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I. INNLEDNING 
 

I følge kommunelovens § 39 nr. 2 skal kommunestyret selv vedta reglement for delegasjon av 

avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble 

konstituert. Sist vedtatte reglement gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. 

Kommunestyret er Flakstad kommunes øverste organ. Det følger av kommunelovens § 6 at 

kommunestyret «fatter vedtak på vegne av kommunen […] så langt ikke annet følger av lov eller 

delegasjonsvedtak». Dette kalles for kommunestyrets residualkompetanse: Med mindre det er fattet 

et positivt vedtak om at annet organ har kompetanse på vedkommende felt, ligger kompetansen hos 

kommunestyret. 

I kommuneloven og særlover fremkommer dette som vedtak som kommunestyret selv fatter. Med 

andre ord: Om ikke loven sier at kommunestyret selv skal fatte vedtak, så kan kommunestyret 

delegere myndighet til andre organ. Med noen få unntak så tildeler lovene myndighet til kommunen 

ved kommunestyret med stor grad av frihet for kommunestyret til å delegere myndigheten videre til 

andre kommunale organ. 

Hensikten med dette delegasjonsreglementet er å fastsette rammene for delegering av myndighet 

fra kommunestyret til formannskapet, administrasjonsutvalget, ordføreren og/eller til rådmannen. 

Hensikten er at reglementet skal «stå på egne føtter»; det skal ikke være nødvendig å måtte se etter 

andre kommunale vedtak for å skjønne hva delegasjonen går ut på. 

For ordens skyld presiseres at om der er motstrid mellom lov og dette reglementet, så har loven 

(selvsagt) alltid forrang. 

 

 

 

Å delegere betyr å tildele noen myndighet til opptre på sine vegne. 

Myndighet kan defineres som det å ha lovlig rett og makt til å bestemme. 
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2. FELLESBESTEMMELSER 

§ 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 

Delegert myndighet skal brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 

kommunestyret eller annet overordnet organ. 

Vedtak etter delegert myndighet skal ikke være i strid med rammer og forutsetninger lagt i 

økonomiplan, årsbudsjett og andre rammer fastsatt av kommunestyret eller annet overordnet organ. 

 

§ 2 TILBAKEKALLING 

Kommunestyret eller annet overordnet organ kan til enhver tid foreta endringer i sin delegering av 

myndighet. 

 

§ 3 OMGJØRING AV VEDTAK 

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen, og kan forlange enhver 

sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre 

folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket 

selv, jf. kommunelovens § 76 og forvaltningslovens § 35. 

 

§ 4 UNNTAK 

Organ som har fått delegert myndighet, kan i spesielle saker be om at overordnet organ fatter 

vedtak. Slike unntak skal begrunnes særskilt av det organ som har fått delegert myndighet. 

 

§ 5 UTSETTELSE – BEHANDLING AV OVERORDNET ORGAN 

I saker hvor et underordnet organ er delegert avgjørelsesmyndighet, og det ikke foreligger annen 

ankeadgang, kan et mindretall på minst to eller ordfører kreve avgjørelsen behandlet av overordnet 

organ. Krav om dette må fremmes før møtets slutt og protokolleres. 

 

§ 6 BEGRUNNELSE AV VEDTAK OG OPPLYSNING OM KLAGERETT 

Alle enkeltvedtak, også de som er truffet av underordnet organ i henhold til delegert myndighet, skal 

begrunnes samtidig som vedtak treffes, jfr. forvaltningslovens § 24. Partene skal gis opplysninger om 

klageadgang og klagefrist, jfr. forvaltningslovens §§ 27 og 29 
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§ 7 KLAGEBEHANDLING 

Alle enkeltvedtak, også de som er truffet av underordnet organ i henhold til delegert myndighet, kan 
påklages av en part eller av andre med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningslovens § 28.  
Det organ eller den i administrasjonen som utøver delegert myndighet, skal fungere som 
underinstans ved klagebehandling etter forvaltningslovens bestemmelser.  
Når en tjenestemann utøver delegert myndighet og denne fungerer som underinstans i klagesaker, 
er overordnet tjenestemann saksbehandler for klageorganet (klagenemnda). Dersom rådmannen 
selv har fattet det påklagede vedtaket eller reelt har medvirket til vedtaket, skal en annen kommune 
saksbehandle klagesaken for klagenemnda.  
Klagen skal først forelegges den myndighet som har truffet vedtaket (underinstansen). Dersom 
underinstansen finner grunn til å omgjøre vedtaket i tråd med påstanden i klagen, skal 
underinstansen selv omgjøre vedtaket. Dersom underinstansen ikke finner grunn til å omgjøre 
vedtaket, skal underinstansen saksbehandle klagen for klagenemnda som fatter endelig beslutning.  
Unntatt fra dette er kommunestyrevedtak og vedtak som er truffet i henhold til særlov der denne 

angir spesiell klageinstans, slik som Fylkesmannen. Slike saker følger egne saksbehandlingsregler. 

 

§ 8 ØKONOMISAKER 

All delegering av økonomisaker skjer i henhold til særskilt økonomireglement. 

 

§ 9 RAPPORTERING 

Alle vedtak som fattes etter delegert myndighet skal rapporteres slik:  
 

a) Formannskapet og administrasjonsutvalget rapporterer til kommunestyret gjennom 
hovedutskrift av aktuelle vedtak.  

b) Administrative vedtak i henhold til særlov rapporteres skriftlig til formannskapet. 

c) Administrative vedtak omkring driftsmessige og økonomiske forhold rapporteres enten 
gjennom budsjettrapporter eller ved særskilt orientering til formannskapet 

d)  Administrative vedtak i personalsaker rapporteres til administrasjonsutvalget. 

 

§ 10 DELEGERING TIL ADMINISTRASJONEN 

All delegering fra politiske organ til administrasjonen skjer som delegering til rådmannen, med 
mindre særlov bestemmer noe annet.  
 
Rådmannen kan videredelege sin myndighet med mindre det det foreligger et eksplisitt forbud mot 

videredelegering. Det er rådmannens ansvar å sørge for et system for administrativ videredelegering. 

 

§ 11 ENDRINGER I DELEGASJONSREGLEMENTET 

Delegasjonsreglementet skal legges fram for kommunestyret til hovedrevisjon minst en gang hver 

valgperiode og vedtas innen utgangen av året etter kommunestyrevalg. Mindre endringer og 

tilpasninger vedtas etter behov. 

Rådmannen delegeres fullmakt til å holde delegasjonsreglementet ajour med hensyn til 

lovhenvisninger, formuleringer og lignende som ikke innebærer realitetsendringer i reglementet. 
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§ 12 TIDLIGERE VEDTAK OM DELEGERING 

Dette delegasjonsreglementet erstatter Flakstad kommunes delegasjonsreglement, vedtatt i 

kommunestyret sak 018/12 Delegasjonsreglementet trer i kraft fra kommunestyret har fattet sitt 

vedtak. 

