekst er lagt til helserådet eller
helse- og sosialstyret.

Unntatt fra delegering er myndighet
vedkommende miljørettet helsevern
som nevnt i §§ 10 tredje ledd
(Meldeplikt og godkjenning), 16
(Stansing) og 18 (Straff).

Delegeringen omfatter også eventuelle
nye forskrifter som blir utferdiget med
hjemmel i folkehelseloven § 8 med
mindre annet er bestemt i den enkelte
forskrift.
Delegering til kommuneoverlegen
gjelder ikke for avgjørelsesmyndighet
som ligger til kommunestyret selv i
henhold til lov, forskrift eller reglement.
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10

FORPAKTNINGSLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
forpaktningsloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer
i lov, til Formannskapet.

Formannskapet delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Unntatt fra delegering er myndighet
etter forpaktingsloven § 11 om
skjønn.

11

12

FORSØKSLOVEN

FORURENSNINGSLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
forsøksloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til formannskapet, jf
forsøksloven § 5 andre ledd andre
punktum om endring og tillegg i
fastsatte vedtekter for forsøk.

Formannskapet delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
forurensningsloven, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og
endringer i lov, til PTU, jf
forurensningsloven § 83

PTU delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Delegeringen gjelder ikke
avgjørelsesmyndighet som ligger til
kommunestyret selv i henhold til lov,
forskrift eller reglement,

Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Forurensningsloven:
















§ 7, 4.ledd (gi pålegg)
§ 11 (gi særskilt tillatelse til
forurensende tiltak)
§ 18 (endre og omgjøre
tillatelse)
§ 22 (krav til utførelse av
avløpsanlegg)
§ 23 (rett og plikt til tilknytning
til eksisterende avløpsanlegg)
§ 26, 5.ledd (koble ut
slamavskillere)
§ 30, 2.ledd, 2.punkt (unnta
eiendommer fra innsamling av
avfall)
§ 32, 2.ledd (gi pålegg om
håndtering av næringsavfall)
§ 35, 4.ledd (gi pålegg om
avfallshåndtering på
utsalgssteder)
§ 37 (gi pålegg om å rydde
opp i avfall eller å betale for
opprydding)
§ 47, 1.ledd (pålegge
beredskapsplikt etter § 40 om
bistand)
§ 49 (kreve opplysninger)
§ 50 (foreta gransking)
§ 51 (gi pålegg om
undersøkelse)
§ 58 (kreve
gjenoppreisningserstatning til
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allmennheten)
§ 73 (fastsette og frafalle
forurensingsgebyr)
§ 74 (umiddelbar iverksetting
av pålegg)
§ 75 (benytte annen manns
eiendom ved gjennomføring
av tiltak)
§ 78, 3.ledd (begjære påtale
ved forurensing)
§ 79 (begjære påtale ved
ulovlig handtering av avfall)

Forurensningsforskriften:


13

FRILUFTSLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
friluftsloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til Vilt- og utmarksutvalget.

Kapittel 1 (Tiltak mot
forurensing fra nedgravde
oljetanker)
 Kapittel 2 (Opprydding i
forurenset grunn ved byggeog gravearbeider)
 Kapittel 4 (Anlegg, drift og
vedlikehold av planeringsfelt)
 Kapittel 7 (Lokal luftkvalitet)
 Kapittel 12 (Krav til utslipp av
sanitært avløpsvann fra hus,
hytter o.l.)
 Kapittel 13 (Krav til utslipp av
kommunalt avløpsvann fra
mindre tettbebyggelse)
 Kapittel 15 (Krav til utslipp av
oljeholdig avløpsvann)
 Kapittel 15A (Påslipp)
 Kapittel 41 (Tilsyn, klage,
straff mv..)
Vilt- og utmarksutvalget delegerer
sin avgjørelsesmyndighet til
rådmannen. Rådmannen kan bare
avgjøre enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

Kommunestyret vedtar selv
overordnede planer som berører
friluftsområdene og friluftslivet i
kommunen.
14

GRAVFERDSLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
gravferdsloven § 9 tredje, fjerde og
femte ledd (om hvem som sørger
for gravferden), med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer
i lov, til formannskapet.
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HELSEBEREDKAPSLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
myndighet til ordfører og rådmann
jfr. kommunens beredskapsplan

Formannskapet delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

18

16

HELSE- OG
OMSORGSTJENESTELOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter helseog omsorgstjenesteloven, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og
endringer i lov, til OMS.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Kommunestyret vedtar selv de
overordnede planer som berører
offentlig organiserte helse- og
omsorgstjenester som ikke hører
under stat eller fylkeskommune.
17

HUNDELOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
hundeloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til vilt- og utmarksutvalget.

Vilt- og utmarksutvalget delegerer
sin avgjørelsesmyndighet til
rådmannen. Unntatt er § 6, 11 og 12.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

18

HUSBANKLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
husbankloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til formannskapet.

Formannskapet delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning, jf
reglementet punkt om
låneopptaksfinansiering
(kommuneloven)

Midler til videre utlån og
støtteordninger behandles etter
retningslinjer fastsatt av
kommunestyret og Husbanken, jf
kommunestyrets ramme fastsatt i
vedtak om lån til videre utlån.
19

HUSLEIELOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
husleieloven § 11-1 (Boliger for
personer med spesielle boligbehov
av varig karakter) og § 11-2 (Boliger
for personer med spesielle
boligbehov av midlertidig karakter),
med de til enhver tid gjeldende
forskrifter og endringer i lov, til
OMS.

Kommunestyret gir etter husleieloven
§ 3-6 rådmannen fullmakt til å inngå
selvskyldnergaranti for husleieavtale
innenfor en ramme med inntil 25 000
kr dog ikke ut over seks måneders
husleie, ved bruk av fastsatt
garantidokument.
OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

20

INTRODUKSJONSLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
introduksjonsloven, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og
endringer i lov, til OMS.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.

21

JORDLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
jordloven med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til Formannskapet.

Formannskapet delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
Avgjørelser i saker om søknad om
deling av eiendom jfr Jordlovens §12
delegeres ikke til Rådmannen.
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22

KIRKELOVEN

23

KOMMUNALE VANNOG
AVLØPSGEBYRER

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
kirkeloven § 36 om hvorvidt
konfirmasjonsopplæring skal legges
til grunnskoletiden når særlige
grunner tilsier det og i tilfelle hvilke
timer som skal nyttes til
opplæringen, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til OMS. Avgjørelsen tas i
fellesskap med vedkommende
kirkelige myndighet.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter forskrift
om vann- og avløpsgebyrer i Bardu
kommune, jf lov om kommunale vassog kloakkavgifter, til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

24

KOMMUNELOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
kommuneloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer
i lov, til formannskapet.
Delegeringen omfatter også
hastekompetanse etter
kommuneloven. Melding om vedtak
etter denne bestemmelse
forelegges vedkommende organ i
neste møte.
Fritak faste verv:
Ordfører kan fritak for et kortere
tidsrom (inntil 6 mnd.) for politiske
verv.

Delegeringen gjelder ikke
avgjørelsesmyndighet som ligger til
kommunestyret selv i henhold til
loven, forskrift eller reglement.

Myndighet til rådmannen i
enkeltsaker:
I medhold av kommuneloven gis
rådmannen myndighet til å treffe
vedtak i enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Delegering til
administrasjonen er, med mindre
annet er lovbestemt, delegering til
rådmannen.

Rådmannen sin
underskriftskompetanse:
Rådmannen gis myndighet til å
underskrive på kommunens vegne
innenfor rådmannens
kompetanseområde og ved oppfølging
av endelige politiske vedtak.
Kommunestyret gir rådmannen
fullmakt til å inngå avtaler med
varighet innenfor EØS-reglementet, for
områdene forsikring, reiser,
banktjenester og andre tjenestekjøp.

