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2 INNLEDNING 

 
Dette reglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og i medhold av særlover 

for kommunal myndighetsutøvelse. Bestemmelsene i særlov nevnes eksplisitt for vedkommende 

organ. Utover de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til 

enhver tid gjeldende økonomireglement. 

Hensikten med delegeringsreglementet er: 

• Å plassere avgjørelsesmyndigheten/ bemyndigelse til et hensiktsmessig nivå og legge til rette 

for effektive og gode demokratiske vedtaksprosesser. 

• Å sikre politisk styring i alle overordnede og prinsipielle saker. 

• På en tydelig måte å vise skillelinjer mellom politisk og administrativt ansvar og myndighet. 

• Å sikre en effektiv, fleksibel og handlekraftig administrasjon og gi ledere nødvendig 

myndighet 

3 GENERELLE REGLER OM BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET – 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FULLMAKT 

 
All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet 

organ, og innenfor budsjettrammene og forutsetningene. Det organ som er delegert 

avgjørelsesmyndighet er underinstans etter forvaltningsloven § 33. Det samme gjelder også for 

videredelegering fra rådmannen.  

3.1 TILBAKEKALLING AV FULLMAKTER I ENKELTSAKER 
Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram for seg til avgjørelse en sak som et underordnet organ 

har til behandling etter delegert fullmakt. 

3.2 RETT TIL Å LA VÆRE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET I SPESIELLE FORBINDELSER 
Den som har fått delegert myndighet kan overlate til det overordnede organet å ta avgjørelser i 

spesielle saker. 

3.3 MELDING OM VEDTAK 
I forbindelse med delegeringsvedtak kan det stilles krav om at vedtak iht. gitt delegering skal 

refereres i etterfølgende møte eller at rådmannen orienteres ved kopi av vedtaket dersom 

myndigheten er delegert av han. 

3.4 OMGJØRINGSRETT 
Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar med § 35 i 

forvaltningsloven. 
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3.5 MINDRETALLSANKE 
I saker der et politisk utvalg har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra 

kommunestyret/formannskapet, kan et mindretall på 2 medlemmer, alternativt ordfører eller 

rådmann, før møtet er slutt kreve saken lagt fram for et overordnet organ. 

3.6 OMGJØRING AV VEDTAK TRUFFET I STRID MED LOV, FORSKRIFT ELLER FULLMAKT 
Hvis rådmannen finner at et vedtak som formannskapet, utvalgene eller nemndene har truffet er i 

strid med lov, forskrift eller fullmakt, kan han fremme saken for overordnet organ. 

3.7 KLAGE PÅ VEDTAK  
Kommunens klagenemnd (formannskapet) gis myndighet til å avgjøre alle klager på vedtak som 

fremmes etter forvaltningsloven og som ikke etter lov hører under annen klageinstans jf. 

forvaltningsloven § 28 annet ledd. 

4 KOMMUNESTYRET 

Kommunestyret er etter kommuneloven § 5-3 det øverste kommunale organ og treffer vedtak på 

vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.  

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordfører 

eller rådmann innenfor rammene av kommuneloven eller annen lov. Gjennom 

delegeringsreglementet bestemmer kommunestyret oppgave- og myndighetsfordeling mellom 

folkevalgte organer og rådmannen. 

Saker til politisk behandling fremlegges som hovedregel med rådmannens innstilling. 

Saker som fremlegges for kommunestyret via formannskapet, fremlegges for kommunestyret basert 

på formannskapets innstilling når ikke annet er bestemt i lov. 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan kreve enhver sak lagt 

frem for seg til orientering eller avgjørelse. 

4.1 ANDRE SAKER SOM LIGGER TIL KOMMUNESTYRET 
Kommunestyret selv skal også avgjøre følgende saker dersom annet ikke blir vedtatt: 

• Søknad om fritak for kommunale verv i valg foretatt av kommunestyret 

• Suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder 

• Kommuneplaner, samt andre planer av overordnet betydning og sektorovergripende planer 

• Saker vedr. etablering av interkommunalt samarbeid og overføring av myndighet 

• Saker av større økonomiske betydninger for kommunen 

• Saker om å fastsette kommunale avgifter, leiesatser og betaling for andre ytelser fra 

kommunen 

• Aksjeselskap og foretak som er heleid av kommunen rapporterer til kommunestyret sammen 

med tertialrapportering 

• Ansettelse av rådmann 
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5 DELEGERING FELLESBESTEMMELSER 

 
I medhold av kommunelovens § 5-3, 3. ledd delegerer kommunestyret til formannskapet og 

utvalgene å fatte vedtak i de saker som gjelder vedkommende utvalgs arbeidsområde unntatt der 

avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller er lagt til andre organer eller rådmann. 

