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Oversikt og beskrivelse 
 
Delegasjonsreglementet er en samlet oversikt over kommunens myndighetsutøvelse 
(lovforvaltningsoppgaver). Myndighetsutøvelse betyr at det fattes vedtak som har 
hjemmel i ulike lover. Det kan være tillatelser, pålegg, dispensasjoner, innvilgninger 
eller avslag på kommunale tjenester. 
 
Myndighetsutøvelse er en av tre oppgavekategorier i kommunen.  
De øvrige kategoriene omtales vanligvis som tjenesteutvikling og samfunnsutvikling, 
som skjer med utgangspunkt i samfunnsdelen i kommuneplanen.  
 
All myndighet i en kommune tilligger kommunens høyeste organ kommunestyret. I 
samtlige kommuner er det praktisk umulig at kommunestyret fatter alle vedtak. Dette 
løses gjennom delegasjon.  
 
Det kreves delegasjon fra kommunestyret for at et underordnet organ eller 
rådmannen skal kunne fatte vedtak på kommunestyrets vegne. Dette utføres ved 
utarbeidelse og vedtak av delegasjonsvedtaket. Dette kan rettes og endres underveis 
i perioden.  
 
I noen saker er det delegasjonsforbud, dette innebærer at kommunestyret må fatte 
vedtaket selv. Når det ikke er delegasjonsforbud, kan kommunestyret fritt delegere 
myndighet til lavere politiske organer og til rådmannen. Det er også hjemmel for å 
delegere enkelte oppgaver til ordfører. 
 
Kommunestyret kan delegere til rådmannen personlig, ikke til en kommunalsjef eller 
enhetsleder. Det samme gjelder dersom et fast utvalg delegerer til administrasjonen. 
 
Ved delegasjon til rådmannen gjelder følgende:   
a) 
Når rådmannen er gitt delegasjon til å fatte vedtak i reglementet, innebærer dette 
også delegasjon av myndighet til å opptre som underinstans i klage, og 
omgjøringsadgang. 
b) 
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Når rådmannen er gitt delegasjon til å fatte vedtak i reglementet, innebærer dette 
også myndighet til å videredelegere sin myndighet nedover i organisasjonen, 
herunder myndigheten til å opptre som underinstans ved klage og 
omgjøringsadgang. 
 
 
Taust reglement 
 
Enkelte lovbestemmelser som i praksis sjeldent kommer til anvendelse i en 
kommune, kan en risikere å ikke ha fått med i reglementet. I de sjeldne tilfeller det 
kan skje, kreves at saken må behandles i kommunestyret. Det bør samtidig legges 
frem en delegasjonssak til kommunestyret, slik at kommunestyret kan ta stilling til 
hvorvidt denne sakstypen eventuelt bør delegeres.  
 
Innstillingsrett  
 
Kommuneloven stiller krav til at kommunene skal ta stilling til spørsmålet om det vi 
kaller innstillingsrett. En innstilling er i praksis et forslag til vedtak som det skal 
stemmes over. Vår mangeårige praksis er at det utarbeides innstilling hos 
rådmannen.  
Når denne går til direkte avgjørelse i ett organ, er det denne innstilligen det stemmes 
over. Er det derimot snakk om totrinnsbehandling (for eksempel sak først til fagutvalg 
og deretter til kommunestyret) legger vi til grunn at det er fagutvalget som har 
innstillingsretten overfor kommunestyret. Med andre ord legger utvalget frem egen 
innstilling om det ønsker. 
 
Det har de senere år vært sterkere fokus på å vinkle innstillingsretten mot det 
politiske nivå. Dette er ivaretatt i vår ordning ved at utvalgenes behandling er en 
innstilling overfor kommunestyret.  
 
Mindretallsanke  
 
Mindretallsanke betyr at et politisk organ lavere enn kommunestyret kan kreve en sak 
på sitt eget (delegerte) myndighetsområde brakt til kommunestyret. Dette skjer ved at 
minst 3 medlemmer i organet krever dette innen møtet er slutt. 
Ordningen følger ikke av lov, men er et innarbeidet ulovfestet prinsipp. 
Mindretallsanke kan ikke kreves i saker der det også er adgang til partsklage etter 
forvaltningsloven eller særlov. 
Reglementet viderefører denne ordningen og den gjelder for formannskapet, 
havnestyret administrasjonsutvalget og utvalgene. 
Kommunestyret kan når som helst selv ta en sak i et underordnet organ til 
behandling. Ordningen med mindretallsanke kommer da som et supplement til dette. 
 