Dette delegasjonsreglementet opphever ikke vedtak om konkrete enkeltdelegeringer selv om disse 

ikke eksplisitt framkommer av dette delegasjonsreglementet. Dersom det er motstrid mellom dette 

delegasjonsreglementet og vedtak om konkrete enkeltdelegeringer, har de sistnevnte forrang så 

fremt vedtaket er i tråd med lov og annet regelverk. 

 

 

 

 

 

 

3. KOMMUNESTYRET 

Kommunestyret er Flakstad kommunes øverste organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av 

kommunen - med mindre annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. kommunelovens § 6. 

Kommunestyret innehar den såkalte residualkompetansen, det vil si at kommunestyret skal fatte 

vedtak i alle saker som ikke er positivt delegert til andre ved lov eller delegasjonsvedtak. 

I kommuneloven og noen særlover foreligger delegasjonsforbud knyttet til noen lovbestemmelser. 

Dette framkommer ved bruk av frasen «kommunestyret selv». For disse paragrafene har 

kommunestyret ikke anledning til å delegere myndighet. Andre særlover bruker frasen 

«kommunestyret». I Flakstad legger vi til grunn at det foreligger et tilsvarende delegasjonsforbud når 

lovene omtaler «kommunestyret» som «kommunestyret selv», og dette legges til grunn i tabellen 

under. 

I prinsippet er den myndighet kommunen har etter de enkelte særlover, lagt til kommunestyret. I 

særlover som bruker frasen «kommunen» evt. «offentlig myndighet» oppfatter vi i Flakstad at det 

foreligger en adgang for kommunestyret til å delegere myndighet, altså ikke noe delegasjonsforbud. 

Delegasjon av myndighet i disse tilfellene framgår av tabellen «Delegasjon av myndighet med 

medhold i særlover» i kapittel 9. 
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1. SAKER SOM KOMMUNESTYRET SELV SKAL AVGJØRE I HENHOLD 

TIL LOV 

 

Lov Paragrafer i angjeldende lov som 
kommunestyret selv skal fatte 
vedtak i henhold til (i.e 
delegasjonsforbud) 

Paragrafer i angjeldende lov 
der myndighet er lagt til 
kommunen og dermed kan 
delegeres, men der 
kommunestyret i Flakstad 
likevel skal fatte vedtak 

Kommuneloven av 
25.september 1992 nr. 
107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- § 7 nr. 3 – om endring av 
antall medlemmer i 
kommunestyret  

- § 8 nr. 1 – om valg av 
formannskap, og nr. 3 – 
om fastsetting av 
området for 
formannskapets 
virksomhet  

- § 9 nr. 1 – om valg av 
ordfører og varaordfører  

- § 10 – om oppretting og 
nedlegging av faste 
utvalg og komiteer, valg 
av medlemmer og 
fastsetting av område 
for virksomheten til 
disse  

- § 10 a – om oppretting 
og nedlegging av 
kommunestyrekomiteer 
som saksforberedende 
organ for 
kommunestyret, og om 
valg av medlemmer til 
disse  

- § 11 – om oppretting og 
nedlegging av styrer for 
kommunale institusjoner 
og lignende, og om 
sammensetting av disse  

-  § 12 – om oppretting av 
kommunedelsutvalg  

-  § 13 – om å kunne 
overføre utvidet 
myndighet i haste-saker 
til formannskapet eller 
et fast utvalg  
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- § 15 nr. 3 – om å kunne 
suspendere en 
folkevalgt som er siktet 
eller reist tiltale mot for 
et i kommuneloven 
nærmere bestemt 
straffbart forhold, fra 
sitt verv inntil saken er 
rettskraftig avgjort 

- § 16 nr. 5 – om opprykk 
og suppleringsvalg  

- Kapittel 3 – en rekke 
bestemmelser knyttet til 
kommunal 
parlamentarisme  

- § 22 nr. 2 – om 
ansettelse av 
administrasjonssjef 
[rådmann]  

- § 24 nr. 2 – om 
bestemmelse om at 
ledende administrative 
stillinger skal ansettes på 
åremål  

- § 24 nr. 3 – om 
tilslutning til 
pensjonsordning for 
kommunalt ansatte  

- § 25 nr. 2 om valg av 
kommunens 
medlemmer til 
administrasjonsutvalg, 
samt valg av leder og 
nestleder blant disse 

- § 26 nr. 4 – om 
fastsetting av 
retningslinjer for de 
ansattes møterett  

- § 27 nr. 1 – om vedtak 
om opprettelse av styre 
for interkommunalt 
samarbeid, og om å 
delegere myndighet til 
et slikt styre  

- § 28 – om overdragelse 
av tariffmyndighet til et 
interkommunalt 
samarbeid  

- § 28-1 b nr. 3 – om 
administrativt 
vertskommunesamarbei
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d og delegasjon av 
myndighet ved instruks 
til egen 
administrasjonssjef om 
delegasjon til 
administrasjonssjefen i 
vertskommunen  

- § 28-1 c nr. 3 – om 
vertskommunesamarbei
d med felles folkevalgt 
nemnd og delegasjon av 
kompetanse til denne  

- § 28-1 e – om vedtak av 
samarbeidsavtalen for et 
vertskommunesamarbei
d 

- Kapittel 5 B – om 
samkommune  

- § 30 nr. 3 – om regler for 
føring av møtebok  

- § 31 – om 
møteoffentlighet og 
lukking av møter  

- § 32 – om fastsetting av 
møtetidspunkter  

- § 38 a nr. 1 – om å 
kunne enstemmig vedta 
at valg til folkevalgte 
organer skal foregår som 
avtalevalg  

- § 39 nr. 1 – om å 
fastsette et reglement 
for saksbehandlingen i 
folkevalgte organer  

- § 39 nr. 2 – om å vedta 
et reglement for 
delegasjon av 
avgjørelsesmyndighet og 
for innstillingsrett  

- § 39 a nr. 1 – om å ta 
stilling til 
innbyggerforslag, og nr. 
3 – om å vurdere om 
forslaget kan fremmes i 
henhold til nærmere 
bestemmelser i 
kommuneloven  

- § 39 b nr. 1 – om lokale 
folkeavstemninger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- § 40 nr. 5 – om 
reglement for de 
folkevalgtes innsynsrett  

- § 41 – om regler og 
satser for dekning av 
utgifter og økonomisk 
tap for folkevalgte  

 
 

 
- § 42 – om godtgjøring 

for folkevalgte  

- § 43 – om 
pensjonsordning for 
folkevalgte  

- § 44 nr. 6 – om vedtak 
av økonomiplan og 
endringer i denne  

- § 45 nr. 2 – om vedtak 
av årsbudsjettet og 
endringer i dette  

- § 48 nr. 3 – om vedtak 
av årsregnskapet og 
årsberetningen  

- § 50 og 51 om opptak av 
lån og garantistillelse  

- § 52 nr. 1 – om regler for 
kommunal 
finansforvaltning  

- § 56 nr. 1 – om å treffe 
vedtak om 
betalingsinnstilling  

- § 62 nr. 1 – om 
oppretting av 
kommunalt foretak, valg 
av styre og fastsetting av 
vedtekter til dette  

