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1. INNLEDNING. 

HVA ER DELEGASJON. 

Delegasjon innebærer at noen (A) med myndighet gir en annen (B) myndighet av samme art som en 

selv (A) har. 

  

En delegasjon fra kommunestyret til rådmannen om myndighet til salg av boligtomter, innebærer ikke 

at kommunestyret mister noe av sin egen myndighet til salg. Kommunestyret kan fortsatt fatte vedtak 

om salg av slike tomter på samme måte som rådmannen kan. 

Uansett om det er rådmannen eller kommunestyret som selger tomter, er det kommunestyret som har 

ansvaret for salget. Når rådmannen selger tomter, gjør han dette på vegne av kommunestyret, og har da 

ikke det formelle ansvaret for vedtaket. Han har imidlertid ansvar i forhold til kommunestyret som sin 

overordnede og det organ som har gitt delegasjonen. 

HVORFOR GIS DET ANLEDNING TIL DELEGASJON. 

Den viktigste grunnen til at det skjer delegering av myndighet, er å avlaste den med myndighet og 

fordele arbeidsbelastningen på flere. En annen årsak kan være at det for å fatte hensiktsmessige vedtak 

er behov for fagkunnskap som den med myndighet ikke innehar. I tillegg vil en delegering i de fleste 

tilfeller gi en kortere saksbehandlingstid i den enkelte sak. 

Kommuneloven § 6 innebærer at det i hovedsak kun er kommunestyret som har myndighet til å fatte 

vedtak på vegne av kommunen. 

Når vi tenker på det antall vedtak som fattes i en kommune årlig, sier det seg selv at det ikke er 

hensiktsmessig eller praktisk mulig at alle disse fattes av kommunestyret selv. 

For å unngå en slik situasjon må kommunestyret derfor delegere noe av sin myndighet til andre 

organer innen kommunen.  

BEGRENSNINGER: 

For at en delegasjon skal være lovlig foretatt må visse kriterier være oppfylt: 

Det må være adgang til å delegere myndigheten: 

Utgangspunktet i kommuneloven er at den myndighet som er gitt etter loven kan delegeres. 

Det finnes imidlertid unntak fra dette utgangspunktet, og det er de såkalte delegasjonssperrene. 

Den mest vanlige sperren er tilføyelse av "selv" i lovteksten, så som "kommunestyret .... ansetter selv 

administrasjonssjefen" i kommuneloven § 22 nr.2. 

Dette innebærer at kommunestyret ikke kan gi andre myndighet til å ansette rådmann.  

 

En annen sperre er en direkte lovbestemmelse som begrenser delegasjonsmyndigheten. Et eksempel på 

dette er plan- og bygningsloven § 3-3, som begrenser kommunestyrets mulighet til å delegere sin 

myndighet etter bestemte paragrafer i loven. 

Hvor et organ har fått delegert myndighet, er utgangspunktet at også denne myndigheten kan delegeres 

videre. Men det finnes unntak også her. Noen organer som kan delegeres myndighet vil normalt ikke 

kunne delegere den gitte myndighet videre. Dette gjelder ordfører, styre for bedrifter ol. samt 

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
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http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html
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interkommunale styrer. Rådmannen har en noe begrenset rett til videre-delegasjon. Han kan ikke 

delegere gitt myndighet til andre politiske organ, så som faste utvalg, komiteer ol., men han har full 

rett til å delegere internt i sin administrasjon. 

I de tilfellene hvor man har fri adgang til videredelegasjon, kan denne muligheten begrenses ved at det 

i det opprinnelige delegasjonsvedtaket bestemmes at denne myndigheten ikke kan delegeres til andre. 

Det vil si at dersom kommunestyret delegerer myndigheten til å selge kommunale boligtomter til 

formannskapet og bestemmer at dette ikke kan delegeres videre, er formannskapet forhindret fra å 

delegere slike salg til rådmannen. 

  

En oversikt over hvor loven setter begrensninger er gitt nedenfor.  

I tillegg vil de bestemmelser som hindrer delegasjon tas inn i delegasjonsreglementet under den 

enkelte lov. 

 

Delegasjonen må være skjedd til noen som er kompetent til å motta slik myndighet 

Kommuneloven setter begrensninger både på hvem som kan tildeles myndighet ved delegasjon, og på 

hvilken myndighet disse kan tildeles.  

 Formannskap § 8 nr 3:  

o fra kommunestyret 

o kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor delegasjonssperrer ikke er til 

hinder 

o kan delegere sin myndighet videre til ordfører, komiteer, styrer for bedrifter ol. og 

rådmann 

 Ordfører § 9 nr.5:  

o fra politiske organ 

o kan tildeles avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker eller saker uten prinsipiell betydning 

hvor delegasjonssperrer ikke er til hinder 

o kan tildeles myndighet i hastesaker (§ 13)  

o kan ikke delegere sin myndighet som kommunens rettslige representant videre 

 Faste utvalg § 10:  

o fra kommunestyret 

o kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle enkeltsaker hvor delegasjonssperrer ikke er til 

hinder 

o kan tildeles myndighet i hastesaker (§ 13)  

o kan delegere sin myndighet videre til underutvalg, ordfører, komiteer, styrer for 

bedrifter ol. og rådmann 

 Komiteer § 10 :  

o fra andre politiske organ 

o kan tildeles myndighet til forberedende behandling av saker og utførelse av særskilte 

verv. Kan gis avgjørelsesmyndighet i saker som har direkte tilknytning til dens 

oppdrag, og delegasjonssperrer ikke er til hinder 

o kan delegere sin myndighet videre internt og til rådmann 

 Styre for bedrift, institusjon ol. § 11 nr.3:  

o fra politiske organ 

o kan tildeles myndighet til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering, 

og delegasjonssperrer ikke er til hinder 

o kan ikke delegere sin myndighet videre annet enn internt 

 Rådmannen § 23 nr.4:  

o fra politiske organ 

o kan tildeles myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og type saker som ikke er av 

prinsipiell betydning hvor delegasjonssperrer ikke er til hinder 

o kan ikke delegere sin myndighet videre annet enn internt i administrasjonen 

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html
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 Administrasjonsutvalg § 25:  

o som faste utvalg 

 Interkommunalt styre § 27 nr.1:  

o fra kommunestyret 

o kan tildeles myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og 

organisering, og delegasjonssperrer ikke er til hinder 

o kan ikke delegere sin myndighet videre annet enn internt 

Etter kommuneloven kan ikke andre tildeles myndighet på vegne av kommunen. Særlover kan 

imidlertid inneholde regler som utvider hvem som kan inneha myndighet. Slike bestemmelser vil bli 

tatt inn under den enkelte lov i delegasjonsreglementet, hvor dette er hensiktsmessig. 

Selve delegasjonsvedtaket må være gyldig. 

I dette ligger at saksbehandlingsregler og regler om flertall, habilitet, vedtaksførhet o.l. må være fulgt.  

 

2. REVISJON AV DELEGASJONSREGLEMENTET.  

I henhold til kommunelovens § 39 så skal kommunestyret behandle delegasjonsreglementet minst en 

gang i hver valgperiode. Dette må gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret ble 

konstituert. 

§ 39.Reglement. Arkiv. 

1. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for 
saksbehandlingen i folkevalgte organer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av 
avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og 
fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt 
reglement er vedtatt. 

3. Departementet kan gi forskrifter om behandling, bevaring, ordning av og tilsyn med 
kommunens og fylkeskommunens arkiver. 

 

 

 

  

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-005.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
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3. ORGANISATORISK OPPBYGGING I HATTFJELLDAL 
KOMMUNE 

I Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992 nr. 107, finnes to nivå av 

beslutningstakere. Det er det politiske nivå og det administrative nivå 

POLITISK ORGANISERING HATTFJELLDAL KOMMUNE: 

KOMMUNESTYRET 
FORMANNSKAPET 

PLANUTVALGET 

HOVEDUTVALG FOR NÆRING, NATUR OG MILJØ 

HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 

VALGSTYRET 

KONTROLLUTVALGET 

RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 

UNGDOMSRÅDET 

  

ARBEIDSMILJØUTVALGET 

 

PLIKTIGE POLITISKE ORGANER.  

Kommuneloven har følgende pliktige politiske organ: 

 Kommunestyret, jf. § 6  

I Hattfjelldal består dette av 17 medlemmer 

 Formannskapet, jf. § 8  

I Hattfjelldal består dette av 5 medlemmer 

 Ordfører, jf. § 9  

 Partssammensatt utvalg , jf. § 25  

I Hattfjelldal er utvalgets arbeidsområde lagt til Arbeidsmiljøutvalget i inneværende 

valgperiode. 

 Kontrollutvalg, jf. § 60 nr. 2  

I Hattfjelldal består dette av 3 medlemmer 

I tillegg har særlover bestemmelser om følgende pliktige kommunale organer: 

 Valgstyre, jf. Lov om valg til Stortinget, fylkestinget og kommunestyrer (valgloven) av 

28.06.2002 nr.57 § 4-1. I Hattfjelldal har dette 5 medlemmer, og utgjør de samme personer 

som sitter i formannskapet. 

 Rådet for Eldre og funksjonshemmede, jf. Lov om kommunale og fylkeskommunale 

eldreråd av 08.11.1991 nr.76 § 1 1.ledd.   

 Skjønnsutvalg på 3 medlemmer, jfr. Lov om forpakting av 25.06.1965 nr.1 (forpaktingslova) 

§ 11 2.ledd. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-010.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20020628-057.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-004.html#4-1
http://www.lovdata.no/all/nl-19911108-076.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19911108-076.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19911108-076-001.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19650625-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650625-001-0.html
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 Takstnemnd for eiendomsskatt etter Lov om eigedomsskatt til kommunane 

(eiendomsskattelova) av 06.06.1975 nr.29 § 8A-3.  

I Hattfjelldal har denne 3 medlemmer. 

 Klagenemnd for eiendomsskatt etter Lov om eigedomsskatt til kommunane 

(eiendomsskattelova) av 06.06.1975 nr.29 § 20..  

I Hattfjelldal har denne 6 medlemmer. 

 Forliksråd, jf. Lov om domstolene (domstolloven) av 13.08.1915 nr.5 § 27 1.ledd. Dette har 

3 medlemmer.  

 Heimevernsnemd, jf. Forskrift til lov om Heimevernet, FOR-1999-04-30-431. Denne har 3 

medlemmer, jf. kommunestyrets sak 094/11. 

 

ANDRE POLITISKE ORGAN: 

Kommuneloven gir dessuten adgang til å opprette faste utvalg (§ 10 nr.1), komiteer (§ 10 nr.5), styre 

for bedrift ol. (§ 11 nr.1) og interkommunale styrer (§ 27 nr.1) i tillegg til de pliktige organer. 

Kommunestyret har bl.a. valgt å opprette følgende utvalg, komiteer og nemnder i henhold til 

kommuneloven § 10: 

 

 Hovedutvalg for næring, natur og miljø, 5 medlemmer. 

 Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur, 5 medlemmer.  

 

 Klagenemnd,   I Hattfjelldal er klagenemnda på  5 medlemmer, og identisk med  

formannskapet, (forvaltningsloven § 28 2.ledd). 

 Ungdomsråd. 

 Beredskapsråd, jf. k.sak 076/11.   

  

http://www.lovdata.no/all/nl-19750606-029.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19750606-029-008.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19750606-029.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19150813-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-005-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-005.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-006.html
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4. ADMINISTRASJON. 

 

Kommuneloven pålegger hver kommune å ha en administrasjonssjef (rådmann) jf. § 22, en 

regnskapskyndig person, jf. § 24 nr. 2, og en revisor, jf. § 60 nr 5.  

Særlover har imidlertid bestemmelser om andre pliktige tjenestemenn eller kompetansekrav i 

kommunen.  

Dette gjelder bl.a.: 

 Fagutdannet biblioteksjef, jf. Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 nr. 108 § 5  

 Skatteoppkrever, jf. skattebetalingsloven § 48.  

 Skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået, jf. Lov om 
grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) av 17.07.1998 nr. 6 § 13-1 4.ledd.  

 Rektor, jf. opplæringslova § 9-1 2.ledd.  

 Kommunelege, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5 

 Leder for barneverntjenesten, jf. Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17.07.1992 
nr. 100 § 2-1 3.ledd  

 Arkivansvarlig, jf. Lov om arkiv (arkivlova) av 04.12.1992 nr. 126 § 12, jf. forskrift av 11.12.1998 
nr 1193 § 2-1  

 Ivaretaker for barns interesser i plansaker, jf. plan- og bygningsloven § 9-1 siste pkt. 

 

  

Rådmann 

Sosialavd. 
(Barnevern) 

Helseavdelingen 

Pleie-, rehabilitering 
og omsorgs 

avdelingen 

Oppvekst og 
kulturavdeling 

Inkl. ungdomsarbeid og 
bibliotek. 

