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I. DELEGASJON

GENERELT OM BRUK AV KOMMUNELOVENS 
DELEGASJONSBESTEMMELSER

1. Kommunestyret fastsetter selv delegasjon med de begrensninger som følger av 
kommunelovens bestemmelser og bestemmelser etter særlov. 

2. Når myndighet etter særlov skal ligge til bestemt organ utøves myndigheten av 
vedkommende organ eller det organ som ihht vedtatt politisk organisering er tillagt denne 
funksjon.

3. Kommunestyret fastsetter myndighetsområdet til formannskapet, jfr §8 nr 3.
4. Kommunestyret kan delegere myndighet til ordfører og til faste utvalg, jfr §§ 9 nr 5, 10 nr 

2 og 24 nr 1.
5. Kommunestyret kan delegere myndighet til administrasjonen gjennom rådmannen 

(administrasjonssjefen), jfr §§ 23 nr 4 og 24 nr 1.
6. Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder, kan rådmannen delegere til 

virksomhetsledere og andre å fatte avgjørelse på sine vegne (intern delegasjon). Disse kan 
på samme måte delegere videre til sine medarbeidere.

7. Midtre Namdal Samkommune (MNS) har fått overført myndighet fra kommunen på 
områder som fremgår av egen forskrift og samarbeidsavtale for samkommunen. Se 
http://www.midtre-namdal.no. 

GENERELLE REGLER OM BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET

1. Delegert myndighet skal brukes i samsvar med lover og forskrifter og retningslinjer gitt av 
overordnet organ. Videre innenfor budsjettets forutsetninger og rammer.

2. Myndighet til å avgjøre kurante saker. En sak skal oppfattes som kurant når det foreligger 
klare retningslinjer for hvordan den skal behandles og det foreligger praksis fra 
behandling av tilsvarende saker.

3. Et overordnet organ kan kreve å få forelagt en sak som et underordnet organ har til 
behandling etter delegert myndighet.

4. Den som er delegert myndighet kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelser i 
spesielle saker.

5. Et overordnet organ kan på eget initiativ avomgjøre underordnet organs vedtak med de 
begrensninger som ligger i forvaltningslovens § 35. I hovedtrekk kan slik omgjøring kun 
skje hvor de berørte parter ikke har fått melding om vedtaket eller at omgjøringen ikke er 
til skade/ugunst for noen av de berørte, eller at vedtaket er ugyldig, eller at sterke 
private/offentlige interesser tilsier omgjøring

6. Alle enkeltvedtak skal som hovedregel bygge på en framstilling av sakens faktiske forhold 
og en vurdering som begrunner vedtaket samtidig med at vedtak treffes, jfr 
forvaltningslovens § 24.

7. Alle enkeltvedtak kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse, jfr 
forvaltningslovens § 28. Parter skal samtidig med opplysning om vedtak gis opplysninger 
om klageadgang, klagefrist og klagebehandling, jfr forvaltningslovens §§ 27 og 29.
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KLAGEINSTANS

 Formannskapet er klageinstans etter forvaltningsloven dersom annet ikke følger av 
særlov eller særskilt bestemmelse i dette reglement. 

 Klageinstans etter forvaltningsloven for vedtak fattet av kommunestyret eller 
formannskapet er Fylkesmannen dersom annet ikke følger av særlov.

 Før klage behandles i klageinstans skal den som har truffet vedtaket forelegges klagen 
til vurdering med anledning til å oppheve eller omgjøre vedtaket.

 Myndighet som underinstans i klagesaker jfr. forvaltningslovens §33, delegeres 
sammen med myndighet til å fatte vedtak. Den myndighet som rådmannen 
videredelegerer omfatter også myndighet til å fungere som underinstans ved 
behandling av klagesaker.
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II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE
1. Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 det øverste kommunale organ og treffer 

vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av særlov eller 
delegasjonsvedtak.

2. Saker som etter dette reglement ikke skal behandles av kommunestyret, delegeres fra 
kommunestyret til formannskapet, planutvalget eller til rådmannen. All delegasjon til 
administrasjonen skjer til rådmannen. Saker av prinsipiell betydning delegeres til 
politiske utvalg, mens saker som ikke er prinsipielle delegeres til rådmannen. Delegert 
myndighet til rådmannen kan videredelegeres til virksomhetsledere og andre, når ikke 
annet er uttrykkelig bestemt.