- § 65 nr. 3 – om valg av 
styre til kommunalt 
foretak  

- § 66 nr. 3 – om nyvalg av 
medlemmer til 
kommunalt foretak  

- § 76 – om at 
kommunestyret har det 
øverste tilsyn med den 
kommunale 
forvaltningen  

- § 77 nr. 1 – om valg av 
medlemmer til 
kontrollutvalg  
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Alkoholloven av 2. juni 
1989 nr. 27  
 

- § 78 nr. 3 – om å 
fastsette ordning for 
revisjon, og nr 4 – om 
valg av revisor  

 
 
 

 
- § 1-7 – om behandling 

om søknad om bevilling 
for salg og skjenking av 
alkohol  

- § 1-8 – om inndragning 
av salgs- og 
skjenkebevillinger, jf 
alkoholforskriftens 
kapittel 10  

- § 3-3 – om fastsetting av 
høyest antall 
salgsbevillinger for AS 
Vinmonopolet innen 
kommunen og 
godkjenning av 
beliggenhet  

- § 3-7 – om innskrenking 
eller utviding av tiden 
for salg av alkohol 
gruppe 1  

- § 4-4 – om 
tidsinnskrenkninger for 
skjenking av 
alkoholholdige drikker  

- § 4-5 – om å gi en eller 
flere ambulerende 
skjenkebevillinger  

 
 

 
 

- § 1-6 herunder 
tredje ledd – om 
prolongering av 
salgsbevillinger, men 
bare etter 
gjennomgang av 
alkoholpolitikken 
herunder 
bevillingspolitikken  

- § 1-7a – om 
skjønnsutøvelse i 
søknadsbehandling  

- § 1-7d – om 
alkoholpolitisk 
handlingsplan  

 
 
 
 
 
 
 

Brann- og 
eksplosjonsvernloven 
av 14. juni 2002 nr. 20  

 

- § 7 – om lokal forskrift om 
meldeplikt for store 
arrangementer  

- § 13 – om lokal forskrift 
om tilsyn med særskilte 
brannobjekter i tillegg til 
de som framkommer i 
samme paragraf første 
ledd  

- § 28 – om lokal forskrift 
om gebyr for 
gjennomføring av feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg  
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Domstolloven av 13. 
august 1915 nr. 5  

 

- § 27 – om valg av leder for 
forliksrådet  

- § 57 – om valg av 
forliksrådsmedlemmer  

- § 59 – om suppleringsvalg 
til forliksrådet  

- § 66 – om valg av 
medlemmer til utvalgene 
av lagrettemedlemmer og 
meddommere  

 
- § 68 andre ledd – om 

suppleringsvalg til 
utvalgene av 
lagrettemedlemmer og 
meddommere  

 

 

Eigedomsskattelova av 6. 
juni 1975 nr. 29  

 

- § 2 – om det skal skrives ut 
eiendomsskatt i 
kommunen  

- § 3 – om hvilke 
eiendommer det skal 
skrives ut eiendomsskatt 
på  

- § 7 – om fritak for 
eiendomsskatt for i 
eiendomsskatteloven 
nærmere bestemte 
bygninger  

- § 8 A-3 nr. 2 – om 
bestemmelser om 
taksering  

- § 8 A-3 nr. 4 – om 
muligheten til å utnevne 
sakkyndig nemnd  

- § 8 A-4 nr. 1 – om 
kontorjustering  

- § 8 C-1 – om verdsetting av 
boliger ved bruk av 
formuesgrunnlag  

- § 10 – om fastsetting av 
satser og regler for 
eiendomsskatt i det 
kommende skatteåret  

- § 11 – om fastsetting av 
bunnfradrag  

- § 12 – om differensiering 
av skattøre  

- § 20 – om klagenemnd for 
eiendomsskatt  
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- § 25 – om fastsetting av 
terminer for 
eiendomsskatt  

 
Eldrerådslova av 8. 
november 1991 nr. 76  

 

- § 1 – om valg av eldreråd 
for valgperioden  

- § 2 – om hvor mange 
medlemmer eldrerådet 
skal ha  

- § 4 a – om eventuell 
etablering av felles råd 
med mennesker med 
nedsatt funksjonsevne  
 

 

Forsikringsvirksomhetsloven 
av 10. juni 2005 nr. 44  

 

 - § 2-2 om 
pensjonskasser for 
flere foretak/ 
arbeidsgivere  

 
Forvaltningsloven av 10. 
februar 1967  
 

- § 8 andre ledd – om 
beslutning om et medlem 
av kommunestyret er habil  

- § 28 andre ledd – om 
fastsetting av klageorgan  

 

 

Friluftsloven av 28. juni 
1957 nr. 16  
 

 - § 3 a – om å etter 
samtykke fra eier 
eller bruker av 
eiendommen, gi 
forskrift om å forby 
ferdsel  

- § 14 – om å kunne gi 
løyve til å kreve 
avgift for adgang til 
friluftsområde  

- § 15 – om regulering 
av ferdsel på visse 
friluftsområde  

- § 16 – om sperring 
av særlig utsatt 
område  

- § 18 – om krav om 
innløsning av særlig 
utsatt område  

- § 35 – om tiltak og 
inngrepsløyve for å 
lette ferdsel i utmark  

- § 40 – om stansing, 
fjerning av ulovlige 
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byggverk, 
tvangsmulkt m.v.  

 

Folkehelseloven av 24. 
juni 2011 nr. 29  
 

- § 18 – om begjæring om 
offentlig påtale  

 

 

Forpaktingslova av 25. 
juni 1965 nr. 1  
 

- § 11 – om valg av utvalg for 
avholdelse av skjønn  

 

Forurensningsloven av 1. 
mars 1981 nr. 6  
 

- § 34 – om fastsetting av 
avfallsgebyr  

 
- § 83 – om delegasjon av 

myndighet  
 

 

Havne- og farvannsloven 
av 17. april 2009 nr. 19  
 

 - § 10 – om delegasjon 
av kommunens 
myndighet  

- § 25 – om fastsetting 
av anløpsavgift  

- § 42 – om vedtak av 
lokal forskrift  

- § 45 – om fastsetting 
av organisasjonsform 
for egne havner  

 

Hanndyrlova av 20. juni 
2003 nr. 45  
 

 - § 4 – om framlegg 
fra kommunen om 
endring i tidspunkt 
for forbud mot å 
slippe hanndyr på 
beite  

 

Helligdagsfredloven av 4. 
juni 1965 nr. 1  
 

 - § 5 sjette ledd – om 
søknad om område 
som skal regnes som 
typisk turiststed  

 

Helse- og 
omsorgstjenesteloven av 
24. juni 2011 nr. 30  
 

- § 6-1 – om plikt til å inngå 
samarbeidsavtale med det 
regionale helseforetaket  

 

 

Hundeloven av 4. juli 2003 
nr. 74  
 

 - § 6 – om forskrift om 
båndtvang  

Industrikonsesjonsloven 
av 14. desember 1917 nr. 
16  
 

 - § 2 tredje ledd nr. 13 
(6) – om avsetting av 
avgift til et fond og 
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bestemmelser om 
bruk av dette.  