Rådmannen sin myndighet innen
personalområdet:

1. Myndighet:
I medhold av Kommuneloven gis
rådmannen myndighet til å treffe
avgjørelser i alle personalsaker som
ikke direkte er tillagt
administrasjonsutvalget.
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2. Opprettelse og nedleggelse av
stillinger:
Vedtak om opprettelse og nedleggelse
av stillinger tillegges rådmannen
innenfor budsjettets rammer.
Myndigheten kan ikke
videredelegeres.
3. Omgjøring av stilling:
Vedtak om omgjøring av stilling
tillegges rådmannen.

Rådmannen sin myndighet
vedrørende lån:
Rådmannen delegeres myndighet:
Tidspunkt for å sette i verk opptak av
lån
Godkjenning av lånevilkår, nye lån og
refinansiering
Opptak av konverteringslån uten
utviding av lånesum
For øvrig gjelder reglementer vedtatte
for området eks personalreglement,
budsjettreglement, økonomireglement
mm
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KONSESJONSLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
konsesjonsloven med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer
i lov, Formannskapet.

Formannskapet delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
Avgjørelser i saker om søknad om
konsesjon a på erverv av fast eiendom
mv.jr Konesjonaloven §12 delegeres
ikke til Rådmannen.

26

LAKSEFISKE OG
INNLANDSFISK MED
MER

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter lov om
laksefisk og innlandsfisk mv.., med
de til enhver tid gjeldende forskrifter
og endringer i lov, til vilt- og
utmarkutvalget.

Vilt- og utmarkutvalget delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Kommunestyret vedtar selv
overordnede planer som berører
fiskeinteresser og friluftsliv i
kommunen.
27

MATRIKKELLOVA

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
matrikkellova, med de til enhver tid
tilhørende forskrifter og endringer i
lov, til PTU, jf matrikkellova § 5a
mv. Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
matrikkellova, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i

PTU delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen, jf
matrikkellova § 5a mv.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
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lov, til PTU, jf matrikkellova § 5a
mv.
Unntatt fra delegering er fastsetting
av gebyrregulativ for
matrikkelopplysninger, jf
matrikkellova § 32.
28

MOTORFERDSEL I
UTMARK

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag
og forskrift om bruk av
motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag, til Dispensasjonsutvalg
for motorferdsel i utmark og
vassdrag
Unntatt er § 5 i lova.

Dispensasjonsutvalg for
motorferdsel i utmark og vassdrag
delegerer videre til rådmannen sin
avgjørelsesmyndighet etter lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag.
§6 i loven delegeres til rådmannen.
Når det gjelder forskrift om bruk av
motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag delegeres avgjørelser etter
§5 bokstav c, e, og f til rådmannen.
Øvrige tilligger utvalget.
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NATURMANGFOLDS
-LOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
naturmangfoldsloven, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og
endringer i lov, til PTU.

PTU delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
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ODELSLOVA

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
odelslova, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til Formannskapet

Formannskapet delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
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OPPLÆRINGSLOVA

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
opplæringslova, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer
i lov, til OMS.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.

Unntatt fra delegering er myndighet
etter opplæringslova § 2-1 femte
ledd (ulovlig fravær og straff), § 2-2
andre ledd (om undervisningstid ut
over minstetimetallet), § 2-3 første
ledd (innhold i undervisning ut over
minstetimetallet), § 2-5 første ledd
(valg av målform), Kap. 5
Spesialundervisning, § 8-1 første
ledd andre punktum
(skolekretsinndeling) og § 13-7

Kommunestyret delegerer sin
myndighet til å begjære offentlig påtale
etter opplæringslova § 2-1 femte ledd
(ulovlig fravær og straff), § 2-2 andre
ledd (om undervisningstid ut over
minstetimetallet) og Kap. 5
Spesialundervisning til rådmannen.
kan bare avgjøre enkeltsaker eller
typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning.

