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1. GENERELT OM BRUK AV KOMMUNELOVENS 
DELEGASJONSBESTEMMELSER 
 
Kommuneloven gir følgende adgang til delegasjon: 

a) Kommunestyret kan delegere myndighet til ordfører og til fast opprettede utvalg, jf. 
§§ 9 nr. 5 og 10 nr. 2. 

b) Kommunestyret og fast opprettede utvalg kan delegere myndighet til 
administrasjonen bare gjennom administrasjonssjefen, jf. § 23 nr. 4. 

c) Administrasjonssjefen kan delegere myndighet videre til faglig kvalifisert personell 
(underforstått i loven). 

 

2. GENERELLE REGLER OM BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET 

2.1 All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer 
gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. Delegert 
myndighet skal være skriftlig 

2.2 Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et underordnet 
organ har til behandling etter delegert myndighet. 

2.3 Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organet å ta 
avgjørelser i spesielle saker. 

2.4 Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak med 
de begrensninger som ligger i forvaltningslovens § 35. 

2.5 Alle enkeltvedtak - også de som er fattet etter delegert myndighet - skal som 
hovedregel grunngis samtidig med at vedtaket treffes, jf. forvaltningslovens § 24. 

2.6 Alle enkeltvedtak - også de som er fattet etter delegert myndighet - kan påklages 
av en part eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningslovens § 28.Partene 
skal gis opplysninger om klageadgang og klagefrist, jf. forvaltningslovens §§ 27 og 29. 

2.7 Med mindre særlov eller delegasjonsvedtak bestemmer noe annet, er 
formannskapet klageinstans. Før klage behandles i klageinstans, skal den som har 
truffet vedtaket ha anledning til å oppheve eller omgjøre vedtaket. 

2.8 I saker hvor rådmannen er delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak som kan 
påklages etter forvaltningsloven § 28, kan han også delegere myndighet til å være 
underinstans i klagesaker.  

Ved siden av dette delegasjonsreglement gjelder delegasjoner gitt i 
ansettelsesreglement, økonomireglement, budsjettreglement, anbudsreglement, 
reglement for videreutlån av startlån.  

3. DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET 

3.1 Med hjemmel i kommunelovens § 13 gis formannskapet myndighet til å fatte 
endelig vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ. Vilkår for å fatte vedtak 



i slike hastesaker, er at det er nødvendig å fatte vedtak så raskt at det ikke er tid til å 
innkalle det organ som normalt har vedtakskompetansen. 

3.2 Saker som skal behandles og avgjøres av kommunestyret skal forelegges 
formannskapet for behandling og innstilling med mindre ordfører bestemmer annet. 
Unntatt er kontrollutvalgets saker.  

3.3 Med hjemmel i kommunelovens § 8 nr. 3 delegerer kommunestyret til 
formannskapet å fatte vedtak i alle saker som kommunestyret etter samme lov har 
myndighet til å behandle og delegere, og som kommunestyret ikke har vedtatt å legge 
til annet organ. 

Delegasjon til formannskapet etter særlov: 

Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegerer kommunestyret til formannskapet 
å fatte vedtak i saker som er regulert i følgende lover og som ikke er delegert til andre 
(jf. delegasjon til rådmannen, barnevernleder, kommuneoverlege og brannsjef): 

3.4 (3.23) Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 

Myndighet etter § 79 femte ledd om å begjære offentlig påtale. 

3.5 (3.24) Lov om vergemål for umyndige av 22. april 1927 

Myndighet etter lovens §§ 20 og 24 første og annet ledd, 27 tredje ledd, 28 annet ledd 
og 29 femte ledd. 

3.6 (3.25) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 

Myndighet som klagenemnd etter § 28 annet ledd. 

3.7 (3.27) Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 31. mai 1974  
(ref. rundskriv M38/95, M-6/2003 og k-sak 04/04). 

a) Konsesjon i henhold til konsesjonsloven § 2.  

b) Lemping på konsesjonsvilkår i henhold til konsesjonsloven § 11.  

c) Tilbaketrekking av konsesjon og fastsettelse av frist for salg etter konsesjonsloven  
§ 16 annet og tredje ledd.  

3.8 (3.28) Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55 

Myndighet etter §§ 18 og 19 til suspensjon og tilbakekall av bevilling. 

3.9 (3.30) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 2. juni 1989 

Med hjemmel i lovens § 1-12 delegeres myndighet til å tildele og inndra salgs- og 
skjenkebevillinger innenfor rammen av bestemmelser i forskrift vedtatt i Malvik 
kommunestyre 27. oktober 1997. 