- § 24 – om uttalelse 
til søknad om 
konsesjon  

 

Inndelingslova av 15. juni 
2001 nr. 70  
 

- § 8 – om initiativrett til 
søknad om 
kommunesammenslåing  

- § 9 – om rett til uttalelse 
før vedtak om 
grenseendring  

 

 

Kirkeloven av 7. juni 1996 
nr. 31  
 

 - § 6 – om valg av 
medlem og 
varamedlem til 
menighetsrådet  

 

Konfliktrådsloven av 20. 
juni 2014 nr. 49  
 

- § 4 – om oppnevning av 
konfliktrådsmeglere  

 

 

Kulturminneloven av 9. 
juni 1978 nr. 50  
 

- § 22 nr. 3 – om å komme 
med uttalelse før vedtak 
om fredning etter denne 
lov  

 

 

Ligningsloven av 18. 
desember nr. 112  
 

 - § 11-2 – om søksmål 
fra det offentlige  

 

Matrikkellova av 17. juni 
2005 nr. 101  
 

- § 32 – om fastsetting av 
offentlige gebyr og 
betaling for 
matrikkelopplysninger  

 

 

Motorferdselloven av 10. 
juni 1977 nr. 82  
 

- § 5 – om å gi forskrift om 
adgang til a) landing og 
start med luftfartøy, b) 
bruk av motorfartøy på 
innsjøer  

 

- § 4 – om å kunne 
forby ferdsel som er 
lov etter samme 
paragraf siste ledd  

- § 4 a – om å i 
forskrift fastsette 
løyper for kjøring 
med snøscooter på 
vinterføre  

 

Mållova av 11. mars 1988 
nr. 12  
 

- § 5 – om vedtak om 
målform  

 

Opplæringslova av 17. juli 
1998 nr. 61  
 

- § 8-1 andre ledd – om at to 
eller flere kommuner kan 
gjøre avtale om at et 

- § 2-2 – om forskrifter 
om omfanget av 
grunnskoleopplæring
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område i en kommune 
sogner til en skole i 
nabokommunen 

- § 13-10 andre ledd – om 
årlig rapport om tilstanden 
i grunnskoleopplæringa  

 

i tid (utviding av 
timetallet og 
skoleruta) 

- § 2-5 – om forskrift 
om hvilken målform 
som skal være 
hovedmål i de 
enkelte skolene  

- § 2-9 – om 
ordensreglement  

- § 8-1 første ledd – 
om forskrift om 
hvilken skole de ulike 
områdene i 
kommunen hører til  

 
 
 

Oreigningslova av 23. 
oktober 1958 nr. 3  
 

 - § 2 – om oreigning 
etter vedtak eller 
samtykke fra Kongen  

 

Plan- og bygningsloven av 
27. juni 2008 nr. 71  
 

- § 3-3 – om kommunens 
planoppgaver og 
planleggingsmyndighet  

- § 10-1 – om kommunal 
planstrategi  

- § 10-4 – om revisjon av 
kommuneplanens 
samfunnsdel og 
kommunedelplan og 
rullering av handlingsdel  

- § 11-15 – om vedtak av 
kommuneplan  

- § 12-4 – om rettsvirkning 
av reguleringsplan  

- § 12-12 første ledd – om 
vedtak av reguleringsplan  

- § 16-2 – om ekspropriasjon 
til gjennomføring av 
reguleringsplan  

- § 16-3 – om ekspropriasjon 
uavhengig av 
reguleringsplan  

- § 16-4 – om ekspropriasjon 
til vann- og avløpsanlegg  

- § 16-5 – om samtykke til 
privat ekspropriasjon  

- § 16-6 – om 
tomtearrondering  

- § 16-8 – om forsøkstakst  

- § 11-13 – om 
utarbeiding av 
planprogram  

- § 11-17 – om 
endring og 
oppheving av 
kommuneplanens 
arealdel  

- § 12-9 – om 
behandling av 
planprogram for 
planer med 
vesentlige virkninger  
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- § 17-2 – om forutsetning 

for bruk av 
utbyggingsavtaler  

- § 28-7 – om satser for 
bygging av 
parkeringsanlegg  

- § 31-8 – om program for 
utbedring av bebyggelse  

- § 33-1 – om fastsetting av 
gebyr  

 

Politiloven av 4. august 
1995 nr. 53  
 

 - § 14 – om 
politivedtekter  

 

Skatteloven av 26. mars 
1999 nr. 14  
 

- § 1-2 – om hvem som 
pålegger skatt  

- § 15-3 nr. 1 – om 
fastsetting av sats for 
kommunal inntektsskatt  

 

 

Skjønnsprosessloven av 1. 
juni 1917 nr. 1  
 

- § 14 – om forslag om 
skjønnsmedlemmer til 
utvalg  

 

 

Lov om råd for menneske 
med nedsett 
funksjonsevne av 17. juni 
2005 nr. 58  
 

- § 6 – om mandat for og 
sammensetning av rådet  

 

 

Stadnamnlova av 18. mai 
1990 nr. 11  
 

 - § 5 – om vedtak om 
skrivemåten for 
stadnamn  

 

Vassdragsreguleringslove
n av 14. desember 1917  
 

- § 4 – om uttalelse om 
konsesjon etter denne lov  

 

- § 11 – om avsetting 
til fond og 
bestemmelse for 
bruk av kommunens 
andel av 
konsesjonsavgiften  

 

Valgloven av 28. juni 2002 
nr. 57  
 

- § 4-1 – om valg av 
valgstyre  

- § 9-2 nr. 2 – om å kunne 
vedta skal holdes valg også 
søndagen før den offisielle 
valgdagen  

- § 9-3 nr. 2 femte setning – 
om å kunne vedta lengre 
åpningstider for 
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valglokalene enn det 
valgstyret har vedtatt  

 

Vass- og 
avløpsanleggslova av 16. 
mars 2012 nr. 12  
 

 - § 2 – om å kunne gi 
løyve til privat vass- 
og avløpsanlegg  

- § 5 – om å vedta 
lokale forskrifter for 
størrelsen på vann- 
og avløpsgebyr  

 

Veglova av 21. juni 1963 
nr. 23  
 

 - § 5 – om å gjøre om 
privat vei til 
kommunal vei  

- § 6 – om å vedta 
bygging av 
kommunal vei 

- § 7 – om å legge ned 
kommunal vei  
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2. SAKER SOM KOMMUNESTYRET SKAL BEHANDLE OG VEDTA 

ETTER LOKAL BESTEMMELSE 

I tillegg til de forannevnte sakene som det er bestemt i lov at kommunestyret selv skal behandle, skal 

kommunestyret behandle og vedta følgende saker: 

 
- Ordning for politisk organisering og hovedtrekkene i den administrative styringsmodellen  

- Reglement for alle politiske styringsorganer og partssammensatt organ  

- Saker av prinsipiell art om kjøp, salg, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom  

- Langsiktige avtaler av prinsipiell art, eller som har økonomiske konsekvenser utover 
inneværende budsjettår  

- Kommunedelplaner 

- Etiske retningslinjer  

- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan etter sivilbeskyttelsesloven  

- Lønns- og personalpolitisk plan  
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3. FORMANNSKAPET 

 
1. GENERELL DELEGASJON 

Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak i alle saker som det er adgang til å 

delegere med hjemmel i kommunelovens § 8 siste setning – med unntak av saker som 

kommunestyret selv skal avgjøre, og saker som er delegert til rådmannen. 