Hattfjelldal 
oppvekstsenter 

Susendal 
oppvekstsenter 

Varntresk 
oppvekstsenter 

Voksenopplæring Kulturskole 

NAV  
Næring-, teknisk- 

avdeling 

 

 

 

 

Stabsavdeling for 

 IKT 

 Servicekontor 

 Kommunekassen 

 Plan-og prosjektkonsulent 

 Personalrådgiver 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-010.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19851220-108.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19851220-108-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19521121-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19521121-002-009.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-014.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-010.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse-+og+omsorgs
http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920717-100-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19921204-126-002.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kk/kk-19981211-1193.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kk/kk-19981211-1193.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kk/tk-19981211-1193-003.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-002.html
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5. DE PLIKTIGE ORGANERS BESLUTNINGSMYNDIGHET 

Kommunestyret: 

Etter kommuneloven § 6 er det kommunestyret som er kommunens øverste organ og har dermed 

myndighet til å treffe vedtak i alle saker som angår kommunen så langt ikke annet følger av lov. 

  

I visse tilfeller gir loven ingen andre enn kommunestyret selv mulighet til å treffe vedtak.  

Kommuneloven:  

 Velge formannskap og fastsette området for dets virksomhet, jf. § 8 nr. 1 og 3  

 Velge ordfører og varaordfører, jf. § 9  

 Opprette og nedlegge faste utvalg og bestemme området for dets virksomhet, jf. § 10  

 Opprette styre for kommunal bedrift, jf. § 11  

 Gi myndighet i hastesaker, jf. § 13.  

 Ansette rådmann, jf. § 22 nr. 2  

 Bestemme at ledende stillinger skal besettes på åremål, jf. § 24 nr. 3  

 Opprette interkommunale styrer og gi slike myndighet til å treffe avgjørelser som angår 

virksomhetens drift og organisering, jf. § 27 nr. 1  

 Overdragelse av tariffmyndighet til en interkommunal sammenslutning, jf. § 28  

 Fastsette reglement for saksbehandling i politiske organer, jf. § 39  

 Ta stilling til innkommet innbyggerinitiativ, jf. § 39a  

 Vedtak og endringer av økonomiplan, jf. § 44 nr. 3  

 Vedtak og vesentlige endringer av årsbudsjettet, jf. § 45 nr. 2  

 Velge kontrollorgan, jf. § 60 nr. 2  

 Ansette revisor, jf. § 60 nr. 5  

 Opprette kommunalt foretak, jf. § 62  

 Endre vedtekter til kommunalt foretak, jf. § 63 nr. 2  

 Velge styret i kommunale foretak og utpeke leder og nestleder, jf. § 65 nr. 3 og 4 og § 66 nr. 3 

Plan- og bygningsloven: 

 Fastsette vedtekter til supplering av loven.  

 Ha ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner. 

 Behandle og vedta kommuneplanen. 

 Utarbeide og vedta reguleringsplaner. 

 Utarbeide og vedta bebyggelsesplaner. 

 Ekspropriere ut over reguleringsplaner.  

 Gjøre bestemmelser om adgang til frikjøp av parkeringsplasser. 

 Fastsette gebyr. 

 Gi bestemmelser om oppankring og fortøyning av fritidsbåter. 

Andre særlover: 

Disse bestemmelsene vil bli referert under den enkelte lov i delegasjonsreglementet. 

 

  

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-006.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-008.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-008.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-010.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-010.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-012.html#62
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-012.html#63
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-012.html#65
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-012.html#66
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
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Formannskapet: 

Kommuneloven gir ikke formannskapet avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker.  

Men formannskapet har en lovpålagt plikt til å behandle forslag i følgende saker, jf. § 8 nr. 3:  

 økonomiplan  
 årsbudsjett  
 skattevedtak 

Formannskapet innstiller i tillegg i saker vedr. økonomiske konsekvenser for kommunen og saker som 

ikke naturlig går inn under et av de andre utvalgene. 

Formannskapet har dessuten delegert myndighet etter kommunelovens § 13.  

Ordfører: 

Ordfører er kommunens rettslige representant og skriver under på vegne av kommunen i alle tilfeller 

så fremt ikke annet er bestemt. Kommuneloven gir imidlertid ikke ordfører avgjørelsesmyndighet i 

enkeltsaker på vegne av kommunen. 

Administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg): 

Dette skal behandle alle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de 

ansatte, men kommuneloven gir ikke administrasjonsutvalget avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker på 

vegne av kommunen. 

Kontrollutvalg: 

Denne skal foreta et løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, 

men kommuneloven gir ikke utvalget avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker på vegne av kommunen. 

Kontrollfunksjonen kan ikke overlates til andre. 

Planutvalget: 

Dette har bestemte oppgaver i forbindelse med planarbeidet i kommunen i henhold til plan- og 

bygningsloven, og beslutningsmyndigheten for noen av disse må utføres av planutvalget selv. 

Disse er: 

 Behandle forslag til reguleringsplaner og fremme disse for kommunestyret, jfr. § 27-2 
nr.1  

 Vedta bebyggelsesplaner, jfr. § 28-2  
 Behandle private forslag til reguleringsplaner, jfr. § 30  
 Nedlegge midlertidig forbud mot deling og byggearbeider, jfr. § 33 1.ledd  
 Fastsette tomtegrenser og bebyggelsens beliggenhet, høyde og grunnflate ved 

behandling av tidligere forslag til deling og søknad om byggetillatelse etter at bygge- og 
deleforbudet er falt bort, jfr. § 33 4.ledd 

Klagenemnd for helse- og sosialsaker: 

Velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer.  I Hattfjelldal er formannskapet valgt 

som klagenemnd (5 medlemmer). 

Dette behandler klage på vedtak fattet etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste, 

barnevernloven, sosialtjenesteloven og smittevernloven. 

Innen de saker som behandles i utvalget har dette beslutningsmyndighet på vegne av kommunen. 

Kontrollutvalg etter alkoholloven: 

I Hattfjelldal er dennes myndighet lagt til formannskapet. 

Dette skal kontrollere at alkoholloven og betingelsene i de gitte alkoholbevillinger følges. Det 

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html
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behandler rapportene fra skjenkekontrollørene, i tillegg til behandling og undersøkelser i forbindelse 

med klager fra publikum. 

Valgstyre: 

Dette skal styre forberedelsene og gjennomføringen av valgene i kommunen. Valgloven tillegger det 

meste av beslutningsmyndigheten rundt valgene til valgstyret. I Hattfjelldal er dennes myndighet lagt 

til formannskapet. 

Skjønnsutvalg etter forpaktningsloven: 

Velges av kommunestyret blant kommunens innbyggere, når behov oppstår. 

Utvalget skal utarbeide en "tilstandsrapport" over eiendommen som beskriver den faktiske situasjonen 

ved tiltredelse av forpaktingsavtalen. 

 

Takstnemnd for eiendomsskatt: 

Velges av kommunestyret blant kommunens innbyggere. Medlem i formannskapet kan ikke være 

medlem i takstnemnd for eiendomsskatt. 

Fastsetter taksten på eiendommer som skal svare eiendomsskatt til kommunen. Forslag til taksten 

utarbeides av besiktigelsesmenn utpekt av rådmannen, og fremlegges nemnda for avgjørelse. Innen de 

saker som behandles i nemnda har den beslutningsmyndighet på vegne av kommunen. 

 

Klagenemnd for eiendomsskatt: 

Velges av kommunestyret blant kommunens innbyggere. Medlem i formannskapet kan ikke være 

medlem i klagenemnd for eiendomsskatt. 

Behandler klager vedr. eiendomsskatt. Innen de saker som behandles i nemnda har den 

beslutningsmyndighet på vegne av kommunen. 

 

Utvalg for nedsettelse og ettergivelse av skatt: 

I Hattfjelldal er dennes myndighet lagt til formannskapet. 

På forespørsel fra ligningskontoret eller etter søknad fra skatteyter innstiller utvalget til formannskapet 

i saker som gjelder nedsettelse og ettergivelse av utlignet skatt, hvor det pga. særegne forhold vil virke 

særlig urimelig at skatteyteren må betale hele skatten.   

 

Ligningsnemnd: 

Velges av fylkestinget etter forslag fra kommunene. Hattfjelldal kommune foreslår 2 representanter 

med tilhørende vara. Det legges vekt på om personen har innsikt i de mest fremtredende næringer og 

yrker i distriktet. 

Nemnda er avgjørelsesmyndighet i alle avgjørelser vedr. ligningen som ikke er tillagt andre 

ligningsmyndigheter etter loven eller delegerte videre til ligningskontoret. Nemnda kan ikke delegere 

sin myndighet i følgende tilfeller, jfr. § 8-4: 

 saker om tilleggsskatt  

 saker hvor ligningssjefen er inhabil  

 saker om ligningen til medlemmer og varamedlemmer av ligningsnemnda og tjenestemenn på 

ligningskontoret, i tillegg til alle disses ektefeller og barn under 17 år. 

Nemnda er også klageorgan for avgjørelser fattet etter lovens kap.8. 

 

Overligningsnemnd: 

Velges av fylkestinget etter forslag fra kommunene. Hattfjelldal kommune foreslår 2 representanter 

med tilhørende vara. Det legges vekt på om personen har innsikt i de mest fremtredende næringer og 

yrker i distriktet. 

Nemnda er klageorgan i saker hvor ligningen er endret av ligningskontoret eller ligningsnemnda etter 

lovens kap.9. 

http://www.lovdata.no/all/nl-20020628-057.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19650625-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19800613-024-009.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19800613-024.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19800613-024-009.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19800613-024.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19800613-024-010.html
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Forliksråd: 

Velges av kommunestyret selv blant kommunens vederheftige og valgbare innbyggere over 25 år. 

Dette er en del av rettssystemet i Norge. Rådet fatter avgjørelser i tvister mellom private, og er ikke en 

del av kommunens beslutningssystem. Avgjørelser i forliksrådet har virkning som dom og kan bringes 

inn for by- og herredsrett. 

 

Rådmannen: 

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon innen de rammer som 

fastsettes av kommunestyret. Unntak finnes imidlertid bl.a. i særlover hvor andre tjenestemenn/organ 

er tillagt den øverste myndighet. Rådmannen har også ansvaret for at saker som legges frem for 

politiske organ er forsvarlig utredet og at vedtak som fattes blir iverksatt.  

Rådmannen er den eneste i administrasjonen som etter kommuneloven kan tildeles 

beslutningsmyndighet på vegne av kommunen. Loven tillegger imidlertid ikke rådmannen 

beslutningsmyndighet i enkeltsaker på vegne av kommunen. 

 

Regnskapskyndig person: 

Kommuneloven sier ingenting om hvilke oppgaver en slik person skal utføre innen kommunen, og 

tillegger den heller ikke beslutningsmyndighet i enkeltsaker på vegne av kommunen. 

 

Revisor: 

Revisor skal sammen med resten av den kommunale revisjonen, kontrollere at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Revisjonen skal også foreta en 

systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, 

ressursbruk og oppnådde resultater. 

Revisjonen rapporterer til kontrollutvalget som legger rapportene frem til kommunestyret med 

merknader og evt. forslag til vedtak. 

Revisor er ikke tillagt beslutningsmyndighet på vegne av kommunen og kan heller ikke gis slik 

myndighet. Dette er en naturlig begrensning i og med de kontrolloppgaver som er pålagt. 

 

Andre pliktige tjenestemenn/kompetanser etter særlov: 

Særlovene gir i noen tilfeller tjenestemenn en mulighet til å inneha beslutningsmyndighet i enkeltsaker 

på vegne av kommunen.  

I enkelttilfeller gir også loven tjenestemenn beslutningsmyndighet på vegne av kommunen direkte. 

6.  ANDRE POLITISKE ORGANERS SAMMENSETNING, 
ARBEIDSOPPGAVER OG MYNDIGHET: 

Klagenemnd: 

Velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer. I Hattfjelldal er formannskapet 

klagenemnd. 

Denne skal være klageinstans for enkeltvedtak fattet av kommunale organ opprettet i medhold av 

kommuneloven. Dette gjelder imidlertid ikke saker hvor andre instanser, f.eks. fylkesmannen, er 

klageinstans eller hvor kommunestyret har fattet vedtak. I klagesaker som skal behandles av andre, 

utøver nemnda forberedende klagebehandling om ikke dette er lagt til annet organ. 