Delegasjon til utvalg for Helse og Velferd (HV) etter særlov: 

3.10 (3.4) Lov om vern mot tobakksskader av 9.mars 1973  



3.11 (3.5) Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.november 1982  

3.12 (3.6) Lov om sosiale tjenester av 13.desember 1991  

3.13 (3.7) Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992  

 

Delegasjon til utvalg for Oppvekst og Kultur (OPV) etter særlov: 

3.14 (3.8) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 9. juni 1998  

3.15 (3.9) Lov om barnehager av 17. juni 2005  

3.16 (3.15) Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976  

Myndighet på kommunens vegne etter lovens § 19 vedr. tilskudd til voksenopplæring i 
studieforbund. 

3.17 (3.19) Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  

a) Myndighet etter lovens § 4 tredje ledd til å fastsette reglement for folkebiblioteket. 

b) Myndighet etter lovens § 6 første ledd til å inngå avtaler med skolebibliotekene. 

3.18 (3.20) Lov om film- og videogram av 15. mai 1987  

Myndighet til å opptre på kommunens vegne etter loven. 

Delegasjon til utvalg Teknisk, Næring og Landbruk (TNL) etter 
særlov: 

3.19  (3.26) Lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974 
 og lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 31. mai 1974  
(ref. rundskriv M 38/95 og M-23/97 og k-sak 04/04) 

Lemping på eller fritak fra bo- og driveplikten etter konsesjonsloven § 5 tredje ledd og 
odelsloven § 27a. 

3.20 (3.10) Veglov av 21.juni 1963  

a) Vegmyndighet etter lovens § 9 fjerde ledd.  

b) Myndighet etter lovens § 56 til å gi løyve til å kreve bompenger for ferdsel på privat 
veg eller bru. 

3.21 (3.11) Vegtrafikkloven av 18. juni 1965  

Myndighet etter lovens §§ 4 og 6 annet ledd, samt skiltforskriftene av 10.oktober 1980 
§ 26 pkt. 1 annet og tredje ledd og pkt. 2 første ledd. 

3.22 (3.12) Forurensningsloven av 13. mars 1981  

Med hjemmel i § 83 i loven delegeres kommunestyrets myndighet til å gjøre 
enkeltvedtak. 



3.23 (3.13) Lov om havner og farvann av 8. juni 1984  

Myndighet som havnestyre etter lovens § 12. 

3.24 (3.12) Lov om jord av 12. mai 1995  
(ref. rundskriv M-38/95, M-6/2003 og k-sak 04/04 ) 

a) Omdisponering av dyrka jord etter § 9 i jordlova til skogsmark for areal ikke over 50 
dekar. (Forskrift om delegasjon til kommunen, § 1-1, nr. 11). 

b) Fjerning av anlegg eller byggverk etter jordlova § 9 femte ledd.  

3.25 (3.13) Lov om friluftslivet av 28. juni 1957  

a) Myndighet etter lovens § 2 til å samtykke i forbud mot ferdsel i utmark. 

b) Kommunens myndighet etter lovens § 14 vedr. avgift for adgang til friluftsområde. 

c) Myndighet etter lovens § 15 til å fastsette atferdsregler for ferdsel på visse 
friluftsområder. 

d) Myndighet etter lovens § 16 til å avgi uttalelse ved sperring av særlig utsatte 
områder. 

e) Myndighet etter lovens § 17 tredje ledd til å klage på vegne av kommunen på 
vedtak fattet av fylkesmannen eller fylkesutvalget. 

f) Myndighet etter lovens § 40 til å kreve stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v. 

3.26 (3.14) Lov om naturvern av 19. juni 1970  

Myndighet etter lovens § 15 til å avgi uttalelse på vegne av kommunen. 

3.27 (3.16) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 og 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988  

a) Myndighet etter lovens § 6 til å gi tillatelse etter søknad. 

b) Myndighet etter forskriftenes §§ 6 og 8 (tillatelser etter søknad og forslag til 
snøscooterløyper). 