(skolefritidsordningen).
OMS kan delegere myndighet til å
gi forskrift med hjemmel i
opplæringslova § 2-2 fjerde ledd
(skole- og feriedager) til
rådmannen.
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32

PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN

Kommunestyret delegerer følgende
avgjørelsesmyndighet etter plan og
bygningsloven (PBL) til PTU, med
de til enhver tid gjeldende forskrifter
og endringer i lov og de
begrensninger som følger av PBL:



















underinstansbehandling av
klagesaker i henhold til PBL
§ 1-9
vedtak om utarbeiding av
planprogram ved mindre
omfattende revisjoner av
kommuneplanen, jf PBL §
11-13 annet ledd annet
punktum
kommuneplan, vedtak om
offentlig ettersyn, jf PBL §
11-14 første ledd
kommuneplan, mindre
endringer, jf PBL § 11-17

Vedtak av planprogram for
planer med vesentlig
virkning, jfr § 12-9
reguleringsplan, vedtak om
offentlig ettersyn, jf § 12-10
første ledd
reguleringsplaner,
merknadsbehandling, jf
PBL § 12-10 tredje ledd
fremme innsigelse mot
planer i nabokommuner, jf
PBL § 5-4 annet ledd
behandle private
planforslag, jf PBL § 12-11
vedtak av mindre
reguleringsplaner, jf PBL §
12-12, i samsvar med
rammer i kommuneplanen,
hvis kommuneplanen ikke
er eldre enn 4 år.
vedtak av mindre endringer
i reguleringsplan, jf PBL §
12-14 andre ledd
vedtak om midlertidige
forbud mot tiltak og
eventuell fristforlengelse, jf
PBL §§ 13-1 og 13-3
Godkjenning av plan og
foreløpig beregning av
refusjon jf § 18-8
dispensasjonsmyndighet
etter § 19-2
saker i henhold til PBL
kapittel 20 Tillatelse til tiltak:
§§ 22-3 OG 22-4 Lokal
godkjenning av ansvarsrett,
§ 32-3 Pålegg om retting og
stans av arbeid, § 32-4
Pålegg om stans og opphør

Kommunestyret delegerer følgende
avgjørelsesmyndighet etter PBL til
rådmannen:




















dispensasjonsmyndighet etter
§ 19-4, jf §§ 19-2 og 19-3
delegeres slik: vedtak om
dispensasjon i forhold til
kommuneplan og
reguleringsplan i små saker
uten prinsipiell betydning
reguleringsplan, oppstart av
reguleringsplanarbeid, jf PBL
§ 12-8 første ledd, opptre som
planmyndighet i møte
vedtak av små endringer i
reguleringsplan, jf PBL § 1214 andre ledd
Kapittel 20. Søknadsplikt
Kapittel 21. Krav til innhold og
behandling av søknader
Kapittel 22. Godkjenning av
foretak for ansvarsrett
Kapittel 23. Ansvar i
byggesaker
Kapittel 24. Kvalitetssikring og
kontroll med prosjektering og
utførelse av tiltak
Kapittel 25. Tilsyn
Kapittel 26. Opprettelse og
endring av eiendom
Kapittel 27. Tilknytning til
infrastruktur, med unntak av §
27-5 andre ledd
Kapittel 28. Krav til
byggetomta og ubebygd areal
Kapittel 29. Krav til tiltaket
Kapittel 30. Krav til særskilte
tiltak
Kapittel 31. Krav til
eksisterende byggverk, med
unntak av § 31-8
Kapittel 32.
Ulovlighetsoppfølging
Kapittel 33. Gebyr og
undersøkelse på fast
eiendom, med unntak av § 331 som ikke kan delegeres

Kommunestyret delegerer til
rådmannen å være ”ansvarlig
myndighet” etter § 5 i forskrift om
konsekvensutredninger av 26.juni
2009. Avgjørelser etter forskrift om
konsekvensutredninger er ikke
enkeltvedtak etter forvaltningsloven og
kan derfor ikke påklages.