I tillegg behandler nemnda klager på vedtak fattet av kommunen, med unntak av vedtak fattet av 

kommunestyret, i saker som hvor det ikke er lovbestemt klagerett, om ikke dette er lagt til annet 

organ.. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
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Klagesaker skal først behandles av det besluttende organ, administrasjon eller politisk organ, og 

dersom dette ikke gir klagen medhold, skal saken behandles av klagenemnda. Dette gjelder både i 

saker hvor kommunen er klageinstans og i saker som skal sendes videre til annet klageorgan. 

Nemnda er også klageorgan etter eiendomsskattelova § 20. 

Innen de saker som behandles i nemnda som klageorgan har det beslutningsmyndighet på vegne av 

kommunen. 

7. FASTE UTVALG KNYTTET MOT KOMMUNESTYRET:  

 Hovedutvalg næring, natur og miljø. 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur. 

 Hovedutvalg for plansaker (Det faste utvalg for plansaker) 

 

 Rådet for eldre og funksjonshemmede (Opprettet K-sak 124/07): 

2 medlemmer velges av kommunestyret.  

2 medlemmer fra Hattfjelldal pensjonistlag 

1 medlem fra LHL Hattfjelldal 

1 medlem fra Grane og Hattfjelldal hørselslag 

1 medlem oppnevnes av rådmannen 

 

Rådet behandler og avgir uttalelse i alle saker som gjelder eldre og de funksjonshemmedes levekår i 

kommunen. Dette gjelder også reguleringsplaner, årsbudsjett og økonomiplan. 

Rådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet på vegne av kommunen. 

 Ungdomsråd: 

Velges av elevrådene på ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. 

Rådet skal behandle alle saker som gjelder ungdoms levekår og er et rådgivende organ for kommunen.  

Har beslutningsmyndighet innenfor eget budsjett vedtatt av kommunestyret (unntatt søknader om 

økonomisk tilskudd), men har ellers ikke beslutningsmyndighet i enkeltsaker på vegne av kommunen. 

Ungdomsrådet innstiller overfor formannskapet i søknader om økonomisk tilskudd.  

 

 Beredskapsråd: 

Rådet består representanter fra kommunen (ordfører, rådmann, avd.leder NT, kommunelege I) og 

Lensmannen i Grane- og Hattfjelldal, Soknepresten, leder for Hattfjelldal Sanitetsforening,  

områdesjef Heimevernet - HV1402  og Helgelandskraft. 

Rådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål, men har ikke beslutningsmyndighet på 

vegne av kommunen. 

8. PRINSIPPER FOR DELEGERING I HATTFJELLDAL KOMMUNE: 

Retningslinjer for bruk av delegert myndighet:  

 All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og i samsvar med 

de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk.  

 Delegert myndighet skal utøves lojalt og i henhold til retningslinjer gitt av overordnet organ.  

 For øvrig skal delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjettrammer som er vedtatt 

av kommunestyret eller annet overordnet organ. 

  

http://www.lovdata.no/all/nl-19750606-029.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19750606-029-006.html
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Tilbakekalling og kontroll av delegasjonsvedtak:  

 Overordnet organ kan når som helst trekke tilbake en gitt delegasjon.  

 Overordnet organ kan kreve å få seg forelagt en sak som et underordnet organ har til 

behandling i henhold til delegert myndighet.  

 Overordnet organ kan kreve å få overta behandlingen av og fatte vedtak i enkeltsak som 

underordnet organ har til behandling i henhold til delegert myndighet. 

Rett og plikt til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet:  

 Underordnet organ har rett og plikt til å overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelsen i 

enkeltsak når særlige grunner gjør at den fraviker fra det som er vanlig i saker omfattet av 

delegasjonen, eller det i henhold til overordnet organs intensjon med delegasjonen må antas at 

saken ikke bør behandles av underordnet organ, jf. pkt.1.  

 Underordnet organ skal i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering av om saken er av en slik 

betydning at den må legges frem for overordnet organ til avgjørelse. 

Videredelegasjon:  

 Et organ har rett til å delegere gitt myndighet videre i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter, samt retningslinjer og instrukser gitt av overordnet organ.  

 Rådmannen utarbeider selv, innenfor rammen av sin delegasjonsmyndighet, retningslinjer for 

intern delegasjon i administrasjonen og utøvelse av slik myndighet. 

Uklar myndighet:  

 Uklarhet om et organ har avgjørelsesmyndighet i sak i henhold til delegert myndighet, 

avgjøres av utvalget selv ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.  

 Et vedtak om bruk av omstridt delegert myndighet kan bringes inn for overordnet organ etter 

reglene for mindretallsanke, jfr. pkt.9. 

Fremgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell:  

 Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan 

en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har ordfører og rådmann 

ansvaret for å avklare dette.  

 Når disse er i tvil, kan spørsmålet avgjøres av ordføreren, eller at denne legger saken fram for 

formannskapet som avgjør om saken er prinsipiell.  

 De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller, utvikler en sedvane 

som supplerer reglene i delegasjonsreglementet.  

 Det kan lages egne regler (vedtekter/retningslinjer) for behandlingen av bestemte sakstyper 

som går igjen med jevne mellomrom. 
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Rapportering:  

Rådmannen rapporterer årlig til kommunestyret, jf. årsmeldingen.  I tillegg rapporterer rådmannen til 

formannskapet/kommunestyret gjennom året, når slik rapportering ellers er vedtatt i reglement eller 

retningslinjer, eller synes naturlig/ønskelig. 

Omgjøringsrett:  

 Et kommunalt organ kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget etter de regler som 

gjelder i forvaltningsloven § 35 1.ledd. 

Det vil si når: 

a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser eller  

b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke er 

offentlig kunngjort, eller  

c) vedtaket må anses ugyldig.  

 Overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre underordnet organs vedtak på samme måte som det 
underordnede organ selv, jfr.  

 Begrensningene i forvaltningsloven § 35 1.ledd. gjelder bare ved omgjøring av 
enkeltvedtak, jfr. forvaltningsloven § 3 1.ledd. 

Overordnet organs omgjøringsrett gjelder også vedtak fattet på delegert myndighet etter kommuneloven 

§ 13. 

Mindretallsanke:  

 I saker hvor myndighet er delegert til et kollegialt organ, kan 1 medlem, ordfører eller 

rådmann innen møtets slutt, forlange at saken fremlegges til avgjørelse i det overordnede 

organ.  

 Mindretallsanke kan ikke brukes ved klageorganets behandling av klagesaker. 

Klage:  

 Parter og andre med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningsloven § 28, kan klage på vedtak 

fattet av kommunalt organ. Evt. klagerett i personalsaker følger regler hjemlet i lov eller 

avtaleverk.  

 Enkeltvedtak fattet på delegert myndighet kan påklages på vanlig måte etter 

forvaltningsloven/særlovers regler og til den klageinstans loven angir.  

 Behandling av en klagesak i førsteinstans skal alltid behandles av det besluttende organ, og 

dersom dette ikke gir klagen medhold, skal klagen behandles i klagenemnda som endelig 

førsteinstans klagebehandler, dersom ikke annet er særlig bestemt:  

o Klage på vedtak fattet av kommunestyret behandles alltid i kommunestyret.  

o Klage på vedtak fattet av rådmannen behandles i formannskapet, om ikke annet er 

bestemt særskilt.  

http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-006.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-006.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-001.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-006.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
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o Klage på saker etter plan- og bygningsloven med forskrifter behandles i planutvalget 

som førsteinstans klagebehandler.  

o Klage på saker etter sosialtjenesteloven med forskrifter, helse og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter og smittevernloven med forskrifter behandles i 

Formannskapet 

o Klage på saker etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag behandles i 

Hovedutvalg for Natur, næring og miljø som førsteinstans klagebehandler.  

 Klage på kommunale vedtak som ikke er enkeltvedtak, behandles av Formannskapet om ikke 

annet er bestemt. Klage på kommunestyrets vedtak behandles i kommunestyret. 

 

Delegasjonsreglementet er taust:  

 Er en lov ikke nevnt i delegasjonsreglementet, må myndighet etter loven utøves av 

kommunestyret eller den loven selv utpeker.  

 Er en forskrift ikke nevnt i delegasjonsreglementet avhenger det av om det er gitt en "åpen 

delegasjon" eller om det er gitt "spesifikk delegasjon" av loven som forskriften er hjemlet i. 

Ved åpen delegasjon er myndigheten etter forskrift delegert og ved spesifikk delegasjon må 

myndighet etter forskrift utøves av kommunestyret eller den forskriften selv utpeker.  

 Er en bestemmelse i loven ikke nevnt i delegasjonsreglementet, må myndigheten etter denne 

bestemmelsen utøves av kommunestyret eller den loven selv utpeker.  

 Alt dette følger av kommuneloven § 6. 

 

  

  

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19911213-081.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19911213-081.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19821119-066.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19940805-055.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19940805-055.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19770610-082.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
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9. D E L E G A S J O N S R E G L E M E N T E T 

KOMMUNELOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET: 

Myndigheten på saksområder som ikke er delegert til andre, må utøves av kommunestyret, jf. § 6. 

  

Kommunestyrets myndighet etter følgende bestemmelsene kan ikke delegeres til andre: 

 Velge formannskap og fastsette området for dets virksomhet, jf. § 8 nr.1 og 3  
 Velge ordfører og varaordfører, jf. § 9 nr.1  
 Opprette og nedlegge faste utvalg og bestemme området for dets virksomhet, jf. § 10  
 Opprette styre for kommunal bedrift, jf. § 11   
 Gi myndighet i hastesaker, jf. § 13 nr.1  
 Ansette rådmann, jf. § 22 nr.2  
 Bestemme at ledende stillinger skal besettes på åremål, jf. § 24 nr. 2  
 Opprette interkommunale styrer og gi slike myndighet til å treffe avgjørelser som angår 

virksomhetens drift og organisering, jf. § 27 nr.1  
 Overdragelse av tariffmyndighet til en interkommunal sammenslutning, jf. § 28  
 Fastsette reglement for saksbehandling i politiske organer, jf. § 39 nr.1  
 Ta stilling til innkommet innbyggerinitiativ, jf. § 39a  
 Vedtak og endringer av økonomiplan, jf. § 44 nr.3  
 Vedtak og vesentlige endringer av årsbudsjettet, jf. § 45 nr.2  
 Velge kontrollorgan, jf. § 60 nr.2  
 Ansette revisor, jf. § 60 nr.5  
 Opprette kommunalt foretak, jf. § 62  
 Endre vedtekter til kommunalt foretak, jf. § 63 nr. 2  
 Velge styret i kommunale foretak og utpeke leder og nestleder, jf. § 65 nr. 3 og 4 og § 66 

nr. 3 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 8 nr. 3. 

Formannskapet gis myndighet innen følgende saksområder: 

 Alle saker som ikke er av prinsipiell betydning og som etter loven ikke må fattes av 

kommunestyret.  

 Uttale seg på vegne av kommunen i saker hvor andre organ enn kommunen skal treffe 

avgjørelse.  

o Uttalelsen skal først behandles av den eller de aktuelle utvalg med mindre det ikke er 

tidsmessig mulig.  

 Salg, avhendelse, makeskifte og pantsettelse av fast eiendom, samt avståelse eller bortfeste av 

rettighet i fast eiendom. Denne retten begrenses til å gjelde eiendommer som ikke overstiger 

kr 2 millioner i verdi.  

http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/kommuneloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#13
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-005.html#28
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-007.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-009.html%20-%2045
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-007.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html


19 

 

 Fastsette prisen på fast eiendom når kommunestyret eller andre på delegert myndighet, har 

vedtatt å erverve, avhende eller bortfeste fast eiendom eller rettighet i fast eiendom.  

 Erverve, avhende og bortfeste eiendommer eller rettighet i eiendommer uavhengig av verdi 

når dette skjer som ledd i en iverksettelse eller gjennomføre av et vedtak kommunestyret har 

gjort. Dette omfatter også gjennomføring av tiltak i henhold til plan vedtatt av kommunestyret.  

 Inngå avtaler om leveranser, bruksrettigheter eller servitutter som ikke binder kommunen for 

lengre tid enn 5 år når avtalen gjelder verdier mindre enn kr 2 millioner.  

 Opptak av lån innen de rammer og til de formål som går fram av kommunestyrets 

budsjettvedtak, jf. Finansreglementets bestemmelser.  

 Bevilgning av midler på de poster som ved budsjettvedtak er stilt til disposisjon for 

formannskapet.  

 Avgi stemme ved uravstemning over forslag til avtale ved forhandlinger mellom 

Kommunenes Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene, samt organisasjoner som 

representerer privatpraktiserende yrkesgrupper med kommunale driftsavtaler.  

 Godkjenning av sentralt inngåtte avtaler mellom Kommunenes Sentralforbund og 

arbeidstakerorganisasjonene.  

 Lønnsvurdering/-fastsettelse for Rådmannen foretas av formannskapet. 