 

2. INNSTILLINGSRETT 

 
Med medhold i kommunelovens § 39 gis formannskapet rett til å gi innstilling i alle saker som 

kommunestyret skal behandle, med unntak av saker fra kontrollutvalget, 

administrasjonsutvalget og valgstyret. 

 

3. FORMANNSKAPETS MYNDIGHET MED MEDHOLD I LOV 

 
I henhold til kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107 skal formannskapet behandle 

følgende saker: 

 
- § 8 nr. 3 – om å behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. 

Formannskapet skal innstille til kommunestyret, jf. §§ 44 nr. 6 og 45 nr 2.  
 

I henhold til eiendomsskattelova av 6. juni 1975 nr. 29 har formannskapet myndighet etter 

følgende paragrafer: 

 
- § 8 A-3 (3): formannskapet har myndighet til å kreve overtakst ved verdsetting.  

- § 8 A-3 (6): formannskapet har myndighet til å kreve særskilt taksering i tida mellom de 
allmenne takseringene dersom verdien til en eiendom er vesentlig forandra i forhold til andre 
eiendommer.  

- § 28: formannskapet kan sette ned eller ettergi skatten dersom særlige grunner gjør at det 
ville bli særs urimelig om hele eiendomsskatten ble innkrevd.  
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4. DELEGASJON I NÆRINGSSAKER 

Formannskapet disponerer kommunes næringsfond. 

 

 

 

5. SÆRLIGE DELEGASJONER 

 

 

6. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET MED 

MEDHOLD I LOV 
 

- Med medhold i kommunelovens § 13 delegeres formannskapet utvidet myndighet i haste-
saker når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å kalle inn 
kommunestyret.  

- Med medhold i forvaltningslovens § 28 andre ledd delegeres formannskapet myndighet som 
kommunens klagenemnd.  

- Med medhold i valglovens § 4-1 velges formannskapets medlemmer som medlemmer av 
valgstyret.  

- Med medhold i kommunelovens § 25 om partssammensatte utvalg velges formannskapets 
medlemmer som arbeidsgivers representanter til Administrasjonsutvalget.  

 
Øvrige delegasjoner fra kommunestyret til formannskapet med medhold i lov framkommer i 
kapittel 9. 
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4. ADMINISTRAJONSUTVALGET 

 

1. GENERELL DELEGASJON 

Administrasjonsutvalget opprettes med medhold i kommunelovens § 25 om partssammensatte 

utvalg. Utvalget delegeres myndighet til å behandle alle prinsipielle saker som gjelder forholdet 

mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 

 

 

2. DELEGASJON I SÆRSKILTE SAKER 

Administrasjonsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i følgende saker: 

 
- Retningslinjer for ansettelses- og rekrutteringsprosedyrer  

- Permisjonsreglement  

- Telefonreglement  

- Reglement for erkjentlighetsgaver  

- Retningslinjer for fleksibel arbeidstid  

- Regulativ for flyttegodtgjørelse  

- Arbeidsreglement  

- Ansettelsesreglement  

- Retningslinjer for briller/terminalbriller  

- Retningslinjer for sykefraværsoppfølging  
 
 
 

3. INNSTILLINGSRETT 
 
Med medhold i kommunelovens § 39 gis administrasjonsutvalget rett til å innstille til kommunestyret 
i følgende saker: 

 

 
- Etiske retningslinjer  

- Lønns- og personalpolitisk plan  

- Kompetanseplan  

- Saker om omorganiseringer der kommunestyret ikke har delegert myndighet til rådmannen 
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6. ORDFØREREN 
 
Ordførers formelle myndighet og rolle er hjemlet i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107. I 
henhold til kommuneloven har ordfører følgende myndighet/oppgaver: 

 
- Lede møtene i kommunestyret og formannskapet (jf. § 9 nr. 3), herunder påse at møtene 

foregår i samsvar med vedkommende organs forretningsorden, og at det blir truffet gyldige 
vedtak.  

- Ansvar for saksliste og innkalling til møtene (jf. § 32 nr. 2), herunder påse at de saker som blir 

satt opp på sakskartet er tilfredsstillende utredet. 

- Fatte beslutning om at en sak som skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret, tas opp 

til behandling ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling, men bare når det er påkrevd å 

få avgjort saken før neste møte, og det enten ikke er tid til å kalle sammen til ekstraordinært 

møte, eller saken ikke er så viktig at dette må anses nødvendig (jf. § 30 nr. 2). 

- Påse at det føres møtebok fra møtene (jf. § 30 nr. 3). 

- Kommunens rettslige representant (jf. § 9 nr. 3), herunder 

* ta imot forkynnelser og meldinger i anledning av rettssaker og påse at det fattes beslutning   

om hva som videre skal skje i saken 

* reise søksmål på kommunens vegne, men bare etter beslutning fra organ som har delegert 

myndighet til å avgjøre om beslutning om dette skal tas, og ikke i de tilfeller der rådmannen 

er delegert myndighet med hjemmel i særlov 

- Underskriver på kommunens vegne i alle saker hvor myndigheten ikke er lagt til andre (jf. § 9 

nr. 3). 

- Møte- og talerett i alle folkevalgte organ, men stemme- og forslagsrett bare i de organ 

vedkommende er medlem av (jf. § 9 nr. 4). 

 

Kommuneloven tillegger ikke ordføreren vedtaksmyndighet direkte. Med medhold i kommunelovens 

§ 9 nr. 5 delegeres ordføreren myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som 

ikke er av prinsipiell betydning. 
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7. RÅDMANNEN 

 

1. GENERELL DELEGASJON 

Med medhold i kommunelovens § 23 nr. 4 delegeres rådmannen myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

2. INNSTILLINGSRETT 

Med medhold i kommunelovens §§ 23 nr. 2 og 39 gis rådmannen rett til å innstille i saker til 

formannskapet, administrasjonsutvalget og kommunestyret. 

 

3. DELEGASJON I PERSONALSAKER 

Med medhold i kommunelovens § 24 nr. 1 delegeres rådmannen myndighet til å opprette og 

nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i personalsaker. Rådmannens generelle delegasjon 

til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, omfatter 

også personalsaker. 

Rådmannen delegeres myndighet til å opptre i arbeidsgivers sted etter alle særlover, der ikke 

annet følger av lov eller annet delegasjonsvedtak. 

Delegasjonen til rådmannen i personalsaker forutsetter at myndigheten utøves i samsvar med 

lov, forskrift, avtaleverk, tariffavtaler – samt lokale reglementer og forskrifter vedtatt av 

kommunens egne organer. 

 

4. DELEGASJON I ØKONOMISAKER 

Rådmannen kan foreta nødvendige disposisjoner innenfor rammen av vedtatt budsjett, planer, 

lover, forskrifter og retningslinjer. 

Rådmannen har anvisningsmyndighet for hele budsjettet. Anvisningsmyndigheten kan delegeres. 