3.28 (3.17) Lov om kulturminner av 9. juni 1978  

a) Myndighet til å opptre på kommunens vegne etter lovens § 8 første og annet ledd 
når det gjelder fredede kulturminner. 

b) Myndighet til å opptre på kommunens vegne etter lovens § 9 annet ledd. 

c) Myndighet etter lovens § 11 a og b vedrørende vedlikehold og granskning av 
fredede kulturminner. 

d) Myndighet til å opptre på kommunens vegne etter lovens § 13 første og annet ledd. 
(Vern av kulturminner). 



e) Myndighet til å opptre på kommunens vegne etter lovens § 17. (Vedlikehold av 
fredet bygning m.v.). 

f) Myndighet til å opptre på kommunens vegne etter lovens § 18. (Skade på fredet 
bygning). 

3.29 (3.18) Lov om viltet av 29. mai 1981  

a) Myndighet etter lovens § 29 tredje ledd til å avgi uttalelser på vegne av kommunen. 

b) Myndighet etter lovens § 36 første og annet ledd. 

c) Myndighet etter lovens § 37 annet og femte ledd til å vurdere sammenslåing til 
felles viltområde og godkjenning av flertallsvedtak etter samme paragrafs tredje og 
fjerde ledd. 

d) Myndighet etter lovens § 38 tredje ledd til å bestemme fordeling av fellingskvote og 
utbytte. 

3.30 (3.21) Lov om stadnamn av 18. mai 1990  

Myndighet til å gi uttalelser og fatte vedtak på vegne av kommunen. 

Myndighet til å fastsette/endre gatenavn. 

3.31 (3.22) Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992  

Myndighet til å utnytte retten til fiske og gi tilbud om fiske for allmennheten etter lovens 
§ 23. 

3.32 (3.29) Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985  

Kommunestyrets myndighet delegeres til formannskapet så langt det er lovlig i hht.  
§ 8 i loven. (Jf. dog delegasjon til planutvalget og rådmannen). 



Kommunestyret skal likevel avgjøre saker som gjelder: 

3.33 (3.31) Kjøp eller salg av fast eiendom innenfor regulert område til en verdi over 
kr. 2.500.000,- 

3.34 (3.32) Nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. 

3.35 (3.33) Opptak av lån. 

3.36 (3.34) Overtakelse av garantier. 

3.37 (3.35) Hovedtrekkene i kommuneadministrasjonens organisasjon. 

3.38 (3.36) Kommunestyrets egen saksbehandling. 

3.39 (3.37) Alle planer av overordnet betydning. 

3.40 (3.38) Forskrifter, vedtekter, reglement, avgifter og betalingssatser, med unntak 
av planer, reglement og bestemmelser knyttet til personalspørsmål som delegeres til 
administrasjonsutvalget. 

3.41 (3.39) Reglement for tildeling av og godtgjøring for telefon til politikere. 
(Fremmes i egen sak). 

 
4. DELEGASJON TIL ORDFØRER 

4.1 Straffeloven av 22. mai 1902 

Med hjemmel i lovens § 79  femte ledd gis fullmakt til å begjære offentlig påtale i 
strafferettslige forhold hvor kommunen er den fornærmede part.  

 

5. DELEGASJON TIL PLANUTVALG 

5.1 Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 

Myndighet som fast utvalg for plansaker etter § 9-1 med de arbeidsoppgaver som går 
frem av loven. 

5.2 Lov om jord av 12. mai 1995  
(ref. rundskriv M-38/95, M-23/97, M-6/2003 samt k-sak 04/04) 

Kommunestyrets myndighet til å avgjøre søknader etter jordlovens §§ 9 og 12 
delegeres til planutvalget. 

a) Omdisponering og fradeling etter §§ 9 og 12 i jordloven av enkelttomter ikke over to 
dekar som det ikke er bygd på. (Forskrift om delegasjon til kommunen, § 1-1, nr. 7). 

b) Omdisponering og fradeling etter §§ 9 og 12 i jordloven av areal som grenser til og 
skal legges til tidligere fradelt tomt med eller uten bygninger, inntil tomt og tilleggstomt 
til sammen er 2 dekar. (Forskrift om delegasjon til kommunen, § 1-1, nr. 8). 



c) Fradeling etter § 12 i jordloven av eiendommen sine bygninger med tomt inntil 5 
dekar dersom det foreligger avtale om salg av restarealet som tilleggsjord. (Forskrift 
om delegasjon til kommunen, § 1-1, nr. 10). 

d) Deling i henhold til jordloven § 12 annet ledd. 
- Fradeling av gårdstun, driftsbygninger inkl. setervoller/skogshusvære, våningshus og 
kårhus. Samt eller tomter over 2 daa. 
- Tomter på 2 daa eller mindre. 