Jf. § 13. 

Formannskapet gis myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når 

det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.  

 

Jf. § 9 nr.5.: 

ORDFØRER GIS FØLGENDE MYNDIGHET:  

 representere Hattfjelldal kommune som aksjeeier i forhold til aksjeselskap kommunen 
eier aksjer i.   Dette griper ikke inn i tidligere valg til konkrete verv i selskaper.  

 ta stilling til om klage på vedtak skal gis oppsettende virkning når vedtaket er fattet av 
politisk organ. 

Jf. § 23 nr.4.: 

RÅDMANNEN GIS MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK I FØLGENDE ENKELTSAKER: 

 Personalsaker:  

o Rådmannen utøver all personaladministrasjon-/forvaltning i hht lov og avtaleverk og 

øvrig vedtatte reglementer og retningslinjer i kommunen.   

 Saker vedrørende kommunens eiendommer:  

o Selge næringstomter på regulert næringsområde hvor tomteprisen er fastsatt og saken 

ellers anses kurant.  

o Selge tilleggsareal, godkjenne midlertidige bruks- og leieavtaler og 

rettighetserklæringer, frafalle rettigheter som forkjøpsrett, festerett og servitutter når 

saken anses kurant.  

o Selge tomter hvor arealet er regulert til boligformål og tilleggsareal til boligtomter 

hvor saken anses kurant. Slike områder skal selges til en pris fastsatt av 

kommunestyret, evt. til takst.  

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
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o Rekvirere og godkjenne avholdt takst over boligtomter og tilleggsareal til boligtomter 

i kurante saker hvor prisen ikke er fastsatt av kommunestyret. Hvor forholdene tilsier 

at prisfastsettelsen bør eller kan skje på andre måter enn ved takst må prisfastsettelsen 

skje av formannskapet.  

o Frafalle pant for lån i mindre parseller og vike prioritet når dette ikke innebærer 

vesentlig tapsrisiko for kommunen.  

o Undertegne kontrakter og utferdige skjøter. Denne myndigheten kan delegeres videre 

for så vidt gjelder utleiekontrakter på kommunale utleieboliger og salg av kommunale 

bolig- og næringstomter i regulert strøk.  

o Å gi tilsagn om overføring av festerett ved overdragelse av eiendom der kommunen er  

bortfester.  

o Forvalte kommunens boligmasse. Myndighet til kjøp og salg av boliger delegeres 

ikke.  

o Utøve myndighet i henhold til vedtatte regler for handel m.v. på Torget og andre 

offentlige plasser.  

 Økonomiske forhold:  

o Foreta innkjøp og inngå andre avtaler av rent driftsmessig betydning innenfor vedtatte 

budsjettfullmakter.  

o Gjennomføre konkrete låneopptak som er vedtatt av kommunestyret.  

o Tildele kommunalt husleietilskudd etter rammer og retningslinjer gitt av 

kommunestyret.  

o Fordele støtten til de politiske partier etter regler fastsatt av FAD og kommunestyre.  

o Godkjenning av godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale 

ombudsmenn, så langt slik myndighet ikke er lagt til andre.  

o Frafalle pant for lån i mindre parseller og vike prioritet når dette ikke innebærer 

vesentlig tapsrisiko for kommunen. 

o For øvrig gjelder kommunens økonomireglement.  

 Andre saker:   

o Ta stilling til om klage på vedtak skal gis oppsettende virkning når vedtaket er fattet 

administrativt.  

o Tildele trygghetsalarm i henhold til vedtatte retningslinjer.  

o Endre /oppdatere delegasjonsreglementet i følgende tilfeller:  

 hvor en bestemmelse, forskrift eller lov er opphevet og myndigheten ikke er 

videreført av nye bestemmelser hvor det er behov for delegering.  

 retting av skrivefeil eller uheldige / feilaktige plassering av bestemmelser rent 

redaksjonelt, så lenge dette ikke endrer den myndighet som er delegert, evt. 

ment delegert fra kommunestyrets side.  
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Jf. § 41: 

Rådmannen fastsetter godtgjøring og erstatning etter denne bestemmelse, i henhold til vedtatt 

reglement. 

Jf. § 42: 

Rådmannen fastsetter godtgjøring etter denne bestemmelse, i henhold til vedtatt reglement. 

Jf. § 48: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.2000. 

Rekkefølgen på strykninger etter punkt 1 og 2 delegeres til rådmannen. 

KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen selv på delegert myndighet behandles av formannskapet i 

førsteinstans, med unntak av personalsaker som skal behandles av partssammensatt utvalg 

som førsteinstans. 

 Klage på vedtak vedr. trygghetsalarm behandles av formannskapet som klagenemnd 

 Vedtak etter §§ 41 og 42 kan ikke påklages.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles av formannskapet som 

klagenemnd i førsteinstans.  

RAPPORTERING:  

 Vedtaket fattet av rådmannen på delegert myndighet skal rapporteres til følgende organ:  

o Personalsaker skal rapporteres til administrasjonsutvalget/partssammensatt utvalg. 

Forhandlingsprotokoller skal rapporteres til formannskapet.  

o Saker vedr. kommunale eiendommer og andre saker skal rapporteres til 

formannskapet.  

o Vedtak om kommunalt husleietilskudd rapporteres ikke. Statistikk over antall 

innvilgede og avslåtte søknader sendes formannskapet årlig.  

o Innkjøpsavtaler vedr. drift og gjennomføring av låneopptak behandles i hht 

finansreglementets bestemmelser.  

o Vedtak etter §§ 41 og 42 rapporteres ikke.  

 Vedtak fattet av formannskapet på delegert myndighet kan rapporteres til kommunestyret så 

langt formannskapet finner dette nødvendig eller kommunestyret/loven har bestemt. 

FORVALTNINGSLOVEN  

KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-007.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1424.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
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DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET: 

Jf. § 28 2.ledd. 

Klageorgan etter denne bestemmelse er formannskapet 

Jf. § 36. 

Rådmannen fatter vedtak om dekning av sakskostnader etter denne bestemmelsen. Dersom beløpet det 

er aktuelt å tilkjenne ikke kan dekkes inn over eksisterende budsjetter, avgjør kommunestyret saken. 

KLAGE: 

Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av formannskapet i 

førsteinstans 

 ALKOHOLLOVEN  

KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 1-6 2 .ledd.  

 Rådmannen gir bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt bestemt anledning 

i kurante saker, jfr. bestemmelsens 2.ledd.  

 Formannskapet gir bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt bestemt 

anledning i saker av mer prinsipiell karakter, jfr. bestemmelsens 2.ledd.  

 Bevilling for salg av øl og skjenking i bestemte tider av året delegeres ikke. 

Jf. § 1-7c. 

Rådmannen godkjenner styrer og stedfortreder etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 1-8. 

Rådmannen fatter vedtak om inndragning av bevilling hvor det ikke er levert oppgave over forventet 

og faktisk omsetning i henhold til § 7-1 og gitte forskrift, når saken anses kurant. 

Jf. § 1-9. 

Rådmannen utøver kontroll med kommunale bevillinger og statlige bevillinger gitt etter § 5-3 1.ledd. 

Jf. § 4-2 4.ledd 

http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-006.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19890602-027.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19890602-027-001.html#1-6
http://www.lovdata.no/all/tl-19890602-027-001.html#1-7c
http://www.lovdata.no/all/tl-19890602-027-001.html#1-8
http://www.lovdata.no/all/tl-19890602-027-001.html#1-9
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Rådmannen gir tillatelse for utvidelse av bevilling til å gjelde utenfor skjenkestedet ved en enkelt 

anledning. 

Jf. § 4-4 3.ledd. 

Rådmannen gjør vedtak om utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning. 

Jf. § 4-5. 

Rådmannen gir tillatelse til å benytte ambulerende skjenkebevillinger gitt av kommunestyret etter 

denne bestemmelsen. 

Jf. § 5-3, 3.ledd 

Rådmannen avgir uttalelse etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 7-1. 

Rådmannen fastsetter bevillingsgebyr i det enkelte tilfellet i henhold til regulativ vedtatt av 

kommunestyret og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kap 6. 

Jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.  

 Jf. § 9-3. 

Rådmannen gir opplæring etter denne bestemmelsen. 

 Jf. § 9-1. 

 Rådmannen engasjerer kontrollører etter denne bestemmelsen.  

Jf. § 5-2. 

Rådmannen avholder kunnskapsprøver etter denne bestemmelsen. 

KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av formannskapet i 

førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles av formannskapet i 

førsteinstans.  

http://www.lovdata.no/all/tl-19890602-027-008.html#4-4
http://www.lovdata.no/all/tl-19890602-027-008.html#4-5
http://www.lovdata.no/all/tl-19890602-027-011.html#7-1
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19971211-1292.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19971211-1292.html#10-4
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19971211-1292.html#10-5
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19971211-1292.html#12-2
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ARBEIDSMILJØLOVEN  

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven). 

KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.   

DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

 Rådmannen er delegert myndighet etter denne lov med forskrifter i kurante saker. 

 Formannskapet er delegert myndighet etter denne lov med forskrifter i ukurante saker 

 

BARNEHAGELOVEN  

KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6.  

DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 7. 

Rådmannen ivaretar oppgaver og ansvar tillagt barnehageeier etter denne bestemmelse. Tildeling av 

plass i kommunale barnehager foretas av opptaksnemnda.  Myndighet til å fastsette vedtekter og 

foreldrebetaling delegeres ikke. 

Jf. § 8.    Rådmannen er barnehagemyndighet etter denne bestemmelsen om ikke annet er 
bestemt. 

Jf. § 10.  Rådmannen delegeres myndighet etter denne bestemmelsen.  

Jf. § 12. Rådmannen delegeres myndighet etter denne bestemmelsen.  

Jf. forskrift til § 12: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.  

Jf. § 8. Klageorgan etter denne bestemmelsen er Formannskapet som klagenemnd. 

Jf. § 13. Rådmannen delegeres myndighet etter denne bestemmelsen.  

http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/barnehageloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/barnehageloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-003.html#7
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-003.html#8
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-004.html#10
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-004.html#12
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051216-1477.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-004.html#13
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Jf. § 16. 

 Rådmannen fører tilsyn i henhold til denne bestemmelsen.  

 Formannskapet gir pålegg om retting og fatter vedtak om stenging etter denne bestemmelsen.  

Jf. § 17. Rådmannen gir dispensasjon i henhold til denne bestemmelsen. 

Jf. § 18. Rådmannen gir dispensasjon i henhold til denne bestemmelsen. 

Jf. Forskrift til §§ 17 og 18: Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra 

utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. 

Rådmann fatter vedtak i henhold til denne forskrift. 

Jf. § 19. Rådmannen krever politiattest etter denne bestemmelsen. 

KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet etter § 10 og § 16 skal 
behandles i formannskapet i førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av formannskapet på delegert myndighet etter § 16 skal behandles 
i klagenemnda i førsteinstans.  

 Klage på rådmannens vedtak om opptak av barn i barnehage kan klages til klagenemnda. 

  

BARNEVERNLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

 Når myndighet og oppgaver er tillagt barnevernstjenesten utøves denne av rådmannen.  
 Rådmannen utøver myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne lov og 

forskrifter når ikke annet er sagt. 

Jf. § 2-1. Utvalg/klagenemnd etter denne bestemmelsen er Formannskapet. 

Jf. § 9-3. Formannskapet fatter vedtak om egenbetaling for barnet, når et barn er plassert utenfor 

hjemmet. 

  

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-004.html#16
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-005.html#17
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-005.html#18
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051216-1508.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051216-1508.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-005.html#19
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-004.html#10
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-004.html#16
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-004.html#16
http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/barnevernloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920717-100-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920717-100-009.html
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3. ANDRE BESTEMMELSER:  

Kommunen skal ha en administrasjon med en leder som har ansvaret for oppgaver etter denne loven, 

jf. § 2-1 3.ledd. Barnevernadministrasjonens ledelse tilligger stillingen som avdelingsleder for 

sosialavdelingen.  Ved permisjoner/ferier utpeker rådmannen en annen som leder for kommunens 

barnevernstjeneste. 

4. KLAGE:  

 

  Klage på administrative vedtak fattet på delegert myndighet behandles i formannskapet som 

klagenemnd i første instans.  

 Klage på vedtak fattet av barnevernadministrasjonens leder etter barnevernloven, behandles av 

barnevernadministrasjonenes leder i første instans. Dersom kommunen ikke finner grunn til å 

omgjøre vedtaket, skal klagen oversendes Fylkesmannen for endelig klagebehandling. 

  

BEREDSKAPSLOVEN 

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.   

 2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

 Rådmannen er delegert myndighet etter denne lov med forskrifter i saker av ikke-prinsipiell 

karakter.  