Det delegeres til formannskapet og utvalgene i medhold av kommuneloven §§ 5-6 og 5-7 å opprette 

utvalg til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Utvalget kan tildeles 

myndighet til å avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens 

§ 5-6, 4. ledd og 5-7, 4 ledd. 

Formannskapet og utvalgene kan oppnevne underutvalg når de finner det hensiktsmessig. 

Komitéene kan delegere sin myndighet til underutvalg. Formannskapet og utvalgene kan delegere 

videre til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller i type saker som ikke er av prinsipiell 

betydning, jfr. kommunelovens § 13-1, 6. ledd. 

6 DELEGERING TIL FORMANNSKAPET 

6.1 DELEGERING ETTER KOMMUNELOVEN 
Formannskapet skal etter § 5-6, 5. ledd behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og 

skattevedtak. 

Formannskapet skal etter behandling i utvalgene innstille ovenfor kommunestyret for alle overordna 

planer hvor disse berører økonomiplanen. 

I medhold av § 5-6, 5. ledd delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe avgjørelser i alle 

saker unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller myndigheten er lagt til 

andre organer. 

Formannskapet skal avgjøre alle saker som krever samordnet behandling for flere utvalg og som ikke 

avgjøres av kommunestyret selv, eller er tillagt administrasjonsutvalget/rådmannen. I medhold av § 

11-8 delegeres formannskapet utvidet myndighet i hastesaker. 

Formannskapet avgir høringsuttalelser. Rådmann gis fullmakt til å avgi høringsuttalelser hvis det er 

korte tidsfrister. 

Formannskapet har det nærmeste arbeidsgiveransvar i forhold til rådmann. 

6.2 FORMANNSKAPET AVGIR INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET I BL.A. FØLGENDE SAKER: 
• Skattevedtak 

• Økonomiplan og endringer av denne 

• Budsjett for kommende år og vesentlige endringer i rammene for dette 

• Ansettelse av rådmann 

• Opprettelse av faste utvalg for kommunale formål og fastsettelse av området for disse 

utvalgs virksomhet 

• Saker om å fastsette kommunale avgifter, leiesatser og betaling for andre ytelser for 

kommunen 
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• Planer av overordnet betydning og sektorovergripende planer med unntak av overordna 

planer av regional betydning iht. plan- og bygningsloven 

• Andre saker som skal avgjøres av kommunestyret og som ikke går direkte på utvalg og 

administrasjonsutvalget til kommunestyret 

6.3 DELEGERING ETTER SÆRLOV 

Arkivlova  

Formannskapet delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven. Se også 

delegering til rådmannen. 

Alkoholloven  

Formannskapet avgjør tildeling og eventuell inndragning av salgs- og skjenkebevillinger. 

Formannskapet avgjør også søknader om utvidet skjenketid som ikke gjelder for en enkelt anledning. 

Ved vesentlig endring av salgs- og skjenkestedets funksjon, utforming eller driftsopplegg skal 

bevillingssaken tas opp på ordinær måte for behandling av ny søknad. Formannskapet delegeres 

myndighet til å være kommunens kontrollutvalg for kontroll av salg og skjenking av alkoholholdig 

drikk og fastsette retningslinjer.  

Se for øvrig delegering til rådmannen. 

Serveringsloven  

Formannskapet delegeres myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak i samsvar med lovens 

bestemmelser. 

Det vises for øvrig til delegering til rådmannen. 

Tobakkskadeloven  

Formannskapet delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven.  

Det vises for øvrig til delegering til rådmannen. 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  

Den fullmakt kommunestyret har etter den nasjonale forskrifts § 6 delegeres til formannskapet. 

Kommunestyrets øvrige fullmakter i loven og nasjonal forskrift delegeres til rådmannen der loven og 

forskriften tillater det. 

Delegert myndighet til valgstyret – valgloven  

Formannskapet er valgstyre, jf. valglovens § 4-1. Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne 

stemmestyrer iht. valgloven §4-2. 