 
Haster-kompetanse  
 
Kommunestyret delegerer gjennom dette reglementet myndighet etter 
kommunelovens til formannskapet (haster-kompetanse) 
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Personalområdet  
 
Kommunestyret  
Kommunestyret ansetter kommunedirektøren, etter innstilling fra 
administrasjonsutvalget.  
 
Kommunestyret vedtar, etter innstilling fra formannskapet, reglement for 
«Økonomiske vilkår for folkevalgte i Farsund kommune» 
 

Formannskapet  
Formannskapet foretar lønnsvurdering og fastsetter (vedtar) lønn for 
kommunedirektør (HTA lønnskapittel 3.4.1 A).   
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret i sak om «Økonomiske vilkår for 

folkevalgte i Farsund kommune». 

Administrasjonsutvalget  
Administrasjonsutvalget er det utvalget som informeres om, drøfter eller behandler 
saker som berører Farsund kommune som arbeidsgiver (arbeidsgiverspørsmål).  
 
Formannskapets medlemmer utgjør den politisk valgte delen av 
administrasjonsutvalget.  
 

 Administrasjonsutvalget vedtar følgende reglement som angår forholdet mellom 
ansatte og Farsund kommune som arbeidsgiver: 
- Permisjonsreglement 
- Arbeidsreglement 
- Ansettelsesreglement 
- Reisereglement 
- Reglement for påskjønnelser til ansatte 

 

 Administrasjonsutvalget vedtar organisasjonsendringer som medfører opprettelse, 
nedleggelse eller sammenslåing av resultatenheter 

 Administrasjonsutvalget innstiller til kommunestyret ved ansettelse av 
kommunedirektøren.  

 

Rådmannen 
Øvrig myndighet på personalområdet er tillagt rådmannen, Dette innbefatter bl.a. 
følgende (ikke uttømmende oversikt): 
 
1. Myndighet til å foreta ansettelser for alle stillinger unntatt kommunedirektør For de 

samme stillingene innbefatter myndigheten følgende:  
- Myndighet til å konstituere eller innplassere / pålegge stedfortredertjeneste.  
- Myndighet til å foreta oppsigelse, avskjed og suspensjon. 
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- Myndighet til å vedta instrukser og stillingsbeskrivelser. 
- Myndighet til å fastsette lønn og lønnsansiennitet. 
- Myndighet til å avgjøre søknader om permisjon mv. etter vedtatte reglement 

2. Myndighet til å foreta organisasjonstilpasninger såfremt dette ikke fører til 
opprettelse, nedleggelse eller sammenslåing av resultatenheter. 

3. Myndighet til å foreta opprettelse, utvidelse og / eller endringer av stillinger 
innenfor gjeldende budsjettrammer  

4. Myndighet til å fatte vedtak etter forhandlingsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen 
(lønnsforhandlinger) med unntak av for kommunedirektøren jf. HTA 3.4.1 A  

 

 
Privatrettslige saker  
 
Privatrettslige saker innebærer at kommunen opptrer som næringsaktør ved kjøp, 
salg og bruk av eiendom  
 
Kommunestyret vedtar etter innstilling fra formannskapet eller havnestyret 
 
Overordnede og prinsipielle privatrettslige saker.  
Prisfastsettelse for alle privatrettslige saker 
 
Formannskapet vedtar  
 
Salg av uregulert areal/eiendom: 
 
Salg av areal/eiendom til næringsformål  
Salg av tilleggseiendom (parseller) til boligformål 
 
Kjøp av areal/eiendom: 
 
All kjøp av eiendom.  
 
Leie og utleie: 
 
Prinsipielle leiespørsmål (eks: nye objekter, uvanlig bruk) 
 
Andre privatrettslige forhold 
 
Prinsipielle saker om servitutter (bruksrett), feste, opsjoner og andre privatrettslige 
forhold som berører eiendom. I vurderingen av sakens art legges avgjørende vekt på 
eventuell forringelse av eiendommens verdi, og negative konsekvenser av 
båndlegging. 
 
Havnestyret vedtar 
 
Havnestyret har samme myndighet på havneareal som formannskapet har på øvrig 
kommunalt areal. 
 