5.3 Lov om skogbruk og skogvern av 21.mai 1965  
(ref. rundskriv M4/94) 

Kommunestyrets myndighet til å avgjøre søknader etter lovens § 50, jf. forskriftenes 
§ 6 a og b delegeres planutvalget. Gjelder omdisponering av skogsmark til 
enkelttomter under 2 daa og tilleggstomt på til sammen inntil 2 daa. 

 

 
 
6. (7) DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 

Administrasjonsutvalget tillegges avgjørelsesmyndighet i følgende saker: 

6.1 (7.1) Likestillingsplaner og evaluering av disse, jf. HA, del B § 8. 

6.2 (7.2) Handlingsplaner for kompetanseoppbygging og personalutvikling samt i 
evalueringsarbeidet, jf. HA del B § 7. 

6.3 (7.3) Organisering av de forskjellige etater slik at denne er mest mulig rasjonell og 
økonomisk. 

6.4 (7.4) Bemanningsplaner og nye tiltak knyttet til sysselsetting og lærlinger (Reform-
94).  

6.5 (7.5) Foreta ansettelser og lønnsplassering ved opprettelse av stillinger etter 
gjeldende reglement. 

6.6 (7.6) Treffe endelig vedtak om oppsigelser og avskjedigelser etter gjeldende 
reglement. 

6.7 (7.7) Permisjoner ut over ett år og for øvrig slik som vedtatte presiseringer av 
permisjonsreglementet tilsier. 
Anker i permisjonssaker avgjøres av administrasjonsutvalget. 
 

6.8 (7.8) Planer, reglement og bestemmelser knyttet til personalspørsmål. 

 

7. (8.) DELEGASJON TIL VALGSTYRET 

7.1 (8.1) Lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer av 28. juni 1992 
nr. 57 

Myndighet til å velge stemmestyrer etter § 4-2 delegeres til valgstyret. 

 
8. (9.) DELEGASJON TIL POLITISK FORHANDLINGSUTVALG 

8.1 (9.1) Politisk forhandlingsutvalg skal gjennomføre lønnspolitiske drøftinger og 
lokale forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene for rådmannen.  
 



 
9. (10.) DELEGASJON TIL SKATTEUTVALGET 

9.1 (10.1) Med hjemmel i skattebetalingsloven av 21. november 1952 § 42, delegeres 
skatteutvalget myndighet til å ettergi/nedsette skatter av billighetshensyn innenfor den 
beløpsgrense som er fastsatt i loven (for tiden kr. 200.000,-). 

 
10. (11.) DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 

Med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4 og § 24 nr. 1, delegeres følgende 
myndighet til rådmannen: 

10.1 (11.1) Långiver 

a) Myndighet til å velge långiver og å vedta rentebetingelser m.m. for nye låneopptak 
som kommunestyret eller evt. formannskapet gjennom delegasjon har vedtatt. 

b) Myndighet til å velge långiver og å vedta lånebetingelser i forbindelse med 
refinansiering eller renteregulering av lån. 

10.2 (11.2) Myndighet til å oppnevne administrativ representant ved kommunens 
rettsaker.  
Dersom den administrative representant skal kunne binde kommunen ved 
forhandlinger forutsettes fullmakt fra ordfører i hvert enkelt tilfelle. 

10.3 (11.3) Tildeling av kommunale boliger. 

10.4 (11.4) Ansettelser og oppsigelser etter bestemmelser i reglement. 
Lønnsfastsettelse ved ansettelse og opprettelse av stillinger samt gjennomføring av 
lønnsforhandlinger i alle forhandlingskapitler. 

10.5 (11.5) Permisjoner 

a) Velferdspermisjoner slik som definert i permisjonsreglement. 

b) Permisjoner for utføring av tillitsverv/ombud slik som definert i permisjonsreglement 
og tillitsvalgtordning. 

c) Utdanningspermisjoner slik som definert i permisjonsreglement, Hovedavtalens del 
B § 7-1 og Arbeidsmiljøloven § 12- 11. 

d) Andre permisjoner uten lønn for et tidsrom av inntil 12. måneder. 

10.6 (11.6) Omplassering av personell, søknader om redusert stilling og omgjøring av 
stillinger. 

10.7 (11.7) Tildeling av og godtgjøring for mobiltelefoner til ansatte i kommunen etter 
gjeldende reglement. 

10.8 (11.8) Andre personalsaker som ikke spesielt er nevnt under 
administrasjonsutvalgets myndighetsområde. 