Delegert myndighet til klagenemnda - forvaltningsloven 

Formannskapet fungerer som klagenemnd og gis delegert myndighet til å avgjøre alle klager på 

vedtak som fremmes etter forvaltningsloven og som ikke etter lov hører under annen klageinstans jf. 

forvaltningsloven § 28 annet ledd. 

Andre lover: 

• Lov om friluftslivet (friluftsloven) 

• Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)  

• Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) 
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• Lov om kulturminner (kulturminneloven)  

• Lov om hundehold (hundeloven) 

7 ADMINISTRASJONSUTVALGET 

 
I henhold til kommuneloven § 5-11 er administrasjonsutvalget kommunens partssammensatte utvalg 

og har den myndighet som følger av dette. I medhold av kommuneloven § 5-7 og § 5-11 delegeres til 

administrasjonsutvalget å fatte vedtak i følgende saker: 

• Myndighet til å vedta reglement som gjelder tilsettings- og arbeidsvilkår til arbeidstakerne 

• Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg 

• Myndighet for øvrig kan videredelegeres rådmannen 

8 DELEGERING TIL UTVALGENE – FELLESBESTEMMELSER 

8.1 UTVALGENE 
• Skal uttale seg i følgende saker som går videre til formannskap/kommunestyret: Årsbudsjett, 

økonomiplan og øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde 

• Avgir innstilling direkte til kommunestyret i saker som ikke skal gå via formannskapet 

• Avgir innenfor sine områder innstilling i saker som formannskapet/kommunestyret skal 

avgjøre 

• Fører tilsyn med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført og at 

tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets rammer og forutsetninger 

• Forvalter bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger 

9 DELEGERING TIL HOVEDUTVALG FOR TEKNISKE TJENESTER 

 
Utvalget har det overordnede ansvar for alt som skjer innenfor feltet tekniske tjenester, miljø, 

næring og utvikling i kommunen.  

Utvalget er kommunens planutvalg jf. plan- og bygningsloven § 3-3, og har myndighet til å treffe 

avgjørelser i forbindelse med planprosess, organisering og det praktiske planarbeidet. 

9.1 LOVVERK: 
Utvalget for tekniske tjenester ivaretar kommunens oppgaver og myndighet etter følgende lover 

m/tilhørende forskrifter: 

• Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 

• Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

• Lov om forpakting (forpaktingslova) 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

• Lov om friluftslivet (friluftsloven) 
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• Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 

• Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)  

• Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) 

• Lov om jord (jordlova) 

• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova) 

• Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 

• Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) 

• Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

• Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

• Lov om skogbruk (skogbrukslova) 

• Lov om stadnamn (stadnamnloven) 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

• Lov om vegar (veglova) 

• Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 

• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann. Og eksplosjonsvernloven) 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

9.2 LANDBRUKSNEMND 
Utvalget utgjør kommunens landbruksnemnd, jf. jordlova § 3. 

9.3 NATURFORVALTNINGSUTVALG 
Utvalget utgjør kommunens naturforvaltningsutvalg med et særskilt ansvar for naturvern, friluftsliv, 

vilt og fiske. 

9.4 PLANSAKER 
Utvalget gis myndighet til å fastsette planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning jf. 

plan- og bygningsloven § 12-9.  

Utvalget gis myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan jf. plan- og 

bygningsloven § 12-14. 

Utvalget gis myndighet til å treffe vedtak om midlertidig forbud mot tiltak jf. plan- og bygningsloven § 

13-1. 

I plansaker har kommunestyret likevel avgjørelsesmyndighet i følgende tilfeller: 

• Ved fastsetting av planprogram for kommuneplan og arealdelplaner jf. plan- og 

bygningsloven § 11-13 

• Ved fastsetting av vedtak av mindre endringer i kommuneplan og arealdelplaner jf. plan- og 

bygningsloven § 11-17 

• Ved fastsetting av vedtak av mindre reguleringsplaner som er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret for mindre enn fire år siden jf. plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
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Rådmannen kan beslutte at private reguleringsplaner startes opp jf. plan- og bygningsloven § 12-8 så 

lenge planinitiativet er i samsvar med overordnet plan. Dette gjelder også oppstart av mindre 

planendringer. 

 
 

10 DELEGERING TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 

Utvalget skal behandle alle planer relatert til oppvekstsektoren og kultursektoren og tillegges videre 

myndighet til særlover m.m. jf. delegeringsreglement/særskilte vedtak. 