Rådmannen vedtar – privatrettslig område 
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Kurante saker om salg av areal/eiendom: 
 

 Regulerte boligtomter   

 Regulerte næringstomter 
 
 
Kurante saker om leie og utleie: 
 
Utleie av kommunal grunn og eiendom 
Utleie av båtplasser 
Utleie av torgplass 
Leie av grunn og eiendom til kommunal virksomhet 
 
Andre privatrettslige forhold 
 
Kurante saker om servitutter (bruksrett), feste, opsjoner og andre privatrettslige 
forhold som berører eiendom. 
Drift av kommunens landbrukseiendommer 

 
Plansaker (plan- og bygningsloven) 
 

Kommunestyret vedtar på bakgrunn av formannskapets innstilling 
 
Plan – og bygningsloven 
Planstrategi for kommuneplan og andre tema- og sektorplaner, § 10-1  
Planprogram for kommuneplaner, §§ 11-13, 12-9, jfr § 4-1  
Kommuneplaner, § 11-15 
Innløsning og erstatning kap15 
Ekspropriasjon og skjønn kap 16 
Refusjoner kap 18 
 
Kommunestyret vedtar på bakgrunn av innstilling i teknisk utvalg 
 
Plan – og bygningsloven 
Planstrategi for reguleringsplan, § 10-1 
Reguleringsplaner, § 12-12 
Midlertidig forbud mot tiltak, kap 13  
Konsekvensutredning kap 14 
Utbyggingsavtaler kap 17 
 
Planstrategi og sektorplanlegging 
 
De 3 utvalgene (teknisk, landbruk og levekår) innstiller overfor kommunestyret i 
lovpålagte fagplaner, og andre tema- og sektorplaner som kommunestyret har vedtatt 
igangsatt (jfr. vedtatt planstrategi) 
 

Næringssaker 
 
Formannskapet har ansvaret for næringssaker i kommunen. 
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Formannskapet tildeler økonomisk støtte fra kommunens næringsfond (bedrifter 
tilbys og mottar veiledning fra Lister Nyskaping as.) 
 
 

Levekårsområdet (helse, oppvekst og kultur) 

 
Kommunestyret vedtar etter innstilling fra utvalg for levekår 
 
Alkoholloven 
§ 1-4. Tildeling av alminnelig skjenkebevilling ved nye søkere og ved fornyelse hvert 
4. år  
§ 1-8. Inndragning av skjenkebevilling, alkoholloven  
§ 1-7d). Alkoholpolitisk handlingsplan,  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven (HOL) 
Betalingssatser for egenbetaling for tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven  
 
Flyktninger 
Sak om bosetting av flyktninger 
 
Forskrifter og fagplaner 
Utvalget innstiller til kommunestyret i alle saker om lokale forskrifter, overordnede 
planer og fagplaner innenfor sektoren helse og omsorg. 
 
Opplæringsloven 
Forskrifter (bl.a § 2-5 om målformer, § 2-9 om ordensreglement) 
§ 13-7. Betalingssatser SFO 
Prinsipper for tildeling av offentlige tilskudd  
 
Barnehageloven 
Forskrifter  
§ 14. Kommunalt driftstilskudd. Vedtak som går utover minimumsplikten i ”Forskrift 
om likeverdig behandling” 
§ 15, jfr. Vedta betalingsreglement, jfr.”Forskrift om foreldrebetaling i barnehager». 
 
Kultur og idrett 
Prinsipielle saker om kulturforvaltning  
Vedtak om spillemidler, i.h.t temaplan for idretts, frilufts – og nærmiljøanlegg.   
 
Voksenopplæring 
Forskrifter 
 
Utvalg for levekår vedtar  
 
Alkoholloven 
Kap. 10 i alkoholforskriften. Vedtak i.h.t prikkbelastningssystemet   
  
Serveringsloven  
§ 3 Fatte vedtak om serveringsbevilling i saker der det er merknader (vandel m.m.)  
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Folkehelseloven 
Kapittel 3. Fatte vedtak etter folkehelselovens (bl.a helsekonsekvensutredning, 
tvangsmulkt m.m) 
 
Tobakkskadeloven 
§§ 12 og 13. Fatte vedtak om retting og stenging  
 
Forskrift om miljørettet helsevern,  
Kap.2. Fatte vedtak om gransking, retting, tvangsmulkt og stans. 
 