 Formannskapet er delegert myndighet etter denne lov med forskrifter i prinsipielle saker. 

BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

Kommunestyrets myndighet etter følgende bestemmelser kan ikke delegeres til andre:  

 Gi lokale forskrifter etter § 7 3.ledd  
 Gi lokale forskrifter og fatte enkeltvedtak etter § 13 4.ledd  
 Fastsette lokal forskrift om gebyr etter § 28 2.ledd. 
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2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

  

Rådmannen utøver den myndighet som etter loven og gitte forskrifter er tillagt kommunen, med 

mindre annet er bestemt i dette reglementet eller myndigheten ikke kan delegeres. 

Delegasjonen gjelder også myndighet tillagt kommunen som lokal tilsynsmyndighet, jf. § 32. 

Jf. § 9 4.ledd. 

Myndighet til å inngå avtale om samarbeid med andre kommuner om felles brannvesen eller felles 

ledelse av brannvesenet i henhold til denne bestemmelsen, innehas av kommunestyret. 

Jf. § 17. 

Myndighet til å pålegge tjenesteplikt i henhold til denne bestemmelsen, innehas av formannskapet. 

Jf. § 41 2.ledd. 

Klageorgan etter denne bestemmelsen er Formannskapet. 

3. KLAGE:  

Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av Formannskapet som 

klagenemnd. 

EIENDOMSKATTELOVEN 

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 1. Rådmannen v/ økonomi- og regnskapsområdet er eiendomsskattekontor etter denne loven. 

Jf. § 8A-3.  

 Skatteverdien på hver enkelt eiendom fastsettes av Takstnemnd for eiendomsskatt  
 Rådmannen har myndighet til å utpeke besiktigelsesmenn. 

Jf. § 20. 

Klagenemnd for eiendomsskatt er klageorgan i henhold til denne bestemmelsen. 

3. KLAGE:  

 Klage på eiendomsskatt behandles av klagenemnd for eiendomsskatt. 
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EIERSEKSJONLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET: JF. § 8.  

 Det faste utvalg for plansaker (Formannskapet) fatter vedtak etter denne bestemmelsens 1.ledd  

 Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsens 2.ledd, når saken anses kurant.  

 Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelsens 2.ledd, når saken ikke anses kurant.  

 Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsens 3.ledd.  

 Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelsens 4.ledd. 

Jf. § 9.  

 Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen når saken anses kurant.  

 Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelsen når saken ikke anses kurant. 

Jf. § 11. 

Rådmannen utfører kommunens oppgaver etter denne bestemmelsen. 

3. KLAGE:  

 Vedtak etter § 8 1.ledd kan ikke påklages.  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles i formannskapet i 

førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles i klagenemnda i 

førsteinstans. 

 FILMLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 2. 

Rådmannen fatter vedtak og fører kontroll etter denne bestemmelsen. 
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Vedtak om nekting eller tilbaketrekking av tillatelse etter 2.ledd delegeres ikke. 

3. KLAGE:  

Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles i Formannskapet som 

klagenemnd.  

 FOLKEHELSELOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

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

betydning.  

3. KLAGE:  

Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles i formannskapet som 

klagenemnd.  

 FORPAKTNINGSLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 1. Rådmannen mottar melding i henhold til denne bestemmelsens 2.ledd. 

Jf. § 4. Rådmannen behandler fremlagte forpaktingsavtaler i henhold til denne bestemmelsen. 

Jf. § 6. Rådmannen fastsetter forpaktningsavgift etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 7.  Rådmannen gir samtykke i henhold til denne bestemmelsen. 

Jf. § 11 4.ledd.  Rådmannen gir samtykke i henhold til denne bestemmelsen. 

Jf. § 17 3.ledd.  Rådmannen gir samtykke i henhold til denne bestemmelsen.  
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Jf. § 25.  

 Rådmannen godkjenner avtaler etter denne bestemmelsen når saken anses kurant.  

 Formannskapet godkjenner avtaler etter denne bestemmelsen når saken ikke anses kurant. 

3. ANDRE BESTEMMELSER  

Kommunen skal ha et skjønnsutvalg bestående av 3 medlemmer, jfr. § 11 2. ledd. 

4. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet skal behandles av 
hovedutvalg for næring, natur og miljø.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet skal behandles av  hovedutvalg 
næring, natur og miljø som klagenemnd.  

 Klage på skjønn holdt av det kommunale utvalget nevnt i § 11 2.ledd, behandles av 
formannskapet i førsteinstans og avgjøres av fylkesmannen- 

5. RAPPORTERING:  

 Vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet rapporteres til formannskapet.  
 Vedtak fattet av formannskapet på delegert myndighet rapporteres etter behov. 

 

FORURENSNINGSLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET: 

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må 
utøves av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET: 

Jf. § 83.  

 Formannskapet utøver den myndighet som etter loven er tillagt kommunen eller 
kommunen som forurensningsmyndighet, jfr. § 81.  

 Dette inkluderer vedtak om offentlig påtale etter § 78 3.ledd og § 79 3.ledd.  
 Myndighet etter følgende bestemmelser delegeres ikke til formannskapet:  

o Gi forskrifter etter § 30 2.ledd 1.pkt. og 3.ledd 1.pkt.  
o Fastsettelse av avfallsgebyr etter § 34.  

Jf. § 7: Rådmannen utøver den myndighet som er tillagt kommunen etter denne bestemmelsen. 
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JFR. FORSKRIFT TIL FORURENSNINGSLOVENS § 9:  

 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.  
o Rådmannen fatter vedtak etter denne forskriften i saker som anses kurante. 

Myndigheten etter § 33 delegeres ikke.  
o Formannskapet fatter vedtak etter denne forskriftens § 33 og andre saker etter 

forskriften som ikke anses kurante.  

 Forurensningsforskriften.  
o 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 fastsatt av kommunestyret etter 
§ 4-7.  

 Kommunestyret er havneansvarlig etter § 20-4, men rådmannen utøver 
myndighet tillagt havneansvarlig etter dette kapitlet når ikke annet er 
sagt. Myndighet etter § 20-11 utøves innenfor regler fastsatt av 
kommunestyret i forskrift etter § 20-9.  

 Klagebehandling etter forskriften følger delegasjonsreglementets 
bestemmelser om klage.  

o Formannskapet er delegert myndighet etter følgende bestemmelser:  
 § 7-4 5.ledd  

 § 7-5 2.ledd  

 § 7-14  

 § 24-14  

 § 24-15  

 § 41-6  

o Myndighet etter følgende bestemmelser er ikke delegert:  
 § 1-2  

 § 2-12  

 § 4-7  

 § 7-4 4.ledd  

 § 7-5 3.ledd  

 kap. 11  

 § 16-5. Rådmannen har imidlertid myndighet etter 2.ledd 2. og 3. pkt.  

 § 16-9  

 § 20-9  
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§ 23-6  

 Avfallsforskriften  
o SHMIL utøver myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne forskriften 

når ikke annet er nevnt eller myndigheten er delegert til andre.  
o Myndighet etter § 17-6 delegeres formannskapet.  
o Klagebehandling etter forskriften følger delegasjonsreglementets bestemmelser 

om klage.  

Jf. § 22:  

 Rådmannen utøver den myndighet som er tillagt kommunen etter denne bestemmelsen, 
med unntak av 1.ledd 1.pkt.  

 Formannskapet utøver myndighet til å utferdige forskrift etter denne bestemmelsens 
1.ledd 1.pkt. 

Jf. § 24. 

Rådmannen er ansvarlig for drift og vedlikehold etter denne bestemmelsens 1. ledd. 

Jf. § 26. 

Rådmannen har ansvar etter denne bestemmelse. 

Jf. § 30 1.ledd 1.pkt.  

 Kommunens plikt til å samle inn forbruksavfall ivaretas av det interkommunale 
selskapet Sør-Helgeland Miljøverk (SHMIL).  

 SHMILs myndighet og utførelse følger de til enhver tid gjeldende avtaler og forskrifter 
vedtatt av kommunestyret. 

Jf. § 35 2. og 4. ledd Rådmannen utøver myndighet etter denne bestemmelsens 2. og 4. ledd. 

Jf. § 36: Rådmannen utøver den myndighet som er tillagt kommunen etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 37:  

 Rådmannen utøver den myndighet som er tillagt kommunen etter denne bestemmelsen.  
 Det skal utarbeides kvalitetsrutiner i forbindelse med saksbehandling etter denne 

bestemmelsen. 

Jf. § 43.Rådmannen sørger for nødvendig beredskap etter denne bestemmelse. 

Jf. § 74 1. og 2.ledd:  

 Rådmannen utøver den myndighet som er tillagt kommunen etter denne bestemmelsen i 
kurante saker.  

 Formannskapet utøver den myndighet som er tillagt kommunen etter denne 
bestemmelsen i ukurante saker.  
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 Det skal utarbeides kvalitetsrutiner i forbindelse med saksbehandling etter denne 
bestemmelsen. 

3. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet etter § 74 og forskrifter behandles 

av formannskapet i førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet etter § 74 og forskrifter behandles av 

formannskapet i førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet ellers behandles i formannskapet.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet ellers behandles i formannskapet. 

  

FRILUFTSLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

Jf. § 21. 

Kommunestyret har den myndighet og de oppgaver som er tillagt friluftslivsorganer, om ikke annet er 

nevnt i loven eller delegasjonsvedtak. 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 20.Rådmannen avgir uttalelse etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 24.Rådmannen foretar kunngjøring etter denne bestemmelsens 4. ledd. 

Jf. § 35.Rådmannen innehar myndigheten etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 40.Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelsen. 

3. ANDRE BESTEMMELSER  

Saksgang: Hovedutvalg for næring, natur og miljø innstiller i saker etter friluftsloven som skal 

behandles av kommunestyret.. 

4. KLAGE:  

Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av formannskapet i første 

instans. 
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  GRAVFERDSLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6. 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 9 3.ledd. Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 9 4.ledd. Rådmannen avgjør spørsmål reist etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 9 5.ledd. Rådmannen sørger for gravferd etter denne bestemmelsen. 

3. KLAGE:  

 Avgjørelse fattet etter § 9 3.ledd kan ikke påklages.  
 Klage på avgjørelse fattet av rådmannen på delegert myndighet etter § 9 4. og 5.ledd, 

behandles i formannskapet i førsteinstans. 

  

HUNDELOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

 Rådmannen er delegert myndighet etter denne lov med forskrifter i kurante saker. 

 Formannskapet er delegert myndighet etter denne lov med forskrifter i ukurante saker 

 Myndighet til å gi forskrifter etter §§ 6, 11 og 12, delegeres ikke 

3. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles i formannskapet i 
førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles i formannskapet i 
førsteinstans.  
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http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-074-004.html#11
http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-074-004.html#12
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 HUSBANKLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. forskrift til § 1 : Forskrift om startlån fra Den Norske Stats Husbank. 

Rådmannen tildeler startlån i henhold til denne forskriften etter retningslinjer og økonomiske rammer 

gitt av kommunestyret. Myndighet etter § 5 delegeres ikke. 

3. KLAGE:  

Klage på vedtak fattet på delegert myndighet behandles av formannskapet som klagenemnd. 

 

INTRODUKSJONSLOVEN  

KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, 

må utøves av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6. 

DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Rådmannen utøver myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne loven. 

ANDRE FORHOLD:  

Personer omfattet av loven gis tilleggsytelser i henhold til vedtatt reglement. Reglementet 

forvaltes av rådmannen. 

KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av 
formannskapet som førsteinstans.  

 Klage på vedtak om tilleggsytelser behandles av formannskapet.  

  

http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/husbankloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19460301-003-001.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20021202-1338.html
http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/introduksjonloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
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JORDLOVA  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

Jf. § 3. 

Kommunestyret har myndighet delegert etter vedtak om overføring av myndighet til kommunen, -, 

fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordlova, odelslova 

og skogbrukslova gjennom Rundskriv M-6/2003, av 08.12.2003 (overføringsvedtak), om ikke annet er 

nevnt der eller i delegasjonsvedtak.  

 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET: 

Jf. forskrift til § 3: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, 

jordloven, odelsloven og skogbruksloven. 

Rådmannen ivaretar kommunens plikter etter denne forskrift. 

Jf. § 6. Rådmannen utfører de oppgaver som er tillagt kommunen etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 8 a. - Hovedutvalg for næring, natur og miljø fatter vedtak etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 9, jfr. overføringsvedtak § 1. 

 Rådmannen fatter vedtak om godkjennelse av omdisponering av ubebygde enkelttomter 

uansett formål under 2 daa etter denne bestemmelsen.  

 Rådmannen fatter vedtak om godkjennelse av omdisponering av areal som grenser til og skal 

legges til tidligere fradelt tomt, bebygd eller ubebygd, inntil tomt og tilleggstomt til sammen 

er 2 daa.  