10.1 LOVVERK: 
Utvalg for oppvekst og kultur ivaretar kommunens oppgaver og myndighet etter følgende lover 

m/tilhørende forskrifter: 

• Lov om barnehager (barnehageloven) 

• Lov om barn og foreldre (barnelova). 

• Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

• Lov om film og videogram 

• Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) 

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

• Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven) 

• Lov om kulturminner (kulturminneloven) 

• Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova) 

• Lov om pengespill m.v. (pengespilloven) 

• Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) 

• Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 

• Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) 

11 DELEGERING TIL HOVEDUTVALG FOR HELSE OG OMSORG 

Utvalget har det overordnede ansvar for alt som skjer innenfor feltet helse og omsorg i kommunen. 

Utvalget skal behandle alle planer relatert til helse- og velferdssektoren og tillegges videre myndighet 

etter særlover m.m.  

11.1 LOVVERK: 
Utvalget for helse og omsorg ivaretar kommunens oppgaver og myndighet etter følgende lover 

m/tilhørende forskrifter:  

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

• Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)  

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse -og omsorgstjenesteloven)  

• Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)  
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• Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)  

• Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

• Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)  

11.2 ANDRE SÆRSKILTE OPPGAVER 
Utvalget avgir uttalelse i saker etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) som 

skal behandles av formannskapet. 

12 DELEGERING TIL RÅDMANNEN 

12.1 GENERELT 
All myndighet iht. forskrifter delegeres til rådmannen så langt dette ikke er i strid med lov eller 

forskrift, eller ikke er av prinsipiell betydning. 

12.2 DELEGERING ETTER KOMMUNELOVEN 
I medhold av kommuneloven § 13-1, 6. ledd delegeres det til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller typesaker av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det kan være tvil om et vedtak 

er av prinsipiell betydning har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt 

avgjørelsesmyndighet. 

Rådmannen treffer selv avgjørelse av videredelegering av delegert myndighet til administrasjonen. 

Rådmannen har innstillingsrett jf. kommuneloven §5-14. 

12.3 DELEGERING ETTER SÆRLOVER 

Alkoholloven  

Etter alkohollovens § 1-12, 2.1 delegeres følgende til rådmannen: 

• Godkjenning av styrer og stedfortreder i bevillingsperioden når det gjelder salg av øl  

• Godkjenning av ny skjenkebestyrer og stedfortreder i bevillingsperioden når det gjelder 

samme skjenkested  

• Tildeling av ambulerende bevilling etter § 4-5 og bevilling for en enkelt anledning etter §1-6  

• Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning  

• Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning  

• Inndra bevilgning i medhold av alkoholloven §1-8 

• Engasjere kontrollør 

• Ettergi bevillingsavgift dersom det foreligger billighetsgrunner eller avgiften anses som 

uerholdelig 

• Myndighet til å fastsette bevillingsgebyrer i henhold til alkoholloven § 7-1 

Arkivlova  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 
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Barnehageloven  

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. Se for øvrig delegering til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 

Barnevernloven  

Myndighet etter § 2-1, søksmål- og ankekompetansen i barnevernssaker, delegeres rådmannen. 

Brann- og eksplosjonsvernloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Gjeldsordningsloven  

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne som kreditor frivillige/tvungne gjeldsordninger for 

privatpersoner etter gjeldsordningsloven, jfr. lovens § 4-11 og § 5-3. Dette gjelder også behandling av 

saker etter at gjeldsordningsperioden er utløpt.  

Ekteskapsloven  

Ordfører, varaordfører og rådmann er vigslere i henhold til ekteskapsloven § 12 b). 

Film- og videogramlova  

Rådmannen delegeres all myndighet etter loven. 

Folkehelseloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Friluftslivloven  

Det delegeres til rådmannen å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Forurensningsloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Gravferdsloven  

Kommunens myndighet etter gravferdsloven § 9 delegeres til rådmannen. 

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. Se for øvrig delegering til hovedutvalg for Helse- og omsorg. 

Hundeloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Jordlova  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som er delegert til 

kommunene.  

Kirkeloven  

Avgjørelsesmyndighet i forhold til kommunen i henhold til loven s § 36 som konfirmasjonsopplæring 

delegeres til rådmannen.  
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Konsesjonsloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som er delegert til 

kommunene. 

Kulturminneloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Lakse- og innlandsfiskeloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Lokale kulturbygg 

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne planer og tegninger for lokale kulturbygg i henhold 

til retningslinjer for forvaltning av desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg som det søkes om 

statsmidler til i tråd med departementets retningslinjer. 