Rådmannen kan foreta budsjettendringer mellom funksjonsområder og innenfor et 

funksjonsområde i et omfang begrenset oppad til kr. 200.000,- 

Innenfor rammen av inngåtte avtaler foreta justeringer/indeksreguleringer i utleiepriser for 

lokaler kommunen leier ut. 

Foreta utleie av kommunens boliger i henhold til vedtatte retningslinjer samt lokaler til lag, 

foreninger og lignende. 

Selge boligtomter i regulerte strøk og i den forbindelse underskrive kontrakter og skjøter på 

kommunens vegne 
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Rådmannen kan gi kredittinstitusjon fullmakt til å påtegne panteobligasjoner hva sletting, 

prioritetsvikelse, pantefrafall, transport m.v. I medhold av vedtak fattet av kommunen. Når lån er 

innfridd gis kredittinstitusjonen fullmakt til sletting av sikkerhet 

Fordele støtte til politiske partier etter fastsatte regler 

Bevilge inntil kr. 5.ooo,- i støtte fra næringsfond I og II i kurante næringssaker 

Godkjenne godtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsinntekt til folkevalgte i henhold til 

reglement 

Ettergi/slette uerholdige krav på beløp inntil kr. 10.000,- i saker som ikke hører inn under 

skattebetalingsloven 

Foreta justeringer/indeksreguleringer av inngåtte leieavtaler og festeavgifter 

Sende kommunale krav til innfordring når andre innkrevingstiltak ikke fører frem 

Behandle tilskuddssøknader innenfor en beløpsgrense på kr. 5.000,- som ikke er søknader til 

næringsfondet eller har lokal prinsipiell betydning 

 

5. DELEGASJONER MED MEDHOLD I LOV 

Øvrige delegasjoner fra kommunestyret til rådmannen med medhold i lov framkommer i kapittel 

8. 

 

 

 

8. DELEGASJON AV MYNDIGHET MED MEDHOLD I SÆRLOVER 

Tabellen under viser hvem kommunestyret delegerer myndighet til å fatte vedtak på kommunens 

vegne etter særlov. Saker etter paragrafer som kommunestyret selv skal fatte vedtak i, jf. tabellen i 

kapittel 4, er selvsagt unntatt delegasjon. Delegering av myndighet etter lov medfører også 

myndighet etter tilhørende forskrift(er) om ikke annet går eksplisitt fram. Om det ikke foreligger et 

vedtak om delegasjon av myndighet i en sak, så skal kommunestyret selv fatte vedtak. 

 

Generelle begrensninger for delegasjonsvedtakene: 

 Alle prinsipielle saker skal vedtas politisk. 

 Saker som har økonomiske konsekvenser utover inneværende budsjettår, skal vedtas av 

kommunestyret. 
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Myndighetsområde (lov 
med tilhørende forskrift 
(er))  

 

Politisk delegasjon  
 

Administrativ delegasjon  
 

Adopsjonsloven av 28. februar 
1986 nr. 8  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
adopsjonsloven, herunder å 
ivareta kommunens 
utrednings- og opplysningsplikt 
(§§ 6 og 16 e).  
 

Akvakulturloven av 17. juni 
2005 nr. 79  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
saker av prinsipiell betydning 
etter akvakulturloven, 
herunder å avgi uttalelse på 
kommunens vegne, jf. forskrift 
om behandling av 
akvakultursøknader av 18. mai 
2010 nr. 708, § 4.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter akvakulturloven.  
 

Alkoholloven av 2. juni 1989 
nr. 27  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
prinsipielle saker som ikke 
kommunestyret selv skal 
avgjøre etter alkoholloven med 
tilhørende forskrift(er).  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter alkoholloven med 
tilhørende forskrift(er), 
herunder å forestå kontroll 
med salgs- og 
skjenkebevillinger jf. 
alkohollovens § 1-9 og 
alkoholforskriftens kapittel 9.  
 

Anskaffelsesloven av 16. juli 
1999 nr. 69  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
anskaffelsesloven.  
 

Arbeidsmiljøloven av 17. juni 
2005 nr. 62  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet til å opptre på 
kommunen som arbeidsgiver 
sine vegne (i.e. behandle og 
avgjøre saker) etter 
arbeidsmiljøloven.  
 

Arbeidstvistloven av 27. 
januar 2012 nr. 9  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet til å opptre på 
kommunen som arbeidsgiver 
sine vegne (i.e behandle og 
avgjøre saker) etter 
arbeidstvistloven. 
 
 

Arkivlova av 4. desember 1992 
nr. 126  

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter arkivloven.  
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Barnehageloven av 17. juni 
2005 nr. 64  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
saker av prinsipiell betydning 
etter barnehageloven, 
herunder følgende paragrafer:  
 
§ 4 tredje ledd 
(samarbeidsutvalg)  
§ 5 (evt. felles 
samarbeidsutvalg)  
§ 7 fjerde ledd (fastsette 
vedtekter)  
§ 10 (godkjenning)  
§ 17 tredje ledd (dispensasjon 
for styrer)  
§ 18 tredje ledd (dispensasjon 
for øvrig personale)  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter barnehageloven, 
herunder lovens § 16 om 
tilsyn.  
 

Barnelova av 8. april 1981 nr. 7  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter barneloven.  
 

Barnevernloven av 17. juli 
1992 nr. 100  
 

 Kommunene Flakstad og 
Moskenes har inngått 
samarbeid om felles 
Barnevern. Myndighet etter 
denne loven er delegert 
vertskommunen Flakstad 
kommune, jf. kommunelovens 
§ 28-1 b. 

Beitelova av 16. juni 1961 nr. 
12  
 
 
Brann- og 
eksplosjonsvernloven av 14. 
juni 2002 nr. 20  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
saker av prinsipiell betydning 
etter beitelova.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
saker av ikke-prinsipiell 
betydning etter beitelova.  
Rådmannen delegeres 
myndighet etter brann- og 
eksplosjonsvernloven.  
 

Bustøttelova av 24. august 
2012  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter bustøttelova.  
 

Domstolloven av 13. august 
1915 nr. 5  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak 
om fritak, jf. § 68 første ledd  
 

 

Eierseksjonsloven av 23. mai 
1997 nr. 31  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
eierseksjonsloven.  
 

Eigedomsskattelova av 6. juni 
1975 nr. 29  

Formannskapet delegeres 
myndighet etter § 7 c til å fatte 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
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 vedtak i enkeltsaker om fritak 
for eiendomsskatt for «bygning 
som heilt eller i nokon mon 
vert nytta til husvære».  
 

saker etter 
eigedomsskattelova, herunder 
å opprette et 
eiendomsskattekontor som 
ivaretar kommunens 
myndighet etter loven.  
 

Eldrerådslova av 8. november 
1991 nr. 76  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter eldrerådslova.  
 

Film- og videogramlova av 15. 
mai 1987 nr. 21  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet i prinsipielle saker 
etter film- og videogramlova, 
herunder å gi løyve, fastsette 
vilkår for løyve etc, jf. lovens § 
2.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter film- og 
videogramlova.  
 

Finansavtaleloven av 25. juni 
1999 nr. 46  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
finansavtaleloven.  
 