3. Rådmannen har ansvar for å rapportere gjennom året i hvilken grad politiske mål er 
nådd. Rapporteringen skjer tertialvis.

III. DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET

1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN

1.1. Delegasjoner etter kommunelovens § 8

I medhold av kommunelovens § 8, 3.ledd delegerer kommunestyret til 
formannskapet myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker unntatt den myndighet 
som kommunestyret har vedtatt å legge til annet organ eller til rådmannen.  

1.2. Delegasjon etter kommunelovens § 13

Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak i saker som skulle vært avgjort 
av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtak fattes så raskt at det ikke er tid til 
å innkalle dette. Melding om slikt vedtak forelegges kommunestyret i dettes neste 
møte.

1.3. Formannskapet skal gi innstilling i saker som skal behandles i kommunestyret

2. DELEGASJON ETTER SÆRLOV

2.1. Forvaltningsloven av 10. februar 1967
Myndighet som klageinstans etter § 28-2.ledd. Dersom enkeltvedtak er gjort av 
formannskapet er kommunestyret klageinstans.

2.3. Alkoholloven av 02.06.89

2.3.1 Bevilling til salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i h.h.t.
alkohollovens § 3- 2. ledd delegeres til formannskapet. Kommunestyret fastsetter på 
forhånd for hvilke tidsrom salg av øl kan foretas.

2.3.2 Skjenkebevilling for alkoholholdige drikker, både alminnelig og innskrenket etter 
alkohollovens § 4-1 delegeres til formannskapet. Kommunestyret fastsetter på 
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forhånd det tall som de alminnelige skjenkebevillingene blir begrenset til i de 
følgende år.

2.3.3 Benytte bevilling opprettet av kommunestyret for enkelt anledning utenfor 
skjenkestedet jfr alkohollovens § 4-2,3. og 5. ledd.

2.4. Straffeloven av 22. mai 1902 nr.10
Myndighet etter § 79, 5.ledd om å begjære påtale for straffbare handlinger overfor 
kommunen (jfr delegering til rådmannen).

2.8. Serveringsloven av 13. juni 1997 nr 55
Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med unntak av 
fastsetting av forskrift om åpningstid i medhold av lovens § 15.

2.9. Kirkeloven av 7.juni 1996
Myndighet til å inngå avtaler om tjenesteyting i medhold av lovens § 15

2.11 Valgloven av 1. mars 1985 nr 3
Formannskapet er valgstyre med medhold av § 15 og utøver valgstyrets oppgaver. 
Valgstyret gis myndighet til å velge stemmestyrer i medhold av § 28.

2.12 Lov om trossamfunn av 13. juni 1969 Nr. 25.

IV. DELEGASJON TIL ORDFØREREN

1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 9, NR 5

Ordføreren delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av 
prinsipiell betydning, der avgjørelsesmyndighet ikke er delegert til andre.

2. ANNEN DELEGASJON 

Ordfører er generalforsamling i kommunale selskaper

Ordfører representerer kommunens aksjer hvor annen representant ikke er valgt, og 
har fullmakt til å utpeke stedfortreder.

Ordfører representerer kommunen ved årsmøter, representantskap mv dersom ikke 
annen representant er oppnevnt.

Ordfører representerer kommunen ved kommunens rettsaker

Ordfører delegeres myndighet til å underskrive avtaler som er inngått etter delegert 
myndighet til rådmannen som kreves tinglyst



V. DELEGASJON TIL FASTE UTVALG OG NEMNDER

A. DELEGASJON TIL PLANUTVALGET

I medhold av kommunelovens § 10, 2. ledd delegerer kommunestyret til planutvalget 
myndighet til å treffe avgjørelser i saker etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 som 
det etter denne lov er adgang til å delegere, unntatt den myndighet som kommunestyret har 
vedtatt å legge til rådmannen, herunder spesielt (jfr K-sak 67/09):

- Kommunens myndighet til å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10, 12-11 

- Kommunens myndighet til å fremme innsigelse etter § 5-4 

- Kommunestyrets myndighet til å sende på høring og fastsette planprogram etter §§ 11-
13, 12-9.  Når det gjelder § 11-13 og delegering av myndigheten til å fastsette 
planprogram for kommuneplan, begrenses delegeringen til mindre omfattende revisjoner 
av kommuneplanen.

- Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel 
etter § 11-17 

- Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12 

- Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta 
utfyllinger etter § 12-14 

- Kommunens myndighet til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13-1 

- Kommunens myndighet etter kap. 15 om innløsning og erstatning. 

- Kommunens myndighet til å avgjøre søknader om dispensasjon etter kap. 19 
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B. DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg. Utvalget foreslår og 
behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for 
likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og 
utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.

1. DELEGASJON VEDRØRENDE ARBEIDSGIVERFUNKSJONEN OG 
AVTALEMESSIGE FORHOLD

Kommunestyret delegerer til administrasjonsutvalget myndighet til å treffe 
avgjørelser i følgende saker: 

1.1 Fastsette reglement og retningslinjer for personalområdet

1.2 Avgjøre søknad om permisjon når myndighet ikke kan utøves av rådmannen

1.3 Avgjøre tvistespørsmål om tolking av avtaler og bestemmelser vedrørende 
ansettelsesvilkår og arbeidsvilkår så langt dette ikke er i strid med arbeidsmiljøloven 
eller avtalemessige forhold.

C. DELEGASJON TIL FORHANDLINGSUTVALGET

1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS § 10

I medhold av kommunelovens § 10, jfr §§ 24 og 25, delegerer kommunestyret til 
forhandlingsutvalget myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder 
utvalgets arbeidsområde og som det etter samme lov er adgang til å delegere til fast 
utvalg, med de unntak som følger av kapittel I og II og unntatt den myndighet som 
kommunestyret har vedtatt lagt til annet organ.

1.1 Rådmannen skal likevel avgjøre
Saker innenfor utvalgets ansvarsområde i samsvar med delegasjon fra 
kommunestyret. Det vises til kapitlet om delegasjon til rådmannen 
(administrasjonssjefen).

2. DELEGASJON VEDRØRENDE FORHANDLINGER

2.1. Myndighet til å fatte vedtak og godkjenne protokoller innenfor 
forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 3.4, 4 og 5. Utvalget forhandler også om og 
fastsetter lønn og andre vilkår for åremålsstillinger.

2.2. Myndighet til å godkjenne sentrale protokoller vedrørende hovedtariffoppgjør.
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D. DELEGASJON TIL ARBEIDSMILJØUTVALGET

Arbeidsmiljøutvalgets myndighet er regulert gjennom de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.

Arbeidsmiljøutvalget skal føre tilsyn med gjennomføring av internkontroll (HMS).

Arbeidsmiljøutvalget er rådgivende organ for administrasjonsutvalget og rådmannen
i saker av betydning for arbeidsmiljø og HMS, og skal forelegges slike saker til 
vurdering og uttalelse.
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VI. DELEGASJON TIL RÅDMANNEN (ADMINISTRASJONSSJEFEN)

1. GENERELT

1.1. Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke 
er av prinsipiell betydning - herunder vedtak i medhold av forskrifter, reglement og 
retningslinjer vedtatt av kommunestyret eller bemyndiget organ - og så langt 
myndighet kan delegeres til rådmannen etter bestemmelser i særlov.

1.2. Rådmannen har myndighet til å administrere kommunens tjenester ihht planer, 
enkeltvedtak og budsjett vedtatt av kommunestyret eller annet bemyndiget organ og 
ihht bestemmelser i særlov og avtaleverk som gjelder for den kommunale 
virksomhet.

1.3. Rådmannen legger fram innstilling i saker som skal behandles av formannskap, 
administrasjonsutvalg og faste utvalg

2. DELEGASJON I BUDSJETTSAKER

2.1 Rådmannen har fullmakt til å foreta endringer innenfor de oppsatte budsjettrammer   
som kommunestyret har fastsatt

2.2 Rådmannen har fullmakt til å foreta låneopptak og refinansiere kommunens gjeld i 
tråd med bestemmelsene i vedtatt finansreglement

2.3 Anvisningsmyndigheten tilligger rådmannen

3. DELEGASJON I ORGANISASJONS- OG PERSONALSAKER

Kommunestyrets oppgaver i alle saker av kurant karakter delegeres til rådmannen. 
En sak oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den 
skal behandles og/ eller man har praksis fra behandling av tilsvarende saker.