Kommunestyret delegerer
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med øyeblikkelig virkning
§§ 32-5, 32-6, 32-7 og 32-8
Andre bestemmelser i planog bygningslova enn de
som er nevnt overfor:
Prinsipielle saker PTU
Kurante saker:
rådmannen
PTU innstiller til kommunestyret i
plansaker.

vedtaksmyndighet etter følgende
forskrifter hjemlet i PBL til rådmannen:

Kommunestyret delegerer
avgjørelsesmyndighet jfr. instruksen til
rådmannen







FOR 2010-03-26 nr 488:
Forskrift om byggesak
(byggesaksforskriften).
FOR 2010-03-26 nr 489:
Forskrift om tekniske krav til
byggverk (byggteknisk
forskrift).
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PLANTEMIDDELFORSKRIFTEN

Gjelder Instruks til kommune og
fylkesmann om utøvelse av delegert
myndighet etter
plantevernmiddelforskriften

34

POLITILOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
politiloven § 14 (Politivedtekter),
med de til enhver tid gjeldende
forskrifter og endringer i lov, til
OMS.
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PRIVATSKOLELOVA

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
privatskolelova, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer
i lov, til OMS.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
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SERVERINGSLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
serveringsloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer
i lov, til OMS.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Delegeringen gjelder ikke
avgjørelsesmyndighet som ligger til
kommunestyret selv i henhold til lov,
forskrift eller reglement
37

SKOGBRUKSLOVA

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
skogbrukslova, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til Formannskapet.

Formannskapet delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

Kommunestyret vedtar selv
overordnede planer som berører
skoginteressene i kommunen.
38

SMITTEVERNLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
smittevernloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer
i lov, til OMS.

Unntatt fra delegering er myndighet
som direkte tilligger
kommuneoverlegen i henhold til
smittevernloven.
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39

SOSIALE
TJENESTER

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter lov om
sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen (NAV), med
de til enhver tid gjeldende forskrifter
og endringer i lov, samt de forhold
som omfattes av den til enhver tid
gjeldende samarbeidsavtale mellom
kommunen og NAV, til OMS.

OMS delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
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STADNAMNLOVA

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
stadnamnlova, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til PTU.

PTU delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
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STRAFFELOVEN

Kommunestyret delegerer sin
myndighet til å begjære offentlig påtale
etter straffeloven § 79 femte ledd, med
de til enhver tid gjeldende forskrifter
og endringer i lov og med de
begrensninger som følger av
straffeloven § 79 femte ledd fjerde
punktum, til rådmannen.
Delegeringen omfatter kun de tilfeller
der offentlig påtale er betinget av
begjæring fra kommunen som
fornærmet, det vil si betinget offentlig
påtale.
Rådmannen kan bare begjære
offentlig påtale i typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
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STRÅLEVERN OG
BRUK AV STRÅLING

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter lov om
strålevern og bruk av stråling, med
de til enhver tid gjeldende forskrifter
og endringer i lov, til
Formannskapet.

Formannskapet delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
strålevernforskriften § 42 tredje ledd
om tilsynsmyndighet for solarier, jf lov
om strålevern og bruk av stråling § 18,
til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
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TOBAKKSSKADELOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
tobakksskadeloven § 13 (Tilsyn
med røykeforbudet) med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og
endringer i lov, til OMS, jf
tobakksskadeloven § 13 andre ledd.
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VALGLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
valgloven med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov til valgstyret. Valgstyret
oppnevner stemmestyrer jf § 4.2 I
loven.

Formannskapet delegerer sin
avgjørelsesmyndighet til rådmannen, jf
tobakksskadeloven § 13 andre ledd.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
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45

46

VEGLOVA

VEGTRAFIKKLOVEN,
SKILT- OG
PARKERINGSFORSKRIFTENE

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter veglova
§§ 5, 7, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37,
40, 41, 42, 43 første ledd, første,
fjerde og femte punktum, andre ledd
og tredje ledd, 44, 45, 47, 48, 50, 51
og 57, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i
lov, til PTU.