Lov om flagging på 
kommunale bygninger av 19. 
juni 2015 nr. 65  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter lov om 
flagging på kommunale 
bygninger.  
 

Folkebibliotekloven av 20. 
desember 1985 nr. 108  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet i prinsipielle saker 
etter folkebibliotekloven, 
herunder å fastsette reglement 
for folkebiblioteket, jf. lovens § 
4 tredje ledd.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter folkebibliotekloven.  
 

Folkehelseloven av 24. juni 
2011 nr. 29  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
folkehelseloven.  
 

Folketrygdloven av 28. februar 
1997 nr. 19  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
folketrygdloven.  
 

Forpaktingslova av 25. juni 
1965 nr. 1  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
forpaktingslova.  
 

Forurensningsloven av 13. 
mars 1981 nr. 6  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
prinsipielle saker etter 
forurensningsloven.  
 

Med medhold i 
forurensningslovens § 81 og 
forurensningsforskriftens § 7-4 
delegeres rådmannen 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter forurensningsloven 
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med tilhørende forskrifter for 
ivaretakelse av kommunens 
forurensningsmyndighet.  
 

Forvaltningsloven av 10. 
februar 1967  
 

Med medhold i 
forvaltningslovens § 28 andre 
ledd delegeres formannskapet 
myndighet som kommunens 
klagenemnd.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
forvaltningsloven.  
 

Friluftsloven av 28. juni 1957  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
prinsipielle saker etter 
forurensningsloven. Med 
medhold i friluftslovens § 22 
tredje ledd delegeres 
formannskapet myndighet til å 
reise søksmål på vegne av 
allmennheten.  
 

Med medhold i friluftslovens § 
21 delegeres rådmannen 
myndighet som friluftsorgan 
for å ivareta kommunens 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter friluftsloven.  
 

Friskolelova av 4. juli 2003 nr. 
84  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
prinsipielle saker etter 
friskolelova.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
ikke-prinsipielle saker etter 
friskolelova.  
 

Geodataloven av 3. september 
2010 nr. 3  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet som «deltakende 
virksomhet» etter 
geodataloven.  
 

Gjeldsordningsloven av 17. juli 
1992 nr. 99  
 
Grannelova av 16. juni 1961 
nr. 15  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
gjeldsordningsloven.  
Rådmannen delegeres 
myndighet etter granneloven.  
 

Gravferdsloven av 7. juni 1996 
mr. 32  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
gravferdsloven.  
 

Havne- og farvannsloven av 
17. april 2009 nr. 19  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter havne- og 
farvannsloven.  
 

Helseberedskapsloven av 23. 
juni 2000 nr. 56  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
helseberedskapsloven.  
 

Helse- og 
omsorgstjenesteloven av 24. 
juni 2011 nr. 30  

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
ikke-prinsipielle saker etter 
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 prinsipielle saker etter helse- 
og omsorgstjenesteloven.  
 

helse- og 
omsorgstjenesteloven.  
 

Helseregisterloven av 20. juni 
2014 nr. 43  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
helseregisterloven.  
 

Husbankloven av 1. mars 1946 
nr. 3  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter husbankloven.  
 

Husleieloven av 26. mars 1999 
nr. 17  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter husleieloven.  
 

Introduksjonsloven av 4. juli 
2003 nr. 80  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
introduksjonsloven.  
 

Jordlova av 12. mai 1995 nr. 23  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
saker av prinsipiell betydning 
etter jordlova.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
ikke-prinsipielle saker etter 
jordlova.  
 

Jordskiftelova av 21. juni 2013  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet i prinsipielle saker 
etter jordskiftelova, herunder 
å kreve jordskifte etter kapittel 
3 i jordskiftelova.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter jordskiftelova, 
herunder å uttale seg på 
kommunen sin vegne i 
jordskiftesaker der kommunen 
er part.  
 

Kirkeloven av 7. juni 1996 nr. 
31  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet i prinsipielle saker 
etter kirkeloven, herunder 
kirkelovens § 36 om å avgjøre 
om konfirmasjonsopplæring 
skal kunne legges til skolens 
tid.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
saker som ikke er av prinsipiell 
betydning etter kirkeloven.  
 

Ligningsloven av 18. desember 
nr. 112  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak 
etter ligningslovens § 11-3 – 
om avgjørelse i fordelingstvist.  
 

Lov om kommunal 
forkjøpsrett til leiegårder av 
29. april 1977 nr. 34  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å vedta 
kommunal forkjøpsrett med 
hjemmel i Lov om kommunal 
forkjøpsrett til leiegårder  
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Lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 
nr. 12  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter lov om 
kommunale vass- og 
avløpsanlegg.  
 

Kommuneloven av 25. 
september 1992 nr. 107  
 

Med medhold i 
kommunelovens § 13 
delegeres formannskapet 
utvidet myndighet i haste-
saker når det er nødvendig at 
vedtak treffes så raskt at det 
ikke er tid til å kalle inn 
kommunestyret.  
 

Med hjemmel i 
kommunelovens § 23 nr. 4 
delegeres rådmannen 
myndighet til å treffe vedtak i 
enkeltsaker eller typer av saker 
som ikke er av prinsipiell 
betydning, hvis ikke 
kommunestyret har bestemt 
noe annet.  
 

Lov om kompensasjon for 
merverdiavgift av 12. 
desember 2003 nr. 108  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter lov om 
kompensasjon for 
merverdiavgift.  
 

Konkursloven av 8. juni 1984 
nr. 58  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter konkursloven.  
 

Konsesjonsloven av 28. 
november 2003 nr. 98  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
saker av prinsipiell betydning 
etter konsesjonsloven.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
ikke-prinsipielle saker etter 
konsesjonsloven.  
 

Krigsskadeerstatningsloven  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
krigsskadeerstatningsloven.  
 

Krisesenterlova av 19. juni 
2009 nr. 44  
 

  

Matloven av 19. desember 
2003 nr. 124  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter matloven.  
 

Matrikkellova av 17. juni 2005 
nr. 101  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet til å ivareta 
kommunens myndighet som 
lokal matrikkelmyndighet, jf. 
matrikkellovas § 5 a andre 
ledd, og delegeres myndighet 
etter denne loven.  
 

Miljøinformasjonsloven av 9. 
mai 2003 nr. 31  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
miljøinformasjonsloven.  
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Mineralloven av 19. juni 2009 
nr. 101  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å uttale seg på 
kommunens vegne etter 
mineralloven.  
 

 

Motorferdselloven av 10. juni 
1977 nr. 82  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet i prinsipielle saker 
etter motorferdselloven, 
herunder å fatte 
dispensasjonsvedtak i medhold 
av motorferdsellovens § 6 og § 
6 i forskrift for 
motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter motorferdselloven 
med tilhørende forskrift(er), 
herunder å fatte 
dispensasjonsvedtak i medhold 
av motorferdsellovens § 6 og 
§§ 5, 5a, 5b i forskrift for 
motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag.  
 

Naturmangfoldloven av 19. 
juni 2009 nr. 100  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet i prinsipielle saker, 
herunder å uttale seg på 
kommunens vegne etter 
naturmangfoldloven.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter 
naturmangfoldloven.  
 