10.9 (11.9) Omorganiseringer  



 

 

MERKNADER TIL PKT. 10.4 - 10.9  (gjennomgås av lokale parter jf. k-sak 41/01). 

1. Det opprettes et personalutvalg når en enkeltsak innenfor personalfeltet oppstår. 
PU består av representant fra rådmannen og den virksomhet saken gjelder. I tillegg 
skal det delta en representant fra den arbeidstakerorganisasjonen som stillingen 
normalt hører under. 

2. PU har kun en rådgivende funksjon, og ingen formell myndighet. 

3. PU nedsettes ved at en enkeltsak oppstår og opphører når et vedtak foreligger. 

4. Dersom arbeidstakerorganisasjonen er uenig i rådmannens vedtak, kan saken 
ankes til administrasjonsutvalget, som avgjør saken snarest mulig med endelig 
virkning. 

5. Kravet om anke må fremmes i møtet, og protokolleres. Anken skal begrunnes 
skriftlig. 

6. Punktene 1 til 5 gjelder ansettelser, enkeltsaker - personal, delegert til rådmannen. 

7. Ved omorganiseringer delegert til rådmannen gjelder samme prosedyre, men PU 
utvides med de arbeidstakerorganisasjoner som normalt organiseres innenfor 
virksomheten. Ankeadgang som under pkt. 4 foran.  

 

 

10.10 (11.10) Tildeling av startlån m.v. etter bestemmelser i reglement. 

10.11 (11.11) Tildeling av tilskudd til lag og organisasjoner. 

10.12 (11.12) Antakelser av anbud etter bestemmelser i reglement. 

10.13 (11.13) Avgjøre søknader om jakt på kommunens eiendommer. 

10.14 (11.14) I medhold av forskrifter fra Landbruksdepartementet (M-0524, M-0634, 
M-14/95 etc.) delegeres kommunen avgjørelses-, uttalelses- og innstillingsmyndighet i 
følgende saker: 

a) Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom. 

b) Behandle og innstille søknader om bygdeutviklingsmidler (BU), investeringstilskudd 
og produksjonsrettede tilskudd i jordbruket og skogbruket i henhold til 
Jordbruksavtalen m.v. 

c) Behandle og innstille lånesøknader for finansiering, søknader om pantefrafall etc. 
for Innovasjon Norge. 

d) Fungere som kommunens sakkyndige takstutvalg i landbrukssaker. 



e) Avgjøre hvilket formål skogavgiften som er knyttet til kommuneskogene skal brukes 
til. 

Delegasjon til rådmannen etter særlov 

10.15 (11.15) Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (ref. rundskriv M-
6/2003 samt k-sak 04/04) 

a) Forlenging av frist for videresalg etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 5 tredje 
punktum.  

b) Spørsmål om boplikten kan oppfylles på den måten som eieren har gjort rede for i 
henhold til konsesjonsloven § 6 annet ledd og odelsloven § 27 fjerde ledd.  

c) Pålegg om å søke konsesjon etter konsesjonsloven § 13 annet og tredje ledd og 
odelsloven § 29 annet ledd.  

d) Frist for panthaver til å bringe tvangsbruk som er i strid med konsesjonsloven § 3 
andre ledd til opphør eller frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen 
eller overdragelse til noen som kan få eller ikke trenger konsesjon, jf. konsesjonsloven 
§ 18 og odelsloven § 29 tredje ledd.  

e) Unntak fra hogstforbudet m.v. etter konsesjonsloven § 20 første ledd. 

f) Eventuell annen avgjørelsesmyndighet som følge av overføringsbestemmelsene. 

Det som av rådmannen vurderes å være mindre kurante saker, legges fram for 
formannskapet til avgjørelse. 

