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1 FORMÅL  
 

a) Modum kommunes delegeringsbestemmelser skal sikre nødvendig klarhet i ansvars-, 

myndighets- og oppgavefordelingen mellom kommunestyret og andre politiske organer og 

i forhold til rådmannen (administrasjonen). 

b) Delegeringsbestemmelsene skal sikre at kommunen har et system som ivaretar: 

 Kompetente avgjørelser: Avgjørelser treffes av det organet som har myndighet på 

området. 

 Raske avgjørelser: Sakene behandles raskt og effektivt. Dette forutsetter en rasjonell 

arbeidsdeling, der politisk nivå fastlegger rammebetingelser og prinsipielle føringer, 

mens administrativt nivå ivaretar løpende forvaltning og tjenesteproduksjon.  

 

2 KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET 
 

 

 

 

 

a) Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan og har overordnet ansvar for 

hele kommunens virksomhet (jf. kommuneloven § 6). Hvis ikke lov bestemmer noe 

annet, beslutter kommunestyret i alle saker der det ikke har delegert til andre å avgjøre. 

b) Eventuelle vedtak om følgende emner skal fattes av kommunestyret selv (kan ikke delege-

res):  

 Endre kommunestyrets medlemstall (jf. kommuneloven § 7 nr 3)  

 Velge formannskap og fastsette formannskapets virksomhet (jf. kommuneloven § 8 nr 

1 og 3). 

 Velge ordfører og varaordfører (jf. kommuneloven § 9 nr 1). 

 Opprette, omorganisere eller nedlegge hovedutvalg og fastsette disses virkeområde (jf. 

kommuneloven § 10 nr 1 og nr 6). 

 Velge medlemmer, varamedlemmer, leder og nesteleder i hovedutvalg. (jf. 

kommuneloven § 10 nr 3).  

 Opprette kommunestyrekomiteer som saksforberedende organ for kommunestyret (jf. 

kommuneloven § 10a nr 1).  

 Opprette og nedlegge eget styre for kommunale institusjoner (jf. kommuneloven § 11 

nr 1 og nr 4). 

 Opprette kommunedelsutvalg og fatte evt. vedtak om direkte valg av medlemmer (jf. 

kommuneloven §12 nr 1 og 2).  

 Tildele utvidet vedtaksmyndighet i hastesaker (jf. kommuneloven § 13 nr 1).  

 Suspendere folkevalgte representanter (jf. kommuneloven § 15 nr 3). 

 Foreta suppleringsvalg av vararepresentanter (jf. kommuneloven §16 nr 5). 

 Vedta innføring av kommunal parlamentarisme (jf. kommuneloven § 18 nr 1 og 19.     

 Ansette rådmann (jf. kommuneloven § 22 nr 2) 

 Innføre ordning med åremålsansettelser (jf. kommuneloven § 24 nr 2).  

 Velge kommunens representanter til partssammensatt utvalg, og leder og nestleder 

blant disse (jf. kommuneloven § 25).   

 Opprette styre for interkommunalt samarbeid (jf. kommuneloven § 27 nr 1). 

 Overdra tariffmyndighet til en sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner (jf. 

kommuneloven § 28 a jfr. § 28 e nr 1).  

 Overføre myndighet til vertskommune og inngå avtale for vertskommunesamarbeid (jf. 

kommuneloven § 28).  

Linker til lovdata:   

      kommuneloven  forvaltningsloven  skatteloven   eiendomsskatteloven 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920925-107.html&emne=KOMMUNELOV*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-000.html&emne=FORVALTNINGSLOV*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990326-014.html&emne=SKATTELOV*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19750606-029.html&emne=EIGEDOMSSKATTELOV*&
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 Fastsette regler om føring av møtebok (jf. kommuneloven § 30 nr 3). 

 Vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter kommunelovens § 

38a nr 1 

 Fastsette reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer (jf. kommuneloven § 39 

nr 1).  

 Ta stilling til innbyggerinitiativ etter kommunelovens § 39a nr 1.  

 Fastsette reglement for folkevalgtes innsynsrett i saksdokumenter (jf. kommuneloven § 

40 nr 5).  

 Fastsette reglement for godtgjøring av folkevalgte (jf. kommuneloven § 41 og 42). 

 Vedta pensjonsordning for folkevalgte (jf. kommuneloven § 43).  