Matrikkellova  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning.  

Motorferdselloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning etter 

motorferdselslovens § 6, myndighet til å fatte vedtak i saker etter Nasjonal forskrift om bruk av 

kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 5, 5A og 6. 

Naturmangfoldloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Opplæringslova 

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak innen lovens kapitel 4 A og/eller enkeltsaker eller typer 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se ellers delegering til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 

Plan- og bygningsloven  

Oppgaver og ansvar i henhold til plan- og bygningsloven legges til rådmannen så langt loven tillater. 

Serveringsloven  

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se også 

delegering til formannskapet. 

Smittevernloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å føre tilsyn og sørge for at lovens bestemmelser blir overholdt 

og at vedtak i medhold av loven blir gjennomført (§7-1). Rådmannen delegeres myndighet til å 

oppnevne kommuneoverlege og stedfortreder for denne til å utføre særskilte oppgaver etter loven (§ 

7-2). 

Sosialtjenesteloven (NAV)  

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 
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Tobakkskadeloven  

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Vegloven  

Med hjemmel i veglovens § 9, 3. ledd delegeres hovedutvalg for tekniske tjenester myndighet som 

vegstyremakt for kommunale veger til rådmannen i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se 

for øvrig delegering til hovedutvalg for tekniske tjenester. 

Viltloven  

Rådmannen delegeres myndighet til å gi uttalelser og treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Voksenopplæringsloven  

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning, samt å gi uttalelse og treffe vedtak i saker innenfor lovens § 5 som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

12.4 ANDRE LOVER 
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak for andre lover enn de som ovenfor er nevnt i type saker 

som ikke er av prinsipiell betydning. 

12.5 ANNEN DELEGERING 
• Rådmannen gis fullmakt til å disponere bevilgende midler på kommunens driftsbudsjett 

• Rådmannen gis fullmakt til å overføre beløp mellom artsgruppe 0 til 5, samt til å øke utgifter 

tilsvarende økte inntekter i artsgruppene 6 til 9 i driftsbudsjettet innen en ansvarsgruppe og 

mellom de enkelte ansvarsgrupper 

• Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud (valg av entreprenør) innenfor vedtatte 

budsjettrammer 

• For vedtatte investeringer og hvor finansiering er ordnet, delegeres det til rådmannen å 

iverksette de planlagte investeringer 

• Myndighet til å forhandle med de ansatte og / eller deres representanter om lønns- og 

arbeidsvilkår 

• Myndighet til å godkjenne sentrale protokoller 

• Fullmakt til å avgi høringsuttalelse hvis det er korte tidsfrister. Se for øvrig  delegering til 

formannskapet 

• Rådmannen eller den han bemyndiger kan rekvirere kart- og delingsforretning over 

kommunale eiendommer når dette skjer i samsvar med gyldig vedtak eller godkjent plan og 

kan møte på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretning  

• Rådmannen leder den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av 

lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir. 

13 DELEGERT MYNDIGHET TIL ORDFØREREN 

 
Ordføreren er kommunens representant i årsmøter/generalforsamlinger der slik representasjon ikke 

er spesielt utpekt av kommunestyret. Ordfører kan utpeke evt. stedfortreder med fullmakt. 
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13.1 DELEGERING ETTER KOMMUNELOVEN 
Ordfører er i medhold av § 6-1, 2. ledd kommunens rettslige representant i rettssystemet og 

underskriver på vegne av kommunen når slik myndighet ikke er tildelt andre. 

Ordføreren delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, treffe 

vedtak i hastesaker jf. § 11-8 og opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell 

betydning. 

Ordfører skal rapportere til kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet. 

13.2 DELEGERING ETTER SÆRLOV 

Straffeprosessloven  

Myndighet til å begjære offentlig påtale etter §81 a. 2. ledd delegeres til ordføreren. Videre gis 

ordføreren fullmakt til å be om at det nedlegges påstand om at det kreves erstatning for påførte tap, 

skader m.m. 

Ekteskapsloven  

Ordfører, varaordfører og rådmann er vigslere i henhold til ekteskapsloven § 12 b. 

13.3 TILFELLER DER ORDFØRER ER FORHINDRET FRA Å FUNGERE I VERVET – VARAORDFØRER  
I tilfeller hvor ordfører er forhindret fra å fungere i vervet og selv har gjort det klart at han eller hun 

ikke kan fungere for en viss tid, trer varaordfører inn i ordførerens sted. 