 Rådmannen fatter vedtak om godkjenning av omdisponering av dyrka jord til skogsmark for 

areal som ikke er over 50 daa.  

 Hovedutvalg for næring, natur og miljø fatter vedtak om omdisponering av arealer som 

overstiger rådmannens myndighet. 

Jf. forskrift til § 11: Forskrift om nydyrking.  

 Jfr. § 4.Rådmannen godkjenner plan for nydyrking i henhold til loven og denne forskrift. 

Jf. § 12, jf. overføringsvedtak § 1. 

 Rådmannen fatter vedtak om fradeling av ubebygde enkelttomter uansett formål ikke over 2 

daa etter denne bestemmelsen.  

 Rådmannen fatter vedtak om fradeling av areal som grenser til og skal legges til tidligere 

fradelt tomt, bebygd eller ubebygd, inntil tomt og tilleggstomt til sammen er 2 daa.  

http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/jordloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19950512-023-003.html#4
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/ld-20031208-1479.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19950512-023-003.html#4
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20031208-1480.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20031208-1480.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19950512-023-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19950512-023-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19950512-023-004.html
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/td-20031208-1479-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19950512-023-004.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-19970502-0423.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-19970502-0423-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19950512-023-005.html
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/td-20031208-1479-001.html
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 Rådmannen fatter vedtak om fradeling av bebygde tomter ikke over 2 daa. Dette gjelder ikke 

våningshus, kårhus og driftsbygninger.  

 Rådmannen fatter vedtak om fradeling av eiendommens sine bygninger med tomt inntil 5 daa, 

dersom det foreligger en avtale om salg av restarealet som tilleggsjord.  

 Formannskapet fatter vedtak om fradeling av arealer som ikke går inn under rådmannens 

myndighet.  

 Kommunen har ikke myndighet til å avgjøre om en eiendom med flere registernummer er å 

anse som en driftsenhet etter denne bestemmelsens 4.ledd, jfr. overføringsvedtak § 2. 

  

Jf. § 19. Rådmannen fører tilsyn etter denne bestemmelsen. 

3. ANDRE BESTEMMELSER:  

 På områder delegert til rådmannen fatter hovedutvalg for næring, natur og miljø vedtak hvor 

saken er prinsipiell eller ikke anses kurant. 

Jf. forskrifter til §§ 3 og 18.  

 Rådmannen gir uttalelse i landbrukssaker hvor slike forskrifter pålegger kommunen dette.  

 Rådmannen fatter vedtak i landbrukssaker kommunen er gitt avgjørelsesmyndighet gjennom 

slike forskrifter, når saken anses kurant.  

 Formannskapet fatter vedtak i landbrukssaker kommunen er gitt avgjørelsesmyndighet 

gjennom slike forskrifter, når saken ikke anses kurant. 

4. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av formannskapet i 

førsteinstans, også når det gjelder delegert myndighet etter overføringsvedtaket.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles av Formannskapet i 

førsteinstans, også når det gjelder delegert myndighet etter overføringsvedtaket.  

 

LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTER M.M.  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

Kommunestyrets myndighet etter følgende bestemmelser kan ikke delegeres til andre:  

  

http://www.lovdata.no/for/sf/dl/td-20031208-1479-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19950512-023-007.html#19
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19950512-023.html
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
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2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

 Rådmannen foretar inntak i kommunale sykehjem og institusjoner med heldøgns tilsyn, 

herunder rehabiliterings- og avlastningsopphold.  

 Rådmannen tildeler hjemmebaserte tjenester hjemlet i denne loven 

 Formannskapet er klageorgan etter denne bestemmelsen.  
 Rådmannen har for øvrig myndighet som er tillagt kommunen etter denne loven, når saken 

anses kurant.  

 Saker som ikke anses kurant behandles av formannskapet.  

Jf. forskrifter: 

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

o Jf. § 6  Rådmannen godkjenner virksomheter etter denne bestemmelse. 
o Jf. § 25  Rådmannen fører tilsyn etter denne bestemmelse. 
o Jf. § 26  Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelse. 

 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.  

o Jf. § 6 Rådmannen mottar melding etter denne bestemmelse. 
o Jf. § 19 Rådmannen fører tilsyn etter denne bestemmelse. 
o Jf. § 20 Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelse. 

 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet 

m.v.  

o Jf. § 8  

Rådmannen fører tilsyn etter denne bestemmelsens 1. ledd. 

Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelsens 2. og 3. ledd 

 

 Jf. § 9  Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelsen 

 Forskrift om skadedyrbekjempelse.  

o Jf. § 2-3  Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen 
o Jf. § 2-4  Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen 
o Jf. § 3-3  Rådmannen mottar melding etter denne bestemmelse. 
o Jf. § 5-2  Rådmannen førRådmannen moer tilsyn etter denne 

bestemmelse. 
o Jf. § 5-3  Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelsens 2. 

ledd. 
o Jf. § 5-4  Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelsen. 

 Forskrift om miljørettet helsevern.  

Rådmannen fatter vedtak i henhold til denne forskriften. 

http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19951201-0928.html#25
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960613-0592.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960613-0592.html#6
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19960613-0592.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19960613-0592.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960613-0592.html#19
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960613-0592.html#20
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19980506-0581.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19980506-0581.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19980506-0581.html#8
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19980506-0581.html#9
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1406.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20001221-1406.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20001221-1406.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1406.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1406.html#2-4
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1406.html#3-3
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20001221-1406.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20001221-1406.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1406.html#5-2
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1406.html#2-4
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1406.html#5-3
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20001221-1406.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20001221-1406.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20030425-0486.html
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 Formannskapet fatter vedtak om granskning etter denne bestemmelse.  

 Kommunelegen gjennomfører granskning etter denne bestemmelse, etter at vedtak er fattet av 

formannskapet. 

3. KLAGE:  

Klage etter denne lov behandles ihht § 9-11.Klage. 

KONFLIKTRÅDSLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Rådmannen er kommunens partsrepresentant i saker som behandles av konfliktrådet. 

Rådmannen inngår avtaler på vegne av kommunen. 

Rådmannen inngår avtaler på vegne av kommunen. 

3. KLAGE:  

Saker vedr. konfliktrådsbehandling kan ikke påklages. 

 

KONSESJONSLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

Jf. § 2. 

Kommunestyret har myndighet delegert etter vedtak om overføring av myndighet til kommunen, -, 

fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordlova, odelslova 

og skogbrukslova gjennom Rundskriv M-6/2003, av 08.12.2003 (overføringsvedtak), om ikke annet er 

nevnt der eller i delegasjonsvedtak.  

  

http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/konfliktradsloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/konsesjonsloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20031128-098-001.html
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/ld-20031208-1479.html
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2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. forskrift til § 2: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, 

jordloven, odelsloven og skogbruksloven. 

Rådmannen ivaretar kommunens plikter etter denne forskrift. 

Jf. § 2, jfr. overføringsvedtak § 1. 

 Rådmannen gir konsesjon ved erverv av areal som er en del av bygge områder som 
nevnt i plan- og bygningsloven § 20-4 1.ledd nr.1 og § 25 1.ledd nr.1, når saken anses 
kurant.  

 Rådmannen gir konsesjon ved erverv av en enkelt ubebygd boligtomt eller ubebygd tomt 
for fritidshus, når tomta ikke er større enn 2 daa og saken anses kurant.  

 Formannskapet avgjør saker som er nevnt i disse punktene, når saken ikke anses kurant.  
 Kommunen har ikke myndighet til å avgjøre saker om unntak fra konsesjonsplikten etter 

bestemmelsens 3.ledd 2.pkt., jf. overføringsvedtak § 4. 

Jf. § 3: 

Rådmannen fatter vedtak vedr. konsesjon om kontrakter nevnt i denne bestemmelsen, i kurante saker. 

Jf. § 4: Rådmannen godtgjør konsesjonsfrihet etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 5: Rådmannen godtgjør konsesjonsfrihet etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 11: 

 Det organ som tar avgjørelse på at konsesjon skal gis, har også myndighet til å sette 
vilkår etter denne bestemmelsen.  

 Rådmann har myndighet til i å innvilge fristutsettelse for oppfyllelse av vilkår i gitte 
konsesjoner, i kurante saker, jfr. bestemmelsens siste pkt. 

Jf. § 17. Rådmannen fører kontroll i henhold til denne bestemmelsen. 

3. ANDRE BESTEMMELSER:  

På områder delegert til rådmannen fatter –hovedutvalg for næring, natur og miljø vedtak hvor saken er 

prinsipiell eller ikke anses kurant. 

 

4. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles i hovedutvalg for 
næring, natur og miljø i førsteinstans.  

http://www.lovdata.no/all/tl-20031128-098-001.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20031208-1480.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20031208-1480.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20031128-098-001.html
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/td-20031208-1479-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-006.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/td-20031208-1479-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20031128-098-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20031128-098-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20031128-098-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20031128-098-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20031128-098-006.html
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 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles i -hovedutvalg for 
næring, natur og miljø som klagenemnda i førsteinstans.  

 

TOMTEFESTELOVEN  

§ 32 Rådmannen dokumenterer rett til innløsning av festetomt etter §§ 32 og 33 

DYREHELSEPERSONELLOVEN  

§ 3 a Kommunens ansvar 

Rådmannen skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. 

Rådmannen har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. 

KRISESENTERLOVEN  

KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET: 

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6. 

DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET: 

Daglig drift av kommunale tilbud avklares gjennom fremforhandlet interkommunal samarbeidsavtale. 

Avtale skal godkjennes av kommunestyret. 

ANDRE BESTEMMELSER: 

Rådmannen gis delegert myndighet for å representere kommunen i samarbeidsorganet til 

interkommunalt krisesenter.  

LAKSE- OG INNLANDSFISKELOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

Miljøverndepartementet har i brev av 19.01.1996 delegert myndighet til kommunene etter §§ 12, 15, 

25, 27, 28, 31, 36 og 47.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19920515-047-008.html&emne=lakse*%20%2b%20og*%20%2b%20innlandsfiske*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19920515-047-008.html&emne=lakse*%20%2b%20og*%20%2b%20innlandsfiske*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19920515-047-008.html&emne=lakse*%20%2b%20og*%20%2b%20innlandsfiske*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19920515-047-008.html&emne=lakse*%20%2b%20og*%20%2b%20innlandsfiske*&&
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-011.html
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Jf. § 6. Kommunestyret har myndighet og oppgaver tillagt fiskeforvaltningen om ikke annet er nevnt i 

loven eller ved delegasjonsvedtak. 

 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 12. Rådmannen fatter vedtak om tiltak i krisesituasjoner etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 15 2.ledd 3.pkt. Rådmannen gir nærmere regler om merking i henhold til denne bestemmelse. 

Jf. § 27 1.ledd 2.pkt. Formannskapet gir pålegg om bortleie eller salg av fiskekort. 

Jf. § 27 3.ledd. Formannskapet kan forlenge fristen for begjæring om skjønn etter denne 

bestemmelsen. 

Jf. § 28 2.ledd. Formannskapet fatter vedtak etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 28 4.ledd. Formannskapet kan forlenge fristen for begjæring om skjønn etter denne 

bestemmelsen. 

Jf. forskrift til § 30: Forskrift om fiskeriavgift. 

Jf. § 3. 

Rådmannen kan dispensere fra denne forskrift i henhold til denne bestemmelsen. 

Jf. § 31 1.ledd a-d.  

 Rådmannen fatter vedtak i henhold til denne bestemmelsen i saker som anses kurante.  

 Formannskapet fatter vedtak i henhold til denne bestemmelsen i saker som ikke anses kurante. 

Jf. § 31 2.ledd.  

 Rådmannen fatter vedtak etter 1.ledd a-d på eget initiativ etter denne bestemmelse i saker som 

anses kurante.  

 Formannskapet fatter vedtak etter 1.ledd a-d i henhold til denne bestemmelsen i saker som 

ikke anses kurante.  

Jf. § 47 2.ledd. 

Rådmannen tar vare på ulovlig fanget fisk eller verdien av denne, etter denne bestemmelsen. 

3. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet etter § 23 behandles av hovedutvalget for natur, næring og miljø. 

 Klage på vedtak fattet av kommunen på delegert myndighet fra departementet behandles i 

hovedutvalget for natur, næring og miljø i førsteinstans. Klage på slike vedtak fattet av 

rådmannen behandles i hovedutvalget for natur, næring og miljø i førsteinstans. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-006.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19930615-0532.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-19930615-0532-0.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-011.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920515-047-004.html
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 LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 

VASSDRAG  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

Kommunestyrets myndighet etter følgende bestemmelser kan ikke delegeres til andre:  

 Gjøre bestemmelser i henhold til § 4 3.ledd siste pkt., jf. § 5 2.ledd.  