 Vedta årsbudsjett og økonomiplan og vesentlige endringer i disse (jf. kommuneloven § 

44 og 45).  

 Vedta årsregnskapet (jf kommuneloven § 48 nr 3). 

 Gi regler for kommunens finansforvaltning (jf. kommuneloven § 52 nr 1).  

 Vedta betalingsinnstilling (jf. kommuneloven § 56 nr 1).  

 Opprette kommunalt foretak, herunder velge styre og fastsette vedtekter for foretaket 

(jf. kommuneloven § 62).  

 Velge kontrollutvalg (jf. kommuneloven §77 nr 1).  

 Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i et 

interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor (jf 

kommunelovens § 78 nr 3 og 4 (Opprette klageinstansordning (jf. forvaltningsloven § 

28, 2. ledd). 

 Fastsette skattesatser for formue og inntekt; skattesatsene skal vedtas i forbindelse med 

årsbudsjettbehandlingen (jf. skatteloven §15-3, 1. ledd).  

 Fastsette satser m.v. for eiendomsskatt; dette skal i hovedsak vedtas i forbindelse med 

årsbudsjettbehandlingen (jf. eiendomsskatteloven § 2, 7, 10, 12 og 20).  

 Fastsette vann- og avløpsgebyrer og lokal forskrift (jf. lov om kommunale vass- og 

kloakkavgifter § 3).  

c) Kommunestyret avgjør overordnet administrativ organisering (etatsinndeling) (lokal 

bestemmelse). 

d) Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer direkte eller indirekte 

(lokal bestemmelse). 

e) Kommunestyret utnevner byggekomité bestående av tre medlemmer – ordfører (leder) og 

to andre formannskapsmedlemmer.  

 

 

3 DELEGERING TIL FORMANNSKAP – OPPGAVER OG 

BESLUTNINGSMYNDIGHET 
 

 

 

 

a) Formannskapet utfører lovbestemte oppgaver og avgjør de saker kommunestyret har gitt 

det fullmakt til å avgjøre, jfr. kommunelovens § 8 nr 3. Formannskapet delegeres 

myndighet til å avgjøre alle saker hvor ikke annet følger av lov og som ikke er av stor 

prinsipiell/politisk betydning (jf. kommuneloven § 8). Unntatt er saker som ligger 

innenfor hovedutvalgenes myndighet. 

b) Formannskapet har direkte innstillingsrett til kommunestyret i saker hvor formannskapet 

er første behandlingsinstans. 

Link til lovdata:   

      kommuneloven   

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920925-107.html&emne=KOMMUNELOV*&
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c) Formannskapet skal gi innstilling til kommunestyret i saker om økonomiplan, årsbudsjett 

med skattevedtak og i andre saker av større økonomisk betydning (jf. kommunelovens § 8 

nr 3).  

d) Formannskapet har funksjon som samordnings- og oppfølgingsorgan overfor utvalg og 

administrasjon når det gjelder kommunens økonomiske forhold. Alle saker som innebærer 

økonomiske konsekvenser ut over vedtatte budsjettrammer, skal forelegges formann-

skapet, som avgjør sakenes videre forløp. Formannskapet skal også på eget initiativ følge 

opp økonomiske forhold og kan kreve seg forelagt opplysninger av interesse. For-

mannskapet iverksetter eller foreslår de tiltak som det mener er nødvendig for forsvarlig 

økonomisk styring. 

e) Formannskapet er kommuneplanutvalg og innstiller kommuneplansaker (både arealdel og 

tekstdel) til kommunestyret. 

f) Formannskapet godkjenner fremforhandlede utbyggingsavtaler etter plan- og 

bygningslovens kap. 17. 

g) Formannskapet tillegges myndighet i hastesaker (jf. kommuneloven § 13). 

h) Formannskapet vedtar personalreglementer og retningslinjer på et overordnet 

personalpolitisk nivå.  

i) Formannskapet utnevner et forhandlingsutvalg bestående av ordfører (leder), varaordfører 

og et tredje formannskapsmedlem. 