Rådmannen delegeres myndighet til å

3.1. Avgjøre de administrative strukturene og foreta omorganisering av oppgaver i 
kommuneorganisasjonen

3.2. Foreta omplassering av personell i alle stillinger der rådmannen er delegert 
myndighet til å foreta tilsetting.

3.3. Tilsette og konstituere i alle kommunale stillinger ihht reglement for ansettelse med 
de unntak som følger av kommuneloven 

3.4. Avgjøre søknader om permisjoner ihht permisjonsreglement.
3.5. Fastsette stillingsbeskrivelser og instrukser etter normer fastsatt av 

administrasjonsutvalget, unntatt instruks for rådmann
3.6. Avgjøre flyttegodtgjørelse ihht vedtatt reglement
3.7. Avgjøre ferieavvikling ihht gjeldende lovbestemmelser
3.8. Gi  erkjentlighetsgaver og oppmerksomhet ihht vedtatt reglement
3.9. Opprette og avvikle stillinger når dette er entydig definert av budsjettet eller 

enkeltvedtak i kommunestyret 
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4. DELEGASJON VEDR KOMMUNALE EIENDOMMER OG BYGNINGER

Kommunestyrets oppgaver i alle saker av kurant karakter delegeres til rådmannen. 
En sak oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den 
skal behandles og/ eller man har praksis fra behandling av tilsvarende saker.

Rådmannen delegeres myndighet til å

4.1. Forvalte kommunens bygninger, eiendommer og andre anlegg innenfor vedtatte 
retningslinjer og budsjett. Herunder myndighet til å administrere all utleievirksomhet 
og bortfeste.

4.2. Tildele og selge ubebygd enkelttomt eid av kommunen regulert til boligformål, 
industri- og forretningsformål etter retningslinjer og priser fastsatt av kommunestyret 
eller bemyndiget organ.

4.3. På kommunens vegne forestå erverv, salg, makeskifte og pantsetting av eiendom når 
dette er begrunnet i kommunestyrevedtak 

4.4. På kommunens vegne inngå avtaler om leie av bygning og/ eller eiendom når dette er 
begrunnet i kommunestyrevedtak 

4.5. Avgjøre overføring av festerett for tomter
4.6.   Opptre på kommunens vegne ved kart- og delingsforretninger og kreve utført 

delingsforretning og kartforretning på kommunens vegne når dette skjer i samsvar 
med gyldig vedtak eller godkjent plan, og saken må anses som kurant.

6. ANNEN DELEGASJON

Rådmannen delegeres myndighet til å

6.1. Avgjøre enkeltsøknad om kommunale tilskudd på de enkelte sektorer i kurante saker 
innenfor vedtatt budsjett.

6.2. Fastsette billett-, salgs- og leiepriser som ikke er fastsatt av kommunestyret
6.3. På kommunenes vegne avgjøre søknader om prioritetsvikelse til fordel for annen 

heftelse i fast eiendom så langt pantegrunnlaget gir dekning for kommunens heftelse. 
På kommunens vegne slette heftelser i fast eiendom som er innfridd, og slette 
heftelser inntil kr 100.000 i fast eiendom når annen heftelse eller sikkerhet gir 
dekning for heftelsens verdi.

6.4. Anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr 500.000
6.5. Oppnevne administrativ representant ved kommunens rettsaker
6.6. Fordele støtte til politiske partier etter retningslinjer fastsatt av KMD
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7. DELEGASJON ETTER SÆRLOVER, GENERELT

Kommunestyrets oppgaver i alle saker av kurant karakter delegeres til rådmannen. 
En sak oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den 
skal behandles og/ eller man har praksis fra behandling av tilsvarende saker.

7.2. Alkoholloven av 02.06.89

7.2.1. Godkjenning av ny bevillingshaver i bevillingsperioden når det gjelder salg av øl 
delegeres til rådmannen.

7.2.2. Godkjenning av ny skjenkebestyrer i bevillingsperioden når det gjelder samme 
skjenkested delegeres til rådmannen.

7.2.3. Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om å benytte den 
ambulerende skjenkebevilling som kommunestyret har opprettet i medhold 
alkohollovens § 4-5.

7.2.4 Rådmannen utøver kommunens myndighet etter forskrift til alkoholloven kapittel 12 
vedr kunnskapsprøve

7.2.5 Formannskapets myndighet til å avgjøre kurante søknader om alminnelig 
skjenkebevilling for enkelt anledning delegeres til rådmannen.

7.3. Straffeloven av 22.mai 1902 nr. 10
Fullmakt til å begjære påtale i alle saker som gjelder innbrudd, tyveri og hærverk på 
kommunal eiendom og forøvrig i de tilfeller hensynet til etterforskningen krever rask 
påtale.