Naturskadeloven av 25. mars 
1995 nr. 7  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
naturskadeloven.  
 

NAV-loven av 16. juni 2006 nr. 
20  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter NAV-loven.  
 

Næringsberedskapsloven av 
16. desember 2011 nr. 65  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
næringsberedskapsloven.  
 

Odelslova av 28. juni 1974 nr. 
58  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
ikke-prinsipielle saker etter 
odelsloven.  
 

Offentleglova av 19. mai 2006 
nr. 16  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter offentleglova.  
 

Opplæringslova av 17. juni 
1998  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet i alle prinsipielle 
saker som ikke kommunestyret 
selv skal avgjøre etter 
opplæringslova.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
ikke-prinsipielle saker etter 
opplæringslova.  
 

Panteloven av 8. februar 1980 
nr. 2  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter panteloven.  
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Pasient- og 
brukerrettighetsloven av 2. juli 
1999 nr. 63  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter pasient- og 
brukerrettighetsloven.  
 

Pasientskadeloven av 15. juni 
2001 nr. 53  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
pasientskadeloven.  
 

Plan- og bygningsloven av 27. 
juni 2009 nr. 71  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak 
etter følgende paragrafer i 
plan- og bygningsloven:  
 
§ 12-12 andre ledd – om å 
vedta mindre 
reguleringsplaner som er i tråd 
med kommuneplanens 
arealdel og når det er mindre 
enn fire år siden den ble 
vedtatt av kommunestyret  
 
§ 12-14 andre ledd – om å 
treffe vedtak om mindre 
endringer i reguleringsplan 
eller til å vedta utfyllinger 
innenfor hovedtrekkene i 
reguleringsplanen  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak 
etter plan- og bygningsloven i 
saker som ikke er av prinsipiell 
betydning.  
 

Psykisk helsevernloven av 2. 
juli 1999 nr. 62  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter psykisk 
helsevernloven.  
 

Lov om råd for menneske med 
nedsett funksjonsevne av 17. 
juni 2005 nr. 58  
 

 
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter lov om råd for 
menneske med nedsett 
funksjonsevne.  
 

Serveringsloven av 13. juni 
1997 nr. 55 

Rådmannen delegeres 
myndighet etter denne loven.  
 

Sivilbeskyttelsesloven av 25. 
juni 2010 nr. 45  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
sivilbeskyttelsesloven, 
herunder å ivareta 
kommunens plikt som 
beredskapsorgan, jf. 
sivilbeskyttelsesloven kap IV og 
V.  
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Skjønnsprosessloven av 1. juni 
1917 nr. 1  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å reise sak og 
vedta rettergangsskritt i 
prinsipielle saker etter 
skjønnsprosessloven.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å reise sak og 
vedta rettergangsskritt i ikke-
prinsipielle saker etter 
skjønnsprosessloven.  
 

Skogbrukslova av 27. mai 2005 
nr. 31  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
saker av prinsipiell betydning 
etter skogbrukslova.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
ikke-prinsipielle saker etter 
skogbrukslova.  
 

Smittevernloven av 5. august 
1994 nr. 55  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
smittevernloven.  
 

Sosialtjenesteloven av 18. 
desember 2009 nr. 131  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
sosialtjenesteloven.  
 

Spesialisthelsetjensteloven av 
2. juli 1999 nr. 61  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
spesialisthelsetjenesteloven.  
 

Straffeloven 2005 av 20. mai 
2005 nr. 28  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å reise sak og 
vedta rettergangsskritt i 
prinsipielle saker etter 
straffeloven.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å reise sak og 
vedta rettergangsskritt i ikke-
prinsipielle saker etter 
straffeloven.  
 

Straffeprosessloven av 22. mai 
1981 nr. 25  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
prinsipielle saker etter 
straffeprosessloven, herunder 
lovens § 188 andre ledd om 
samtykke til plassering i 
institusjon eller kommunal 
boenhet i stedet for fengsling.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak 
etter straffeprosessloven i 
saker som ikke er av prinsipiell 
betydning.  
 

Strålevernloven av 12. 
desember 2000 nr. 36  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
strålevernloven.  
 

Lov om tilskott til 
livsynssamfunn av 12. juni 
1981 nr. 64  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter lov om tilskott 
til livsynssamfunn.  
 

Tobakkskadeloven av 9. mars 
1973 nr. 14  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
tobakkskadeloven.  
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Tomtefestelova av 20. 
desember 1996 nr. 106  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
ikke-prinsipielle saker etter 
tomtefesteloven.  
 

Lov om trudomssamfunn og 
ymist anna av 13. juni 1969 nr. 
25  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter lov om 
trudomssamfunn og ymist 
anna.  
 

Tvangsfullbyrdelsesloven av 
26. juni 1992 nr. 86  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
tvangsfullbyrdelsesloven.  
 

Tvisteloven av 17. juni 2005 
nr. 90  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å reise sak og 
vedta rettergangsskritt i 
prinsipielle saker etter 
tvisteloven.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter tvisteloven, 
herunder å reise sak og vedta 
rettergangsskritt.  
 

Valgloven av 28. juni 2002 nr. 
57  
 

Med medhold i valglovens § 4-
1 delegeres formannskapets 
medlemmer myndighet som 
valgstyre.  
 
Med medhold i valglovens § 4-
2 delegeres valgstyret 
myndighet til å oppnevne 
stemmestyrer.  
 
Med medhold i valglovens § 9-
3 nr. 1 delegeres valgstyret 
myndighet til å avgjøre hvor 
mange stemmekretser 
kommunen skal deles inn i.  
 
Med medhold i valglovens § 9-
3 nr. 2 delegeres valgstyret 
myndighet til å avgjøre hvor 
stemmegivningen skal foregå, 
og til å fastsette tiden for 
stemmegivning.  

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter valgloven.  
 

Vannressursloven av 24. 
november 2000 nr. 82  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter vannressursloven.  
 

Vegloven av 21. juni 1963 nr. 
23  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
prinsipielle saker etter 
vegloven med unntak av de 
sakene kommunestyret selv 
skal avgjøre.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet i ikke-prinsipielle 
saker etter vegloven.  
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Vegtrafikkloven av 18. juni 
1965 nr. 4  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
prinsipielle saker etter 
vegtrafikkloven.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
ikke-prinsipielle saker etter 
vegtrafikkloven, herunder å 
fatte vedtak etter 
vegtrafikklovens § 37 om 
fjerning av kjøretøy fra 
kommunal eiendom.  
 

Vergemålsloven av 26. mars 
2010  
 

 Rådmannen delegeres 
myndighet etter 
vergemålsloven.  
 

Viltloven av 29. mai 1981 nr. 
38  
 

Formannskapet delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
prinsipielle saker etter 
viltloven.  
 

Rådmannen delegeres 
myndighet til å fatte vedtak i 
ikke-prinsipielle saker etter 
viltloven, herunder å ivareta 
kommunens myndighet som 
lokalt viltorgan, jf. viltlovens § 
4.  
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