 

4 DELEGERING TIL HOVEDUTVALG – OPPGAVER OG 

BESLUTNINGSMYNDIGHET 
 

 

 

 

 

a) Hovedutvalgene utfører lovpålagte oppgaver og avgjør de saker kommunestyret har gitt 

det fullmakt til å avgjøre. Bortsett fra i saker som innebærer økonomiske konsekvenser 

utover vedtatte budsjettrammer, har hovedutvalget direkte innstillingsrett til kommunesty-

ret dersom hovedutvalget er første behandlingsinstans. 

b) Hovedutvalgene har politisk ansvar for at det utvikles riktige tjenester med høy kvalitet 

gjennom effektiv ressursbruk innenfor sine respektive områder. Hovedutvalgene tar på 

selvstendig grunnlag initiativ til utviklingsoppgaver og utredningsoppgaver innenfor eget 

arbeidsområde. I tilfeller hvor slike oppgaver har tverrsektoriell interesse/betydning, skal 

det tas initiativ til samarbeid.  

c) Hovedutvalget styrer etatens økonomi innenfor vedtatt budsjettramme og i henhold til 

økonomireglement. 

d) Når det gjelder større byggeprosjekter utreder hovedutvalget investeringsbehov (se pkt. 

5.7 byggekomiteen). 

e) Saken skal fremmes for kommunestyret til avgjørelse dersom minst tre utvalgsmedlem-

mer krever det (mindretallsanke). Tilsvarende ankerett har også ordføreren og rådmannen 

eller den som møter i vedkommendes sted. Krav om slik anke må framsettes før møtets 

slutt og protokolleres. Ankeretten gjelder ikke for enkeltvedtak med mindre saken har 

prinsipiell og/eller politisk betydning. Ankeretten gjelder heller ikke hvis 

avgjørelsesmyndigheten ved lov er tillagt annen myndighet enn kommunestyret. 

f) Hovedutvalg for teknisk sektor skal behandle saker om arealplanlegging, bygge- og 

delingsforbud og dispensasjon fra planer.  

 

Linker til lovdata:   

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester   

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-030.html&emne=helse*%20%2b%20og*%20%2b%20omsorgstjenestelov*&


  6 

5 ANDRE UTVALG 
 

5.1 Klagenemndas beslutningsmyndighet 
 

a) Klagenemnda delegeres kommunestyrets myndighet etter forvaltningsloven § 28 til å 

behandle klager på enkeltvedtak fattet av kommunale organer. 

b) Myndigheten omfatter ikke klagesaker etter særlovgivning med særskilte regler om klage-

saker. 

c) Det vises til reglement for klagenemnda, vedtatt 5.6.2000.  

 

5.2 Kontrollutvalgets beslutningsmyndighet 
 

a) Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

(jf. kommunelovens § 77, Kontrollutvalget)  

b) Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår 

i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. 

c) Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper m.m.  

d) Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak 

rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt rådmann til uttalelse.  

e) Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner 

nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 
 

5.3 Partssammensatt utvalg 
 

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de 

ansatte (jf. kommunelovens § 25 og hovedavtalens § 4). 

 

5.4 Forhandlingsutvalgets beslutningsmyndighet 
 

Forhandlingsutvalget evaluerer kommunens topplederes resultat (rådmann, økonomisjef, 

personalsjef og etatsjefer) før lokale lønnsforhandlinger. Forhandlingsutvalget fører 

lønnsforhandling med kommunens toppledere og vedtar forhandlingsresultatet. 

 

5.5 Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 

 
Rådet kan etter særskilt kommunestyrevedtak delegeres myndighet til å avgjøre enkeltsaker 

som ligger innenfor dets virkeområde.  

 

5.6 Eldrerådet 
 

Rådet kan etter særskilt kommunestyrevedtak delegeres myndighet til å avgjøre enkeltsaker 

som ligger innenfor dets virkeområde.  

 

Det vises til reglement for Modum eldreråd, sist endret 2.2 1995.  

 

http://www.modum.kommune.no/getfile.php/1943358.1254.vdpqafstae/reglement_klagenemnd.pdf
http://www.modum.kommune.no/getfile.php/1943359.1254.cffusdxvut/reglement_eldrer%C3%A5d.pdf
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5.7 Byggekomiteen 
 

I større byggeprosjekter er saksgangen normalt som følger:  

 Hovedutvalget utreder investeringsbehov og innstiller overfor formannskapet. 

 Kommunestyret vedtar, etter innstilling fra formannskapet, om prosjektet skal 

gjennomføres, kostnadsramme og finansiering. 