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet 
m.v. 
§ 5. Fatte vedtak om godkjenning av ny virksomhet (kun hulltaking) 
 
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager  
§ 6. Fatte vedtak om godkjenning av ny virksomhet  
 
Forskrift om strålevern og bruk av stråling 
Fatte vedtak om pålegg, retting, stans og tvangsmulkt (gjelder solstudio)  
 
Opplæringsloven 
§ 13-7. Vedtekter for skolefritidsordningen  
Skoleruta (ikke lovfestet) 
§ 11-1. Velge representant til skolenes samarbeidsutvalg  
Gi uttalelser når friskoler søker til departementet om å få etablere seg (ikke lovfestet) 
 
Barnehageloven 
§ 4. Velge representant til samarbeidsutvalg 
§ 7. Vedta barnehagenes vedtekter  
§ 10, jfr. §§ 6-8. Godkjenning av barnehager og familiebarnehager, jfr ”Forskrift om 
familiebarnehager”.  
§ 16. Vedtak som gjelder pålegg om retting og stenging (som følge av tilsyn)  
§ 17. Vedtak som gjelder dispensasjon fra utdanningskravet hos barnehagens 
ledelse og pedagogiske ledere, jfr. følgende 3 forskrifter: 
”Forskrift  om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og 
pedagogisk leder.” 
”Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage 
fra annen stat”.  
”Forskrift om pedagogisk bemanning. ” 
 

 
Kultur og idrett 
Betalingssatser for kulturskolen 
Opptakskriterier for kulturskolen  
Fag- og virksomhetsplaner for tjenestene 
Tildeler tilskudd til lag og foreninger  
Høringsuttalelser friluftsloven 
Høringsuttalelser ferdselssaker, gatenavn, samt uttalelser om stedsnavn og 
ikke-trafikale skilter og kulturvern 
Vedtak i.f.m. gaver i.h.t kommunens rutine «Mål og retningslinjer for kunstnerisk 
utsmykning av Farsund kommune av 2016» 
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Tildeler kulturpris og kulturstipend 
Hundelovens § 6. Vedta retningslinjer for båndtvang m.m. 
 
Friluftsloven    
Friluftsloven §§ 14 og 18, avgift og innløsning, samt § 40 om stansing og fjerning av 
ulovlig byggverk  
 
 
Rådmannen vedtar – området helse, kultur og oppvekst 
 
Alkoholloven  
§ 4-5. Vedtak om ambulerende skjenkebevilling til lukket selskap 
§ 1-6. Vedtak om skjenkebevilling ved enkelt anledning (åpent arrangement) 
§ 4-2, 4.ledd. Utvidelse av eksisterende alminnelig skjenkebevilling til å anvendes på 
alternativt sted for enkelt anledning (aktuelt ved arrangementer) 
§ 1-7c. Godkjenne styrer og stedfortreder ved endringer 
§ 1-6. Innvilger søknad om alminnelig skjenkebevilling ved rene eierskifter der 
driftskonsept er uendret. 
 
Serveringsloven  
§ 3 Fatter vedtak ved søknad om serveringsbevilling etter serveringsloven § 3 i saker 
der det ikke er merknader (vandel m.m.)  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven (HOL) 
Helse- og omsorgstjenesteloven (HOL) 
§ 3-2, 1.ledd nr 6 a) Helsetjenester i hjemmet 
§ 3-2, 1.ledd nr 6 c) Plass i institusjon, herunder sykehjem 
§ 3-2, 1.ledd nr 5 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 
§ 3-2, 1.ledd nr 7 Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
§ 3-6.Kommunens ansvar overfor pårørende. Til personer med særlig tyngende 
omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form 
av:  
1. opplæring og veiledning 
2. avlastningstiltak 
3. omsorgsstønad 
§ 3-7. Bolig til vanskeligstilte,  
§ 7-1. Individuell plan 
§ 7-2. Koordinator 
§ 3-2, 1.ledd nr 6 d). Avlastningstiltak 
§ 3-2, 1.ledd nr 6 b). Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 
støttekontakt,  
§ 3-2a. Tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester 
§ 3-5, 3.ledd Tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp 
§ 3-8. Personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk 
bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 
Kap 9. Vedtak vedrørende tvang og makt , personer med psykisk utviklingshemming,  
Kap. 10. Vedtak som innebærer tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige 
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§ 3-2, 1.ledd nr 6 a) Helsetjenester i hjemmet 
§ 3-2, 1.ledd nr 6 c) Plass i institusjon, herunder sykehjem 
§ 3-2, 1.ledd nr 5 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 
§ 3-7. Bolig til vanskeligstilte,  
§ 7-1. Individuell plan 
§ 7-1. Koordinator 
§ 3-2, 1.ledd nr 6 d). Avlastningstiltak 
§ 3-2, 1.ledd nr 6 b). Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 
støttekontakt,  
§ 3-2a. Tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester 
§ 3-5, 3.ledd Tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp 
§ 3-6. Omsorgslønn 
§ 3-8. Personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk 
bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 
Kap 9. Vedtak vedrørende tvang og makt, personer med psykisk utviklingshemming,  
Kap. 10. Vedtak som innebærer tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige 
 