 Gi forskrifter etter § 5 1.ledd, jfr. § 5 2.ledd, jfr. forskrift til § 7. 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. forskrift til § 4a: Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 Rådmannen fatter vedtak i henhold til forskriftenes § 5 i kurante saker.  

 Planutvalget fatter vedtak i henhold til forskriftenes § 5 i ukurante saker og § 6.  

Jf. § 6.  

 Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelse i kurante saker.  

 Planutvalget fatter vedtak etter denne bestemmelse ukurante saker.  

3. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles i Planutvalget i 

førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av Planutvalget på delegert myndighet behandles av formannskapet 

som klagenemnd i førsteinstans. 

    LOV OM TILSKOTT TIL LIVSSYNSSAMFUNN   

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 3. Rådmannen tildeler tilskudd etter denne bestemmelsen.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19770610-082.html&emne=motorferdsel*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19770610-082.html&emne=motorferdsel*&&
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19770610-082-0.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19770610-082-0.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19770610-082-0.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19770610-082-0.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19880515-0356.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-19880515-0356-0.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-19880515-0356-0.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-19880515-0356-0.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19770610-082-0.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19810612-064.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19810612-064-0.html
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3. KLAGE:  

Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av formannskapet i 

førsteinstans. 

 LOV OM TRUDOMSSAMFUNN OG YMIST ANNA  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller delegert til andre, må utøves av 

kommunestyret, jf. kommuneloven § 6. 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 19 2.ledd. Rådmannen tildeler tilskudd etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 20.Rådmannen tildeler tilskudd etter denne bestemmelsen. 

3. KLAGE  

Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet, behandles i formannskapet i førsteinstans.  

 

  MATRIKKELLOVEN   

Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 nr. 101 

KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv legger til 

andre organer. 

Myndighet som ikke kan delegeres (matrikkelloven § 5a 2. ledd): 

• Å inngå avtale om å overlate til andre å utføre oppmålingsforretninger på sine vegne. 

• Å inngå avtale om å overlate til annen kommune etter reglene i kommuneloven, eller til sentral 

matrikkelmyndighet, å føre matrikkelen på sine vegne 

• Å fastsette gebyr (§ 32) 

  

http://www.lovdata.no/all/nl-19690613-025.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19690613-025-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19690613-025-002.html
http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/tilskudd_livss_samfunn.htm
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DELEGASJON TIL FAST UTVALG FOR PLANSAKER: 

Kommunestyret delegerer all myndighet innen lovens virkeområde til Fast utvalg for plansaker. 

DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONSSJEFEN: 

Fast utvalg for plansaker delegerer rådmannen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle saker 

innen lovens virkeområde. 

KLAGE: 

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak når ikke annet er bestemt (§ 46).  

Reglene om klage i forvaltningsloven gjelder tilsvarende (§ 46 1. ledd). Departementet er klageinstans 

for vedtak gjort av sentral matrikkemyndighet. Sentral matrikkelmyndighet er klageinstans for 

kommunale vedtak om utlevering av opplysninger fra matrikkelen (§ 46 1. ledd bokstav j). 

RAPPORTERING: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

ODELSLOVA 

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

Kommunestyret har myndighet delegert etter vedtak om overføring av myndighet til kommunen, -, 

fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordlova, odelslova 

og skogbruksloven gjennom Rundskriv M-6/2003, av 08.12.2003 (overføringsvedtak), om ikke annet 

er nevnt der eller i delegasjonsvedtak.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

 Rådmannen gir fritak fra driveplikt for inntil 5 år etter denne bestemmelsen. (§39). 

 Søknad om fritak som sammen med tidligere gitte fritak vil overstige 5 år, skal avgjøres av 

kommunestyret.  

3. ANDRE BESTEMMELSER:  

På områder delegert til rådmannen fatter hovedutvalg for næring, natur og miljø vedtak hvor saken er 

prinsipiell eller ikke anses kurant.  

http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/odelsloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/ld-20031208-1479.html
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4. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles i hovedutvalg for 

næring, natur og miljø i førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles i hovedutvalg for næring, 

natur og miljø som klagenemnd i førsteinstans.  

  

OFFENTLEGLOVA  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET: 

Begjæring om dokumentinnsyn etter denne lov avgjøres av rådmann. For øvrig forvaltes lovens 

bestemmelser av rådmannen innenfor rammen av de til enhver tids gjeldende planer og bestemmelser. 

3. KLAGE:  

Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet etter denne lov behandles i formannskapet 

i førsteinstans. 

 OPPLÆRINGSLOVA  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 2-1 3.ledd. Rådmannen fatter vedtak om forskjøvet skolestart etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 2-1 4.ledd. Rådmannen fatter vedtak om fritak fra opplæringsplikten etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 2-2 4.ledd Rådmannen gir forskrift etter denne bestemmelsens 4. ledd. 

Jf. § 2-3. Rådmannen fatter vedtak om rammetimetall etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 2-6 2.ledd. Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen. 

http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/offenlighetsloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/opplaringslova.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-2
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-3
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-6
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Jf. § 2-8. Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 2-9 Rådmannen gir forskrift etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 2-11 Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 4A-1. Rådmannen fatter vedtak om opplæring i henhold til bestemmelser i kap. 4A. 

Jf. § 4A-2 Rådmannen fatter vedtak om spesialundervisning i henhold til bestemmelser i kap. 4A. 

Jf. § 4A-4 Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 4A-7 Rådmannen fatter vedtak om innlosjering etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 4A-9 Rådmannen selv fatter vedtak om bortvisning etter denne bestemmelsen. 

Jf. § 5-1. Rådmannen fatter vedtak om spesialundervisning etter bestemmelser i kap.5 §§ 5.1-5.7  

Jf. kap 7. Rådmannen fatter vedtak om innlosjering etter bestemmelser i kap.7.  

Vedtak om skyss etter bestemmelser i kap.7 gjøres i henhold til skyssreglement vedtatt av 

kommunestyret. 

Jf. § 8-1 3. ledd Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsens 3. ledd.  

Jf. § 10-9. Rådmannen krever politiattest etter denne bestemmelse. 

Jf. § 13-4. Kommunens myndighet etter denne bestemmelsen utøves i henhold til vedtatt 

skyssreglement. 

Jf. § 13-7 7.ledd. Rådmannen godkjenner og fører tilsyn med private skolefritidsordninger som får 

statstilskudd. 

Jf. § 14-2.  

 Rådmannen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikke går på skole, 

og kan kalle de inn til særskilte prøver.  

 Formannskapet gjør vedtak om at barn og unge skal gå i skole etter denne bestemmelsen. 

3. REKTORS MYNDIGHET:  

Rektors myndighet etter § 2-10 2.ledd kan ikke delegeres til andre. 

4. ANDRE BESTEMMELSER:  

 Kommunen skal ha skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået, jf. 

§ 13-1 4.ledd.  

 Delegasjonene etter kap. 4A trer i kraft når reglene trår i kraft. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-8
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-9
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-11
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#6
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-008.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-009.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-4
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-7
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-016.html#14-2
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html
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5. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av formannskapet i 

førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles av formannskapet som 

klagenemnd i førsteinstans.  

LOV OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 
(PERSONOPPLYSNINGSLOVEN). 

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.   

 2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

 Rådmannen er delegert myndighet etter denne lov med forskrifter i kurante saker. 

 Formannskapet er delegert myndighet etter denne lov med forskrifter i ukurante saker 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

Kommunestyrets myndighet etter følgende bestemmelser kan ikke delegeres til andre, jf.§ 3-3:  

 Fastsette eventuelle vedtekter til supplering av loven, 

 Behandle og vedta kommuneplanen. 

 Utarbeide og vedta reguleringsplaner. 

 Innsigelse og vedtak av departementet. 

 Utarbeide og vedta område og detaljregulering. 

 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. 

 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan.  

 Ekspropriasjon til vann og avløpsanlegg mv.  

 Fastsette gebyr. 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET. 

 Planutvalget er kommunens plan- og bygningsmyndighet og utøver den myndighet som etter 

loven og gitte forskrifter er tillagt kommunen, med unntak av den myndighet som ikke kan 

delegeres, jf. §3-3.  

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#3-3
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#3-3
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 I saker som anses kurante utøver rådmannen den myndighet som etter loven og gitte 

forskrifter er tillagt Planutvalget, med unntak av den myndighet som ikke kan delegeres, jf. 

§3-3 Saker som ikke anses kurante skal behandles av Planutvalget.  

 Kommunestyret velger representant til å ivareta barns interesser i plansaker.   

3. ANDRE BESTEMMELSER:  

Kommunen skal ha et fast utvalg for plansaker, jf. § 3-3 og vedtatt struktur for hovedutvalg. 

PLANUTVALGET ER DELEGERT SLIK MYNDIGHET I K-SAK 069/12 

Myndighetsområde: 

Ansvar for behandling av saker innenfor arealplanlegging, samferdsel og beredskap. Innstiller i saker som 

krever behandling i formannskap/kommunestyre. 

Arbeidsområde: 

 Rullering av kommuneplanens arealdel. 

 Arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner. 

 Overordnet beredskapsplaner. 

 Fastsette planprogram. 

 Motorferdsel i utmark. 

 Samferdsel og trafikk. ” 

4. KLAGE:  

Klage på vedtak fattet på delegert myndighet behandles i Planutvalget i første instans. 

 

SERVERINGSLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

 Rådmannen gir bevilling og utøver kommunens myndighet i henhold til loven i kurante saker.  

 Myndighet til å fatte vedtak om åpningstider etter § 15 og vedtak om tilbakekall av 
serveringsbevilling etter § 19, delegeres ikke. 

3. KLAGE:  

Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet, behandles i formannskapet. 

http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#3-3
http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-055.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19970613-055-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19970613-055-004.html
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SKOGBRUKSLOVA  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

Jf. § 3.  Kommunestyret har myndighet og oppgaver tillagt skogbruksstyresmakten om ikke 
annet er nevnt i loven eller ved delegasjonsvedtak. 

Kommunestyret har myndighet delegert etter vedtak om overføring av myndighet til kommunen, -, 

fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, 

odelsloven og skogbruksloven gjennom Rundskriv M-6/2003, av 08.12.2003 (overføringsvedtak), om 

ikke annet er nevnt der eller i delegasjonsvedtak.  

 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET: 

 Rådmannen gis myndighet etter denne loven med forskrifter. Dette gjelder også 
forskrifter etter eldre skogbrukslover, jf. ny lov § 25.  

 Rådmannen fatter vedtak hvor saken er prinsipiell eller på annen måte ikke anses 
kurant.  

 Myndighet etter § 11 delegeres ikke.  

3. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles i hovedutvalg for 
næring, natur og miljø i førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles i hovedutvalg for 
næring, natur og miljø i førsteinstans.  

SMITTEVERNLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 4-1 3.ledd. Rådmannen sørger for at vedtatte tiltak blir satt i verk etter denne bestemmelsen. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050527-031.html&emne=SKOGBRUKSLOV*&&
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20050527-031-001.html#3
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/ld-20031208-1479.html
http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/smittev_loven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19940805-055-004.html
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Jf. § 4-1 5.ledd. Kommunelegen fatter vedtak og setter i verk tiltak etter denne bestemmelse i 

hastesaker. 

Jf. § 4-6. Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelse der det ikke er tid til å innkalle 

kommunestyre. 

Jf. § 4-9. Rådmannen gir pålegg etter denne bestemmelsens 1., 2. og 4.ledd. 

Jf. § 7-2. Rådmannen utpeker ansvarlig kommunelege med stedfortreder etter denne bestemmelsen. 

3. KLAGE:  

Klage på vedtak fattet på delegert myndighet behandles av Formannskapet. 

 

 

 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS OG 
VELFERDSFORVALTNINGEN.  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

 Når myndighet og oppgaver er tillagt NAV-kontoret utøves denne av Rådmannen.  
 Rådmannen utøver myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne lov og 

forskrifter når ikke annet er sagt. 

Jf. forskrift til lov om sosiale tjenester.  

Rådmannen utøver kommunens myndighet i henhold til denne forskrift med unntak av ikke kurante 

saker som utøves av formannskapet.  

3. ANDRE BESTEMMELSER  

Ingen. 

4. KLAGE: 

Klage på vedtak fattet etter sosialtjenesteloven behandles av rådmannen i førsteinstans. Dersom 

rådmannen ikke finner grunnlag for å omgjøre vedtaket skal saken oversendes Fylkesmannen for 

endelig klagebehandling.  

http://www.lovdata.no/all/tl-19940805-055-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19940805-055-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19940805-055-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19940805-055-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/for/sf/so/so-19921204-0915.html


54 

 

  



55 

 

 

STADNAMNLOVA  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. § 7. Rådmannen gir varsel og samordner etter denne bestemmelsen. 