 Byggekomitéen utarbeider detaljprosjekt og innhenter anbud.  

 Formannskapet vedtar anbud og iverksetting av byggeprosjektet. 

 Dersom byggeprosjektet ikke er fullfinansiert i årsbudsjettets investeringsdel, går 

saken videre til kommunestyret.  

 Byggekomitéen gjennomfører prosjektet innenfor vedtatte rammer og i samråd med 

teknisk etat.  

 

5.8 Klientutvalg 
 

Behandler saker vedr. for eksempel klage over avslag på bolig, TT-kort og ledsagerbeis.  

 

6 DELEGERING TIL ORDFØRER 
 

a) Ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne i alle 

tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.  

b) Ordføreren delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. Dette er særlig aktuelt i ferier og når det ikke er tid til å sammen-

kalle til formannskapsmøte (jf. kommuneloven § 9 nr 5, § 13.). Når det er påkrevd å få en 

sak avgjort før neste formannskapsmøte kan ordfører, etter nærmere regler gitt av 

departementet, beslutte å ta opp saken til behandling ved fjernmøte eller ved skriftlig 

saksbehandling, jfr. kommuneloven § 30 nr 2. 

c) Ordføreren delegeres myndighet til å fatte vedtak om startlån over 700 000 kr og boligtil-

skudd over 70 000 kr per sak. Lavere beløp delegeres administrasjonen.  

d) I krisesituasjoner har ordføreren fullmakter spesifisert i kommunens plan for kriseledelse. 

e) Ordfører avgjør om ei sak skal til politisk behandling og fastsetter hvilket organ som skal 

behandle saken. 

 

7 DELEGERING TIL RÅDMANN 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Retningslinjer for delegering til rådmann 
 

a) Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle enkeltsaker som ikke er av prinsipiell 

eller politisk betydning, jf. kommunelovens § 23, 4. ledd. Dette vurderes konkret og utfra 

situasjonen der og da. Følgende momenter peker i retning av at en sak har 

prinsipiell/politisk betydning:    

Linker:   

kommuneloven 

lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  barnevernloven vegloven vegtrafikkloven  

forurensningsloven plan- og bygningsloven 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920925-107.html&emne=KOMMUNELOV*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20091218-131.html&emne=lov*%20%2b%20om*%20%2b%20sosiale*%20%2b%20tjenester*%20%2b%20i*%20%2b%20arbeids*%20%2b%20og*%20%2b%20velferdsforvaltning*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-030.html&emne=lov*%20%2b%20om*%20%2b%20kommunale*%20%2b%20helse*%20%2b%20og*%20%2b%20omsorgstjenest*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920717-100.html&emne=barnevern*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19630621-023.html&emne=VEGLOV*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19650618-004.html&emne=vegtrafikk*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19810313-006.html&emne=forurensnings*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20080627-071.html&emne=BYGNINGSLOV*&
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 Nye regler: Utarbeidelse av retningslinjer som vil være av betydning for framtidige 

avgjørelser.  

 Ny fortolkning: Avgjørelsen innebærer at det brytes med retningslinjer eller praksis 

som foreligger; det legges grunnlag for en ny praksis på området.  

 Nytt tilfelle: Tilsvarende sak har ikke vært avgjort tidligere; vedtak i saken kan danne 

presedens for framtidige avgjørelser.  

 Unikt tilfelle: Enkeltsaker hvor administrasjonen mener å ha saklig begrunnelse for å 

avvike fra det forvaltningsmessige likhetsprinsippet, skal som hovedregel behandles i 

et politisk organ.  

b) Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak vedrørende rettigheter eller plik-

ter til en eller flere bestemte personer (jf. forvaltningsloven § 2, 1. ledd, bokst. b).  

c) Rådmannen delegeres myndighet til å inngå samarbeidsavtaler om kjøp/salg av tjenester 

på varig basis, når dette er vedtatt av kommunestyret. 

d) Rådmannen kan videredelegere sin myndighet såframt annet ikke er uttrykkelig fastlagt. 