7.4 Serveringsloven av 13. juni 1997 nr 55
Myndighet etter §§ 9, 13, 15, 18 og § 22, 4.ledd vedr uttalelser, dokumentasjon og 
kontroll samt utvidet åpningstid ved enkeltanledning, suspensjon av bevilling og 
utsettelse ved innsending av søknad. Også myndighet etter lovens kapittel 1 vedr. 
godkjenning av styrer/ stedfortreder ved skifte i bevillingsperioden.

7.6 Lov om trossamfunn av 13. juni 1969 Nr. 25
Myndighet til å fordele støtte til trossamfunn

8. DELEGASJON ETTER SÆRLOVER FOR DRIFTSOMRÅDENE

Kommunestyrets oppgaver i alle saker av kurant karakter delegeres rådmannen, 
herunder enkeltsaker etter følgende særlover så sant dette ikke er i strid med 
vedkommende lov eller at kommunestyret har lagt myndigheten til formannskapet 
eller annet politisk organ. En sak oppfattes som kurant når det foreligger klare 
retningslinjer for hvordan den skal behandles og man har praksis fra behandling av 
tilsvarende saker.

a) Opplæringslova av 17. juli 1998 nr 61(§ 5-6 om PPT er overført MNS)
b) Lov om voksenopplæring av 19. juni 2009 nr 95
c) Barnehageloven av 17. juni 2005 nr 64
d) Introduksjonsloven av 3. juli 2003 nr 80
e) Helse- og omsorgstjenesteloven av 24. juni 2011
f) Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71. Herunder spesielt (jfr K-sak 67/09)
- Myndighet til å innvilge dispensasjon i alle kurante saker etter kap. 19 delegeres til 

rådmannen så langt dette ikke er i strid med lov og forskrift.
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- Myndighet til å bestemme at et reguleringsplanforslag skal sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 12-10 og 12-11 delegeres til rådmannen

- Myndighet til å vedta små endringer i reguleringsplan etter § 12-14 delegeres til 
rådmannen.  

g) Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69
h) Lov om Husbank av 29. mai 2009 nr 30 (§10 vedr statlig bostøtte er overført MNS)
i) Eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 nr 29
j) Lov om film og videogram av 15.5.1987.
k) Lov om folkebibliotek av 20.12.1985.
l) Lov om Kulturminner av 9.juni 1978.

Unntatt myndighet til å prioritere kommunale enkelttiltak som fremmer kulturvern.
m) Lov om pengespill av 28.08.1992

Myndighet til å godkjenne planer og anlegg som det søkes tilskudd til av 
spillemidlene i henhold til gjeldende retningslinjer.

n) Alkoholloven av 2. juni 1989
Sosialtjenestens tilråding i bevillingssaker.

o) Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr 62
Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen i kurante saker unntatt 
den myndighet som er delegert kommuneoverlegen, MNS.

p) Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr 56
Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen i kurante saker unntatt 
den myndighet som delegert kommuneoverlegen, MNS.

q) Vegloven av 21.6.1963 nr. 23.
Med hjemmel i veglovens § 9, 4. ledd delegeres kommunens myndighet som 
vegstyremakt for kommunale veger til rådmannen, samt myndighet i alle enkeltsaker 
unntatt saker vedr. vegavgift (bompenger).

r) Vegtrafikkloven av 18.6.1965 nr. 4 og forskrifter.
Myndighet til å avgjøre enkeltsaker vedr. trafikk og trafikkforhold herunder 
myndighet etter forskrifter om offentlige trafikkskilt unntatt myndighet til vedtak om 
generell fartsgrense for kommunal veg, jfr lovens § 6, 4.ledd.

s) Forurensningsloven av 13.3.1981 nr. 6 med forskrifter.
t) Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31
u) Lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr 19

Kommunestyrets myndighet i alle saker av kurant karakter unntatt fastsettelse av 
havnedistrikt, forskrifter, avgifter og vedtak om kommunale tiltak

v) Lov om akvakultur av 17. juni 2005 nr 79
Myndighet til uttalelse på kommunens vegne i kurante enkeltsaker

w) Naboloven av 16.06.61 nr. 15.
Myndighet til å opptre på kommunens vegne angående naboforhold.

x) Vannressursloven av 24. november 2000 nr 82
y) Matrikkelloven av 17. juni 2005 nr 101