 
Pasient- og brukerrettighetsloven (PBRL) 
Kap. 4a. Vedtak om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter 
seg helsehjelpen 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen(NAV) 

§ 15.Boliger til vanskeligstilte 

§ 17. Opplysning, råd og veiledning 
§ 18. Stønad til livsopphold  
§ 19. Stønad i særlige tilfeller 
§ 20. Bruk av vilkår 
§ 21. Stønadsformer 
§ 22. Utbetaling av stønad 
§ 23. Følgene av at det er gitt uriktige opplysninger 
§ 24. Inndrivelse av lån og andre former for dekning 
§ 25. Refusjon i underholdsbidrag 
§ 26. Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. 
§ 27. Midlertidig botilbud  
§ 28 og § 33. Individuell plan  
§§ 29 - 40. Kvalifiseringsprogram  
 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
Forskrift om miljørettet helsevern, §§ 4-6,. Fatter vedtak om stans jfr folkehelseloven 
§ 16 
 
Introduksjonsloven (INT) 
§3. Tildeling av introduksjonsprogram 
§ 5. Utvidelse av introduksjonsprogram 
§ 6. Individuell opplæringsplan (inkl endring) 
§ 7. Stansing av introduksjonsprogram 
§§ 8-16. Introduksjonsstønad 
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Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i 
introduksjonsordning  
Kap. 2-5. Alle typer fravær og permisjoner forskriften nevner 
 
Tildeling av driftstilskudd fysioterapi og lege  
I henhold til ASA 4313 og helse- og omsorgstjenesteloven  
 
Andre tjenestetilbud: 
Tildeling av mattilbud, aktivitetstilbud , trygghetsalarm, telemedisin og 
velferdsteknologi 
 
Barnevernsloven (BVL) 
§ 4-3. Undersøkelsessaker 
§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og familier 
(eks. barnehage/SFO, besøkshjem, endringsarbeid, foreldretrening, herunder under 
bistand til formidling av frivillig plassering i fosterhjem / institusjon, osv. 
§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak 
§ 4-6, 1. og 2. ledd. Midlertidig vedtak i akuttsituasjoner 
§ 4-8. Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet 
bor utenfor hjemmet,  
(Vedtak om iverksettelse av tiltak er tillagt Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder) 

§ 4-8 og § 4-19, jfr. § 4-9. Foreløpige vedtak  
§ 4-10. Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling,  
(Vedtak om iverksettelse av tiltak er tillagt Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder) 

§ 4-11.Vedtak om behandling av barn som har særlige behandlings – og 
opplæringsbehov.  
(Vedtak om iverksettelse av tiltak er tillagt Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder.) 

§ 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et barn,  
(Beslutning om å fremme sak skjer i kommunen. Vedtak om iverksettelse av tiltak er tillagt Fylkesnemnda for 
barnevern og sosiale saker i Agder) 

§ 4-17. Flytting av barnet 
§ 4-19. Samværsrett. Skjult adresse 
§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar, adopsjon. 
(Beslutning om å fremme sak skjer i kommunen. Vedtak om iverksettelse av tiltak er tillagt Fylkesnemnda for 
barnevern og sosiale saker i Agder) 

§ 4-21. Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse 
§ 4-24. Plassering og tilbakeholde i institusjon uten eget samtykke,  
(Beslutning om å fremme sak skjer i kommunen. Vedtak om iverksettelse av tiltak er tillagt Fylkesnemnda for 
barnevern og sosiale saker i Agder) 

§ 4-24, jfr § 4-25. Fremgangsmåten ved vedtak 
§ 4-26. Tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke 
§ 7-11. Begjæring om tiltak. Tilsvar. 
 