10.16 (11.16) Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965  
(ref. rundskriv M-4/1994 og M-6/2003 samt k-sak 04/04) 
 
a) Kommunen kan gi skogeieren pålegg om gjennomføring av 
skogregistreringer og utarbeiding av ressursoversikt eller skogbruksplan, §5, 
tredje ledd. 

b) Pålegg om utføring av skogkulturarbeider i henhold til skogbruksloven § 6, 
tredje og fjerde ledd.  

c) Tillatelse til bygging og ombygging av veger til skogbruksformål, § 7, første 
ledd..  

d) Pålegg om å rette opp kjøreskade eller andre skader etter tiltak i skogen, § 8, 
første ledd. Nekte eller sette vilkår for hogst, § 8, andre ledd.  

e) Sette i verk forbyggende tiltak / gi pålegg ved fare for at større skogområder 
kan bli skadet av innsekt- eller soppangrep, § 9,første ledd. Vurdere behov for å 
regulere bestanden av hjortevilt der denne fører til vesentlig skade på skog eller 
hindrer skogeier å overholde plikten til å forynge skog, § 9, andre ledd..  

f) Pålegge skogeieren å sette i verk tiltak når skogen er skadd som følge av 
uheldig skogbehandling, råte, brann, vindfelling etc. § 10.  

g) Gjøre vedtak om at skogeiere skal ha plikt til å melde inn planer om hogst og 
tiltak knyttet til forynging og stell av skog. § 11. 



h) Bruk av skogfondet etter § 15, første ledd. 

i) Føre tilsyn med at bestemmelsen i loven blir holdt og kontrollere at vedtak 
med hjemmel i loven blir gjennomført. § 20, første ledd 

j) Andre saker der skogbruksloven legger myndighet til skogoppsynetk) 
Eventuell annen avgjørelsesmyndighet som følge av 
overføringsbestemmelsene.  

k) Det som av rådmannen vurderes å være mindre kurante saker, legges fram 
for formannskapet til avgjørelse. 

 

10.17 (11.17) Lov om jord av 12. mai 1995  
(ref. M-38/95 og M-6/2003 samt k-sak 04/04) 

a) Legge ned forbud mot tiltak som kan føre til at dyrket jord blir vanhevdet, jf. 
jordloven § 8 annet ledd. 

b) Pålegg om tiltak for dyrket jord etter jordloven § 8 tredje og fjerde ledd.  

c) Omdisponering i henhold til jordloven § 9 annet ledd.  

d) Fordeling av eiendommer staten har tatt over ved frivillig salg eller ekspropriasjon i 
henhold til jordloven §§ 8 femte ledd og 13.  

e) Myndighet til å avgjøre søknader om nydyrking jf. jordlovens § 11, andre ledd og i 
henhold til forskrift om nydyrking § 4.  

f) Eventuell annen avgjørelsesmyndighet som følge av overføringsbestemmelsene. 

g) Det som av rådmannen vurderes å være mindre kurante saker, legges fram for 
formannskapet til avgjørelse. 

h) For øvrig er rådmannen delegert myndighet til utarbeidelse av tunplaner med 
plassering av boliger og driftsbygninger på gårdsbruk. 

i) I delingssaker i LNF-områder (det vil si områder som i plansammenheng er regulert 
til landbruk, natur og friluftsområder) samarbeider saksbehandler med saksbehandler 
på planavdelingen teknisk etat, jf. nødvendige behandlinger etter plan- og 
bygningsloven. 

10.18 (11.18) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 og 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 

Myndighet etter forskriftenes §§ 5 (tillatelser etter søknad og forslag til 
snøscooterløyper). 

10.19 (11.19) Lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 39 

a) Myndighet til å treffe vedtak etter Viltloven §§ 13, 16 (jf. forskrift om forvaltning av 
hjortevilt og bever av 22. mars 2002 nr. 151 §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, og 15), 
17, 52 tredje ledd og 55. (Jf. KLM-sak 19/03). Dette gjelder: 



b) Fastsettelse av minsteareal og fellingskvoter etter avskytingsavtaker eller rettet 
avskyting, jf. forskriftens §§ 5, 13 og 15. 

c) Fravik fra minstearealet, jf. § 6. 

d) Kvotefri jakt på rådyr, jf. forskriftens § 7. 

e) Godkjenning av vald, jf. forskriftens §§ 8, 9, 10, 11 og 12. 

f) Godkjenning av bestandsplaner med avskytingsavtaler, jf. forskriftens § 14. 

g) Tillatelse til felling av hjortevilt og bever som gjør skade, jf. viltlovens § 13. 

h) Ekstraordinær båndtvang, jf. viltlovens § 52 tredje ledd. 

i) Dressurområde, jf. viltlovens § 55 

j) Myndighet etter lovens §§ 37 og 38 til å søke å få i stand frivillig sammenslåing av 
eiendommer som hver for seg ikke når opp i minsteareal for felling av hjortevilt. 

Klageinstans for pkt. a) - i) er Fylkesmannen.  
Klageinstans for pkt. j) er Direktoratet for naturforvaltning. 