 

7.2 Personaladministrasjon - delegering til rådmannen  
 

Oversikten er ikke uttømmende. 

a) Avgjøre personalsaker i tråd med arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og 

kommunens personalpolitiske reglementer så lenge sakene ikke har prinsipiell eller 

politisk karakter.  

b) Opprette stillinger, forutsatt budsjettmessig dekning, samt omgjøre og nedlegge stillinger.  

c) Forhandle med arbeidstakerorganisasjonene og vedta lokale forhandlingsavtaler med bin-

dende virkning, herunder lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 4, kapittel 5 

og kapittel og 3.4.2.  

d) Fastsette lønn ved tilsetting og i andre enkeltsituasjoner innenfor avtaleverkets ramme. 

e) Fastsette administrativ organisering på avdelingsnivå.  

f) Tilsetting av økonomisjef, personalsjef og etatsjefer. Tilsvarende gjelder for oppsigelse, 

avskjed og suspensjon. 

g) Tilsetting, herunder konstituering, av kommunale arbeidstakere under etatsjefsnivå. 

Tilsvarende gjelder for oppsigelse, avskjed og suspensjon. 

h) Oppnevne arbeidsmiljøutvalg bestående av seks personer: tre fra arbeidsgiver (rådmann, 

personalsjef og en etatsjef) og tre fra arbeidstakersiden (hovedverneombud og to tillits-

valgte). Arbeidsmiljøutvalget velges for to år av gangen; arbeidsgiver har ledervervet det 

første året, arbeidstakersiden det andre året. Verneleder og bedriftshelsetjenesten møter 

som observatører.   

 

7.3 Økonomiforvaltning - delegering til rådmann 
 

Jfr. økonomireglementet.  

 

7.4 Sentraladministrasjon – delegering til rådmann 
 

Oversikten er ikke uttømmende.  

a) Løpende eiendoms- og boligforvaltning, herunder: 

 Kjøp, salg og makeskifte av fast eiendom med verdi opp til 2 000 000 kr. 

 Leie/utleie av fast eiendom/lokaler med leiepris inntil 500 000 kr per år og varighet 

inntil fem år. 

 Utleie og annen intern disponering av kommunens bolighus og leiligheter, her under     

individuelle saker vedrørende husleiefastsettelse, depositum og andre utleievilkår.  
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b) Inngåelse av rammeavtaler, prinsippavtaler og entrepriseavtaler for varer og tjenester 

begrenset til 1 500 000 kr/år.  

c) Saker av ikke-prinsipiell karakter etter alkoholloven og serveringsloven, herunder 

godkjenning vedrørende skifte av styrer og stedfortreder, tildeling av bevilling vedrørende 

utvidelse av skjenketid/skjenkested for enkeltanledning, bruk av ambulerende bevilling, 

vedtak om bevillingsavgifter og utvidelse av åpningstid for enkeltanledning, samt 

tildeling av serveringsbevilling og godkjenning av daglig leder.  

d) Forplikte kommunen med sin underskrift i tråd med delegert myndighet. 

e) Begjære offentlig påtale i saker etter straffeloven hvor kommunen er fornærmet.  

f) Oppnevne prosessfullmektig etter tvistemålsloven.  

g) Opptre på kommunens vegne i naboforhold etter naboloven.  

h) Fatte vedtak om startlån inntil 1 mill. kr og boligtilskudd inntil kr 100 000 per sak. 

Høyere beløp vedtas av ordfører, som også bør konsulteres om tvilstilfeller.  

i) Godkjenne pantefrafall og panteprioritetsvikelser når dette anses akseptabelt.  

 

7.5 Kulturetat – delegering til rådmann 
 

Oversikten er ikke uttømmende. 

a) Avgjøre søknader om kulturtilskudd ut i fra vedtatte retningslinjer.  

 

7.6 Undervisningsetat – delegering til rådmann 
 

Oversikten er ikke uttømmende. 

a) Avgjøre enkeltsaker av ikke-prinsipiell karakter innenfor relevant lovverk, blant annet 

opplæringsloven og barnehageloven med forskrifter.   

b) Foreta opptak i barnehage og skolefritidsordning 

c) Gjøre forsøk med endrede åpningstider i barnehager 

d) Avgjøre ressursfordeling til skoler og barnehager innenfor vedtatt budsjett. 

e) Godkjenne barnehager etter barnehageloven. 