Opplæringsloven 
§ 2-1. Opptak/innskriving i skolen  
§ 2-1. Utsatt og framskutt skolestart  
§ 2-1. Fritak for opplæring i offentlig skole  
§ 2-3a. Fritak fra opplæring  
§ 2-10. Bortvisning  
§ 2-11. Permisjon  
§ 2-6. Tegnspråkopplæring på annet sted enn nærskolen  
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§ 2-8. Morsmålundervisning og norsk for fremmedspråklige elever  
§ 2-8. Fremmedspråk på annet sted enn nærskolen  
§§ 5-1 og 5-7. Spesialundervisning 
§ 8-1. Overflytting til annen skole, herunder skysspørsmålet som inngår i vedtaket 
 
§ 8-2 (og Forskrift § 5-2). Klagesaker vedr. karakterer, klasse/gruppetilhørighet  
§ 8-2. Gruppeinndeling  
Kap. 9. Vedtak om elevenes skolemiljø  
§ 13-7. Opptak til SFO  
 
Forskrift til opplæringslova 
§ 3-16) Bortvisning av elev fra avgangsprøva  
 
Barnehageloven 
§ 13. Vedtak om ekstra-assistent pga. nedsatt funksjonsevne, i henhold til gitt 
økonomisk ramme. (tildeles til barnehagen, ikke til enkeltperson) 
§ 14. Driftstilskudd til barnehager (saker over minimumskravet tilligger 
kommunestyret) 
§ 12. Samordnet barnehageopptak, jfr ”Forskrift om saksbehandlingsregler ved 
opptak i barnehage.” 
§ 17. Vedtak i hastesaker som gjelder dispensasjon fra utdanningskravet hos 
barnehagens ledelse og pedagogiske ledere, jfr. følgende 3 forskrifter: 
”Forskrift  om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og 
pedagogisk leder.” 
”Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage 
fra annen stat”.  
”Forskrift om pedagogisk bemanning. ” 

 
Opplæringsloven (innenfor barnehageområdet) 
§ 5-7. Spesialundervisning under opplæringspliktig alder opplæringsloven   
§ Kap 7. Skyss 
 
Kultur og idrett 
Forvalte økonomiske midler fra Fylkeskommunen (”Den kulturelle skolesekken” og 
”Gyngestolen”) 
Forvalte utleie av bygninger (kino, idrettsanlegg etc) 
Idrettsråd utpekt av utvalget tildeler treningstider i idrettshaller 
Opptak av elever i kulturskolen 
 
Opplæringsloven (Voksenopplæringsområdet)  
§§ 4A-1 og 4A-2. Opptak av elever  
§ 4A-6. Utarbeide læreplaner  
§ 4A-7. Skyss  
§ 4A-9. Bortvisning  
Permisjon fra undervisning 
 
Introduksjonsloven (Voksenopplæringsområdet) 
§ 3. Tildeling av den del av introduksjonsprogram som gjelder norskopplæring)  
§ 6. Utarbeide individuell opplæringsplan (IO)  
Kap. 2,3 og 5. Bortvisning og permisjon fra undervisning 
 



13 
 

 

Teknisk forvaltning og teknisk drift 

Kommunestyret vedtar etter innstilling fra utvalg for teknisk 
 
Plan- og bygningsloven 
Planstrategi for reguleringsplan, § 10-1 
Reguleringsplaner, § 12-12  
Konsekvensutredning kap 14 
Utbyggingsavtaler kap 17 
Refusjonssaker kap 18 
 
Vegloven 
Kap 1. Inndeling og nedlegging av veier 
Kap. VI §§ 49-52. Eiendomsinngrep  
§ 37. Eldre byggverk kreves borttatt  
 
Forurensingsloven 
§ 34. Saker om avgiftsfastsettelse  
Kap.3. Tillatelser til virksomhet som kan volde forurensing  
 
 
Forskrifter og fagplaner 
Utvalget innstiller til kommunestyret i alle saker om lokale forskrifter 
 
Utvalg for teknisk vedtar  
 
Plan- og bygningsloven 
§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger. 
§ 12-12, 2.avsnitt. Mindre reguleringsplaner i samsvar med 
kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens 
arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret. 
§ 12-14, 2.avsnitt. Vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta 
utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen delegeres teknisk utvalg 
 