 

10.20 (11.20) Grannelova (naboloven) av 16. juni 1961 

Myndighet til å opptre på kommunens vegne i naboforhold. 

10.21 (11.21) Veglov av 21. juni 1963 

Med hjemmel i § 9, 4. ledd i loven blir formannskapets myndighet som vegmyndighet 
for kommunale veger delegert i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

10.22 (11.22) Vegtrafikklov av 18. juni 1965 

a) Myndighet etter lovens §7, 2. ledd. 

b) Myndighet etter § 26 pkt. 1, siste ledd og pkt. 2, 2. ledd. og §§ 28 og 29 i 
skiltforskriftene av 10. oktober 1980, endret ved forskrift av 25. juni 1986 nr. 1611, jf. 
Vegtrafikkloven §§ 5 og 43. 

10.23 (11.23) Opplæringslova av 9. juni 1998 

a) Myndighet til å fatte vedtak om fri skoleskyss for elever med særlig farlig eller 
vanskelig skoleveg etter lovens § 7-1 (jf. k-sak 06/00) 

b) Myndighet til å behandle søknader om for tidlig eller utsatt skolestart etter lovens § 
2-1. 

c) Myndighet til å gi fritak for opplæringsplikt etter § 2-1. 

d) Myndighet til å fatte vedtak om begrenset fritak i faget kristendomskunnskap med 
religion- og livssynsundervisning etter § 2-4. 



e) Myndighet til å avgjøre søknader om å gå på skole utenfor opptaksområdet. 
(Jf. k-sak 26/98). 

f) Myndighet til å fatte vedtak om spesialpedagogiske tiltak etter § 4A-1, 5-1 og 5-7. 

g) Myndighet til å gi elever permisjon etter § 2-11. 

10.24 (11.24) Barnehageloven av 17. juni 2005 

a) Avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov. 

b) Myndigheten må utøves i henhold til kommunestyrets til enhver tid gjeldende 
vedtak om samordnet opptak til barnehageplass. 

10.25 (11.25) Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr. 81 
Avgjørelsesmyndighet i.h.h.t k-sak 07/04 :  

Dette innebærer bl.a.                                                                                                                     

a) Myndighet til å fatte vedtak om praktisk bistand og opplæring og brukerstyrt 

personlig assistanse etter 4.2 a.                                                                                                       

b)Myndighet til å fatte vedtak om avlastningstiltak for personer og familier som har et 

særlig tyngende omsorgsarbeid etter §4.2 b.                                                                                 

c) Myndighet til å fatte vedtak om støttekontakt for personer og familier som har behov 

for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer etter 4.2.c. 

d) Myndighet til å fatte vedtak om plass i institusjon eller bolig med heldøgns 

omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder 

eller av andre årsaker etter § 4.2.d 

e) Myndighet til å fatte vedtak om lønn til personer som har et særlig tyngende 

omsorgsarbeid etter § 4.2.e) 

f) Myndighet til å fatte vedtak ihht rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor 

personer med psykisk utviklingshemming etter § 4A-5 tredje ledd bokstavene b og c 

g) Myndighet til å fatte vedtak om økonomisk stønad etter § 5 

10.26 (11.26) Lov om kulturminner av 9. juni 1978 

Myndighet etter lovens § 21 første ledd til å gjennomføre skjøtsel av fredede områder. 

10.27 (11.27) Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom av 23. 
juni 1978 

a) Myndighet til å møte på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretninger. 

b) Fullmakt til å kreve utført delingsforretning og kartforretning. 



c) Formell oppmålingsmyndighet i henhold til lovens § 1-2  første ledd. 

d) Oppmålingsmyndigheten kan oppnevne andre som bestyrere (jf. delingslovens § 1- 
2 annet ledd). 

e) I medhold av lovens § 1-2 annet ledd kan lederen for oppmålingsmyndighetene 
overlate til andre å utføre kart- og delingsforretninger på sine vegne som styrer, når 
disse oppfyller kravene til kvalifikasjoner etter del 3, pkt. 3.1 i forskriftene. 

10.28 (11.28) Forurensningsloven av 13. mars 1981 

a) Kommunestyrets myndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning etter § 
22, 2. ledd, om omlegging eller utbedring av stikkledning, § 26, siste ledd om utkobling 
av slamavskiller, § 35 om oppsetting og tømming av avfallsbeholdere og om 
opprydding etter stevne, § 37 om fjerning av avfall og § 47 om bistandsplikt. 

b) Kommunestyrets myndighet etter forskrifter om utslipp fra separate avløpsanlegg 
m.m. 

c) Kommunestyrets myndighet etter forskriften om utslipp av oljeholdig avløpsvann og 
om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler §§ 2, 3 og 5. 