3. ANDRE BESTEMMELSER  

Ingen. 

STRAFFELOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:JF. § 79 5.LEDD.  

 Rådmannen begjærer offentlig påtale i saker som omfattes av kap. 12, 13, 18, 24, 25, 26, 
28, 34 og 40.  

 Formannskapet begjærer offentlig påtale på vegne av kommunen ellers. 

3. KLAGE:  

  

Begjæring om offentlig påtale kan ikke påklages.  

Dette gjelder også hvor det unnlates å begjære offentlig påtale. 

  

TOBAKKSSKADELOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/stadnamnlova.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19900518-011-0.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19020522-010.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-010.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-016.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-022.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-028.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-029.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-030.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-032.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-039.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-045.html
http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/tobakkskadeloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
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2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jf. §§ 13 og 29 Rådmannen fører tilsyn etter disse bestemmelsene.  

3. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet på delegert myndighet behandles av Formannskapet i første instans. 

 

TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN 

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6. 

2. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET:  

 Rådmannen fatter vedtak om tvangsdekning for kommunens utestående fordringer i saker som 

anses kurante.  

 Formannskapet fatter vedtak om tvangsdekning for kommunens utestående fordringer i saker 

som ikke anses kurante. 

3. KLAGE:  

Vedtak om tvangsdekning skal gjennomføres eller ikke, kan ikke påklages. 

 

TVISTEMÅLSLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Formannskapet kan reise sivilt søksmål for å få dekket kommunens tap i anledning skade som er 

oppstått på kommunal eiendom. 

Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet etter denne 

bestemmelsen. 

http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/tvangsfullb_loven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-090.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
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3. KLAGE:  

Vedtak om sivilt søksmål skal reises eller ikke, kan ikke påklages. 

 VALGLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller delegert til andre, må utøves av 

kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6. 

Kommunestyrets myndighet etter følgende bestemmelsene kan ikke delegeres til andre: 

 Valg av valgstyret, jf. Valglovens § 4-1.  
 Avgjøre at valg også skal foregå på søndag, jf. Valglovens § 9-2 nr.2. 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Valgmyndighet etter denne lov er valgstyret. 

Jf. § 4-2  Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf delegeres til valgstyret. 

Supplering av stemmestyrer kan videredelegeres. 

3. VALGSTYRETS MYNDIGHET: 

Valgstyrets myndighet etter følgende bestemmelser kan ikke delegeres til andre: 

 Fastsette frist for søknad om stemmegiving på særskilte steder pga. uførhet og sykdom, 
jf. § 8-3 nr.6. 

4. KLAGE:  

Klage på valgstyrets avgjørelser, forberedelser og gjennomføring av valget, følger reglene i valgloven 

§§ 13-1 og 13-2. 

  

  

http://www.vefsn.no/internett/Felles/Komm_info/delegasjon/valgloven.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850301-003-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-009.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850301-003-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-013.html
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VEGLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6. 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

 Rådmannen har myndighet som er tillagt kommunen etter denne loven, når saken anses 

kurant.  

 Saker som ikke anses kurant behandles av Planutvalget.  

 Myndighet etter §§ 5, 6, 7, 37 og 56 delegeres ikke. 

3. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles i Planutvalget i 

førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles i Planutvalget i førsteinstans.  

 

VEGTRAFIKKLOVEN  

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6.  

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jfr. forskrift til §§ 4, 5, 8, 31a og 37: Forskrift om offentlig parkeringsregulering og 

parkeringsgebyr og Vegdirektoratets vedtak av 31.oktober 1991.  

Rådmannen har myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne forskriften. 

Jfr. § 5.  

 Rådmannen har myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne bestemmelsen i 
kurante saker.  

 Planutvalget har myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne bestemmelsen i 
ukurante saker. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19630621-023.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19630621-023-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19630621-023-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19630621-023-001.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19630621-023-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19630621-023-007.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19650618-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-005.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19931001-0921.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19931001-0921.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
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Jfr. forskrift til §§ 5 og 6: Forskrifter om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 

trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskrifter).  

 Rådmannen har myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne forskriften i 
kurante saker.  

 Planutvalget har myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne forskriften i 
ukurante saker. 

Jfr. § 7. Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsens 2.ledd. 

Jfr. forskrift til § 8: Forskrift om parkering for forflytningshemmede.  

Rådmannen har myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter denne forskriften. 

Jfr. § 31a. 

Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak etter denne bestemmelsen, jfr. vedtak fra Statens 

Vegvesen datert 31.10.1991 om kommunal håndheving. 

Jfr. § 37. 

Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak etter denne bestemmelsen, jfr. vedtak fra Statens 

Vegvesen datert 31.10.1991 om kommunal håndheving. 

3. ANDRE BESTEMMELSER  

Jfr. forskrift til §§ 5, 6, 7 og 43: Forskrift om varsling av arbeid på offentlig veg.  

Planutvalget har delegert sin myndighet etter denne forskriften til rådmannen. 

4. KLAGE: 

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles i Planutvalget i første 

instans.  

 Klage på vedtak fattet etter Forskrift om parkering for forflytningshemmede, behandles i 

Planutvalget.  
 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles i Planutvalget i første 

instans.  

 Klage på parkeringsovertredelser behandles av rådmannen ved førstegangs klage. Klager som 

skal sendes til forhørsretten for avgjørelse, behandles i Planutvalget i førsteinstans.  

 VILTLOVEN 

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19931001-0921.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19931001-0921.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19940315-0222.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-006.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19810529-038.html&emne=VILTLOV*&&
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html
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Jfr. § 4. Kommunestyret har myndighet og oppgaver tillagt viltforvaltningen om ikke annet er nevnt i 

loven eller ved delegasjonsvedtak. 

2. DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET:  

Jfr. K-sak 069/12 , myndighetsområde for Hovedutvalg næring, natur og miljø er utvalget  tillagt 

”avgjørelsesmyndighet i saker om viltforvaltning og fiskeforvaltning som er lagt til kommunen.” 

Det innebærer at viltloven med tilhørende forskrifter er delegert utvalget. 

Jfr. § 2. 

FOR 1999-02-15 nr 357: Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, 

og om jakt på oppdrettet utsatt vilt. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19990215-0357.html 

 

Hovedutvalg for næring, natur og miljø gir tillatelser og vurderinger etter denne forskrift. 

Jfr. § 14a.  

 Rådmannen utøver kommunens myndighet til felling av hjortevilt,  i henhold til denne 

bestemmelse og Direktoratet for naturforvaltnings delegasjon av 16.01.2003.  

 I tettbygd strøk kan rådmannen likevel ikke iverksette felling uten at aksjonen ledes av politiet 

etter nærmere avtale. 

Jfr. forskrift til § 14 og § 14a: Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig 

reduserer andre viltarters reproduksjon.  

 Rådmannen gir tillatelser i henhold til denne forskriften, i kurante saker.  

 Hovedutvalg næring, natur og miljø gir tillatelser i henhold til denne forskriften i saker som 

ikke anses kurante. 

Jfr. § 16 og forskrift til § 16: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever.  

 Rådmannen gir tillatelse i henhold til denne bestemmelsen og gitte forskrifter, i kurante saker.  

 Hovedutvalg næring, natur og miljø gir tillatelser i henhold til denne bestemmelsen og gitte 

forskrifter i saker som ikke anses kurante. 

 Jfr. §16 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt 

 Rådmannen gir tillatelse i henhold til denne bestemmelsen og gitte forskrifter, i kurante saker.  

 Hovedutvalg næring, natur og miljø gir tillatelser i henhold til denne bestemmelsen og gitte 

forskrifter i saker som ikke anses kurante. 

NNM sak 018/13, pkt. 3 gir følgende delegasjon til Rådmannen: 

http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-002.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19990215-0357.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-004.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19970901-1000.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19970901-1000.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-005.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-20020322-0314.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-20120210-0134.html&emne=*hjortevilt*&&
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”Vedtak om godkjenning av vald, bestandsplan, fravik fra minsteareal, tildeling av fellingskvote og 

andre vedtak om hjorteviltforvaltningen uten prinsipiell betydning delegeres Rådmannen, jfr. 

delegasjonsreglementet for Hattfjelldal kommune. Hovedutvalg for næring, natur og miljø er 

ankeinstans.” 

Jfr. § 36. 

Hovedutvalg næring, natur og miljø samrår med grunneierne etter denne bestemmelsens 2.ledd. 

Jfr. § 37. 

Hovedutvalg næring, natur og miljø ivaretar kommunens oppgaver etter denne bestemmelsen. 

Jfr. forskrift til § 37: Forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing av 

eiendommer til felles viltområde i viltlovens § 37. 

Hovedutvalg næring, natur og miljø innehar fullmaktene til kommunen etter denne forskrift. 

Jfr. § 38. 

Hovedutvalg næring, natur og miljø ivaretar kommunens oppgaver etter denne bestemmelsen. 

Jfr. forskrift til § 38: Forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing for å 

oppnå minsteareal for hjorteviltjakt i viltlovens § 38. 

Hovedutvalg næring, natur og miljø innehar fullmaktene til kommunen etter denne forskrift. 

Jfr. forskrift til § 39: Forskrift om utøvelse av jakt og fangst. 

Rådmannen utsteder bevis i henhold til forskriftens § 10. 

Jfr. forskrift til § 43: Forskrift om kommunale viltfond m.m. 

 Hovedutvalg næring, natur og miljø gis myndighet i henhold til denne forskriften. .  

 Rådmannen gis myndighet til å kreve inn fellingsavgift og fordele midler innenfor rammen av 

godkjent budsjett og gjeldende forskrift. 

Jfr. § 48.  

 Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen i kurante saker.  
 Hovedutvalg næring, natur og miljø fatter vedtak etter denne bestemmelsen i saker som ikke 

anses kurante. 

Jfr. § 49. 

Rådmannen kan kreve oppgaver framlagt etter denne bestemmelse. 

3. ANDRE BESTEMMELSER:  

Rådmannen er mottaker av meldinger som skal sendes kommunen i henhold til loven. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-007.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-008.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19841024-1878.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19841024-1878.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-008.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19841024-1879.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-19841024-1879.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-009.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-20020322-0313.html&emne=utøvelse*%20%2b%20av*%20%2b%20jakt*&&
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20020322-0313-003.html#10
http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-009.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-20110515-0537.html&emne=kommunale*%20%2b%20viltfond*&&
http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-010.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19810529-038-010.html
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4. KLAGE:  

 Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet skal behandles i Hovedutvalg 

næring, natur og miljø i førsteinstans.  

 Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet skal behandles i Hovedutvalg næring, 

natur og miljø  i førsteinstans.  

 

DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHETSLOVEN 

 Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen i kurante saker.  

 Hovedutvalg næring, natur og miljø fatter vedtak etter denne bestemmelsen i saker som ikke anses 

kurante. 

 

NATURMANGFOLDLOVEN 

 Rådmannen fatter vedtak etter denne bestemmelsen i kurante saker.  

 Hovedutvalg næring, natur og miljø fatter vedtak etter denne bestemmelsen i saker som ikke anses 

kurante. 

 FOR 1983-12-16 nr 2005: Forskrift om vern for Storslettmyra 

naturreservat og Favnvassdalen landskapsvernområde med tilhørende 

fuglelivsfredning, Hattfjelldal kommune, Nordland. 

 Forskrift om vern av Skardmodalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, 

Nordland. 

 Forskrift om vern av Storveltlia naturreservat, Hattfjelldal kommune, 

Nordland 

 Forskrift om vern av Varnvassdalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, 

Nordland. 

Rådmannen fatter vedtak etter disse bestemmelser i kurante saker.  

Hovedutvalg næring, natur og miljø fatter vedtak etter denne bestemmelsen i saker som ikke 
anses kurante. 

  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20080620-042.html&emne=diskriminering*%20%2b%20og*%20%2b%20tilgjengelighetslov*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20090619-100.html&emne=naturmangfoldlov*&&
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2005.html
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2005.html
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2005.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf/mv/mv-19921204-0936.html&emne=hattfjelldal&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf/mv/mv-19921204-0936.html&emne=hattfjelldal&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf/mv/mv-19921204-0935.html&emne=hattfjelldal&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf/mv/mv-19921204-0935.html&emne=hattfjelldal&&
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VANNRESSURSLOVEN 

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6. 

2. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET:  

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

betydning.  

3. KLAGE:  

Kommunen er ikke gitt avgjørelsesmyndighet i hht lovens bestemmelser. 

 

FORSØKSLOVEN 

1. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET:  

Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må utøves 

av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6. 

ANDRE LOVER 

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak for andre lover enn de som overfor nevnt i typer saker som 

ikke er av prinsipiell betydning. 
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