 

7.7 Helse-/sosialetat – delegering til rådmann 
 

Oversikten er ikke uttømmende. 

a) Fatte vedtak om økonomisk stønad (sosialhjelp), sosiallån og sosialgarantier etter lov om 

sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

b) Fatte vedtak om behandlingstiltak vedrørende rusmisbruk, jfr. lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester § 10.2 og 10.3. 

c) Fatte vedtak om støttekontakt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-2, 

1. ledd nr 6.  

d) Fatte vedtak om hjemmehjelp og avlastningsopphold m.v. i forhold til enkeltbrukere etter 

lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-2, 1. ledd nr 6 bokst. d.  

e) Fatte vedtak om omsorgslønn i enkelttilfeller etter lov kommunale helse- og 

omsorgstjenester § 3-6. 

f) Fatte vedtak om tildeling av omsorgsboliger etter lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester § 3-7 og forvaltningsloven. 

g) Fatte vedtak om sykehjemsplass og hjemmesykepleie m.v. etter lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester, § 5-2, 1. ledd nr 6 bokst. b og c 

h) Tilsyn og avgjørelsesmyndighet vedrørende saker av ikke-prinsipiell karakter etter lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om smittevern og lov om vern mot 

tobakkskader med forskrifter.  
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i) Fatte vedtak etter barnevernloven. Myndighet til å fatte tvangsvedtak i hastesaker er i 

barnevernloven delegert direkte til barnevernsadministrasjonens leder, jfr barnevernlovens 

§ 4-9. Barnevernsadministrasjonens leder delegeres også myndighet til å fatte vedtak om 

omsorgsovertakelse. Klientutvalget orienteres om resultatene i tvangsvedtak etter 

avgjørelse i fylkesnemnda for sosiale saker.  

 

7.8 Teknisk etat – delegering til rådmann 
 

Oversikten er ikke uttømmende. 

a) Tilsyns- og vedtaksmyndighet i enkeltsaker som vegstyremakt for kommunale veger etter 

vegloven.  

b) Skiltmyndighet i enkeltsaker for kommunale veger etter vegtrafikkloven.  

c) Tilsyns- og vedtaksmyndighet i enkeltsaker som forurensningsmyndighet etter forurens-

ningsloven.  

d) Tilsyns- og vedtaksmyndighet i enkeltsaker vedrørende bygge- og delingssaker etter plan- 

og bygningsloven, samt ikke prinsipielle, mindre vesentlige reguleringsendringer, jfr. 

plan- og bygningsloven § 19 4.  

e) Rekvirere utført kart- og delingsforretninger, myndighet til å overlate til andre enn 

kommunen å utføre kart- og delingsforretninger, samt å representere kommunen ved kart- 

og delingsforretninger.  

f) Bekrefte konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven.  

g) Gjøremål som følger av brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til 

brannsjefen.   

h) Selge utrangert utstyr til høystbydende.  

i) Forvaltningsoppgaver av ikke-prinsipiell karakter, herunder vedtaks-/inngrepsmyndighet i 

medhold av friluftsloven. 

j) Gjennomføre vedtatte byggeprosjekter innenfor vedtatte rammer og i samråd med bygge-

komitéen. 

k) Fatte vedtak i enkeltsaker av ikke-prinsipiell karakter etter jordloven, 

naturmangfoldsloven, skogloven, plan- og bygningsloven, konsesjonslovene, viltloven, 

laksefisk- og innlandsfiskeloven og eventuelle andre relevante lover med forskrifter. Dette 

gjelder bl.a. saker innenfor områdene arealdisponering/omdisponering, 

konsesjonsbehandling, tilskuddsaker, vilt- og fiskeforvaltning og næringsutvikling.  

l) Vedtaksmyndighet av ikke-prinsipiell karakter vedrørende motorferdsel i utmark. 

 

 

 

8 TILBAKEKALLING AV DELEGERING – OMGJØRING AV 

DELEGERT VEDTAK 
 

a) Kommunestyret kan tilbakekalle delegert myndighet. Kommunestyret kan når som helst 

kreve å få seg forelagt til avgjørelse en sak som et underordnet organ eller rådmannen har 

til behandling i henhold til delegert myndighet. Tilsvarende rett har rådmannen vedrø-

rende myndighet han har videredelegert i administrasjonen.   

b) Kommunestyret kan når som helst omgjøre beslutninger fattet etter delegert myndighet i 

samme omfang som det selv kan omgjøre egne beslutninger. Tilsvarende rett har rådman-

nen vedrørende vedtak fattet i henhold til videredelegert myndighet i administrasjonen.   

 