10.29 (11.29) Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 

Kommunestyrets og formannskapets avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er av 
prinsipiell betydning etter loven, delegeres rådmannen så langt loven tillater. 

10.30. (11.30) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 

Med hjemmel i lovens § 1-12 delegeres myndighet i følgende sakstyper: Utvidelse av 
lokalene for salg/skjenking , bruk av ambulerende bevilling, skifte av skjenkebestyrer , 
samt for en enkelt anledning tildeling av bevilling, utvidelse av skjenketid og utvidelse 
av skjenkelokale. 

10.31 (11.31) Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55 

Myndighet etter § 3 til å tildele serveringsbevilling. 

10.32 (11.32) Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 18. april 1996 

Beslutninger i henhold til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd, kap. 2, § 9 annet 
ledd. Avgjørelser i henhold til dette ledd delegeres rådmannen. 

10.33 (11.33) Lov om eierseksjoner av 23,mai 1997 

Myndighet til å fatte vedtak i saker vedrørende behandling av 
seksjoneringsbegjæring jf § 8. 

 

11. (12.) DELEGASJON TIL BARNEVERNLEDER 
 

11.1 (12.1) Lov om barnevern av 17. juli 1992 nr. 100 
Kommunens avgjørelsesmyndighet og ansvar etter barnevernsloven legges i sin helhet til 
administrasjonen ved barnevernleder, og ved dennes fravær til barnevernleders stedfortreder 
jf barnevernloven § 2-1. 



 
12. (13.) DELEGASJON TIL KOMMUNEOVERLEGEN 
 

12.1 (13.1) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 01.01.2012 
Myndighet og gjøremål etter kapittel 3 §§ 8 - 19 (miljørettet helsevern delegeres) til 
kommuneoverlegen så langt loven tillater det. 
(punktet er endret 17.11.14. Lov om helsetjenesten i kommunene (miljørettet helsevern) er 
erstattet av Lov om folkehelsearbeid). 
 
12.2 (13.2) Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 10. juni 1994 
Myndighet og oppgaver etter lovens § 7-2 delegeres til kommuneoverlegen. 
Kommuneoverlegen plikter å utpeke og navngi en stedfortreder. 
 
12.3 (13.3) Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars 1973 
Tilsynsmyndighet etter lovens § 6 delegeres til kommuneoverlegen. 

 
13. (14.) DELEGASJON TIL BRANNSJEF / BRANNSJEF TBRT (01.01.08) 

 
13.1 (14.1) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20. 

 
 
14. (15.) DELEGASJON TIL KOMMUNEKASSERER  / 

SKATTEOPPKREVER I VÆRNESREGIONEN (01.01.08) 
 

14.1 (15.1) Straffelovens § 79, 5. ledd (Jf. k-sak 87/99) 
Kommunestyrets myndighet til å anmelde for overtredelse av skattebetalingsloven delegeres i 
form av en generell fullmakt med hjemmel i samme bestemmelse. Dette gjelder spesielt for 
påtalebegjæring etter straffelovens §§ 255, 256 (underslag), straffelovens §278, 2. ledd 
(rettsstridig forføyning over panteobjekt) og straffelovens §§ 270, 271 (bedrageri og grovt 
bedrageri). 
 
14.2 (15.2) Lov om betaling og innkreving skatt av 21. november 1952 
Kommunestyret har ved sin uttalelsesplikt gitt tilslutning til at skatteoppkreveren er gitt 
bemyndigelse til å avholde utleggsforretning for skyldig skatt og avgift. Jf. 
skattebetalingslovens § 36. I medhold av samme lov kan kommunekassereren også avholde 
utleggsforretning for skyldige kommunale avgifter. 
 
14.3 (15.3) Tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86 
Kommunestyrets myndighet til å begjære tvangsfullbyrdelse av kommunens krav med 
hjemmel i §§ 4-1 og 4-6. Jf. k-sak 81/01. 
 
14.4 (15.4) Gjeldsordningsloven av 17. juli 1992 nr. 99 
Kommunestyrets myndighet til å melde krav til gjeldsordning etter § 3-2. Jf. k-sak 81/01. 

 
 

 

 

 