PTU delegerer sin
avgjørelsesmyndighet med unntak for
veglova §§ 5 og 7, til rådmannen.

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter

PTU delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
vegtrafikkloven § 7 andre ledd om å
treffe midlertidige vedtak om forbud
mot all trafikk eller om annen
regulering av trafikk på kommunal veg
dersom forhold på vegen eller i dens
omgivelser, arbeid på vegen eller
vegens tilstand tilsier dette, til
rådmannen.

vegtrafikkloven, skiltforskriftene og
forskrift om offentlig
parkeringsregulering og
parkeringsgebyr med de til enhver
tid gjeldende endringer i lov, til PTU.

Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

PTU delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
Skiltforskriftene





§ 26 (fartsgrenser med mer)
§ 28 (trafikkregulerende skilt)
§ 29 (andre offentlige
trafikkskilt)
§ 30 (trafikklyssignal og
vegoppmerking) til
rådmannen.

PTU delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter forskrift
om offentlig parkeringsregulering og
parkeringsgebyr med unntak av § 2
om innføring av avgiftsparkering, § 3
om fastsettelse av avgiftssatsene og §
18 om å søke om kommunal
håndheving, til rådmannen.
Rådmannen kan bare avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
47

VILTLOVEN

Kommunestyret delegerer sin
avgjørelsesmyndighet etter
viltloven, med de til enhver tid
gjeldende endringer i lov, til vilt- og
utmarksutvalget.

Vilt- og utmarksutvalget delegerer
sin avgjørelsesmyndighet til
rådmannen. Rådmannen kan bare
avgjøre enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

Kommunestyret vedtar selv
overordnede planer som berører
viltinteresser og friluftsliv i
kommunen.
48

YMSE

Adopsjonssak – godkjenning

Rådmannen

Fordeling av Husbanktilskudd

Rådmannen

Lærlingetilskudd

Rådmannen
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Tildeling næringstomt
Tildeling tomter i kommunale
boligområder

Rådmannen

Startlån

Rådmannen

Utleie av kommunale boliger

Rådmannen

Frafalle pant for lån

Rådmannen

Kommunale tilskudd til jord- og
skogbruk etter regelverk

Rådmannen

Tilskudd til landbruksformål etter
regelverk

Rådmannen

Forskrift om tilskudd til organisert
beitebruk
Forskrift om produksjonstilskudd i
jordbruket
Tilråding i tilskuddsordninger
Velferdsordningene i jordbruket
Tilskudd til nydyrking,
generasjonsskifte, grøfting,
skogsveger, skogkultur mm
Landbruksbanklova av 5. februar
1963

Rådmannen

Selge avhende/kassere utrangert
utstyr

Rådmannen

Utføre byggherremyndighet ved
kommunal bygging

Rådmannen

Myndighet til å avhende festetomter

Rådmannen

Delegeringene gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift
eller reglement, jfr. kommuneloven § 5-3 og § 5-14.

GJELDENDE REGLEMENTVEDTEKTER
Alle tidligere vedtatte reglementvedtekter og retningslinjer gjelder fortsatt. Dersom myndighet i gjeldende
reglementvedtekter og retningslinjer ikke samsvarer, gjelder delegeringsreglementet foran disse.

Vedtatt 4.desember 2019
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Administrativ delegering fra rådmann til enhetsleder:
Rådmannen delegere videre sine fullmakter til de ulike enhetsleder, innenfor de til enhver tid
gjeldende ansvarsområder, innenfor områdene budsjett, økonomi, personell og faglige
spørsmål. Denne delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger rådmannen
selv til i henhold til lov, forskrift eller reglement. I tillegg kommer de ulike ansvarsområder
som er gitt den enkelte leder/enhetsleder gjennom det ordinære delegasjonsreglementet,
vedtatt av kommunestyret 4.12.2020