Kap. 13. Midlertidig forbud mot tiltak  
§19. Dispensasjonssaker (byggesak)  
Kap. 28 
§ 28-3 Tiltak på nabogrunn 
Kap.30. Krav til særskilte tiltak  
§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe 
§ 30-5 Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg 
§§ 32-3, 32-4 Stans av ulovlig byggearbeid og pålegg om retting  
§32-6. Pålegg, forbud; utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist unnlater å 
etterkomme pålegg  
§§32-1, 32-5 og 32-10. Tvangsmulkt mv. i forbindelse med ulovlige tiltak 
§ 32-6. Pålegg, forbud; utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist unnlater å 
etterkomme pålegg  
§ 32-7 Tvangsfullbyrding  
§ 32-8 Overtredelsesgebyr  
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§ 32-9 Vurderer straffansvar  
 
 
Vegloven 
Kap. III Planlegging av kommunal veg  
§ 41 Pålegge stenging, endring eller flytting av avkjørsel som er oppført i strid med  
lov/vedtak  
§§47 og 48 Pålegge fjerning av ulovlig grind, ferist eller lignende innretning på offentlig 
veg  
§ 31Pålegge fjerning av trær og busker  
 
Vegtrafikkloven 
 
Alle vedtak i kommunen. Også etter forskrift av 07.10.2005 om offentlige trafikkskilt 
(skiltspørsmål, fartsbegrensinger etc) 
 
Forurensingsloven 
Kap. 4 (avløpsanlegg), kap. 5 (avfall) og  kap. 7 (tilsyn med forurensing og avfall) 
§ 73 Ilegge tvangsmulkt  
§ 7 Pålegge tiltak for å unngå forurensing  
Kap. 3 (virksomhet som kan volde forurensing)  
Kap. 10 (straff) 
 
Lov om motorferdsel 
Tillatelser bruk av motorfartøy og luftfartøy når særlige grunner foreligger § 6 
 
Rådmannen vedtar – teknisk forvaltning og drift 
 
Plan- og bygningsloven 
Dispensasjoner §19: 
Kurante tiltak på bebygd eiendom, som kun er dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel (eks: dispensasjons fra plankrav eller LNF-formål for tilbygg, garasjer, 
boder etc. ) 
Kurante dispensasjoner fra reguleringsplan og bestemmelser (f.eks høyder, 
størrelse, avstand veg, byggegrense, takvinkel etc hvor utvalget tidligere har lagt 
føringer på at dispensasjon innvilges. 
Dispensasjon for fradeling av våningshus i LNF-område. 
§ 19-2. Dispensasjon fra TEK10  
§§ 20-1 til 21-9 Byggesøknader og -tillatelser  
§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest  
§ 23-1 til 23-7 Ansvar i byggesaker  
Kap 24 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak  
Kap 25 Tilsyn  
Kap 26 Opprettelse og endring av eiendom  
Kap. 27 Tilknytning til infrastruktur  
Kap. 28 Krav til byggetomta med unntak av § 28-3 
Kap. 29 Krav til tiltaket  
Kap 30 Krav til særskilte tiltak – med unntak av § 30-2 
Kap 31 Krav til eksisterende byggverk  
§ 32-3 1. og 2. ledd Opphør av ulovlig bruk, forbud mot fortsatt virksomhet 
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§ 32-4 Pålegg om øyeblikkelig stans 
§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom  
 
Byggesaksforskriften (SAK 10) 
Byggteknisk forskrift (TEK 10) 
 
Vegloven 
§§ 30, 32, 33, 34 40, 51, 57 og 58 
Tillatelse til å sette opp byggverk, murer, vareramper og lignende ved kommunal veg 
Vedtak om reklameskilt og avkjørsler, eiendomsinngrep 
Enkelte saker om skilting (forbudsskilt er adm.), kommunal veg 
 
Forurensingsloven: 
§ 22 Krav til utførelse 2.ledd. avløpsanlegg  
§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskiller  
§ 35 Avfall i samband med utfartssteder  
§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall/betale for opprydding  
§§ 48-50 Tilsyn, opplysning, gransking  
All myndighet etter forskrift om enkeltutslipp 
(Utslipp, mindre anlegg) 
 
Graveforskriften(Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 
gravearbeider): alle vedtak 
 
Brannloven 
All myndighet er delegert til Brannvesenet Sør IKS 
 
Matrikkelloven 
Kap. 1-10 
 
Matrikkelforskriften  
Alle vedtak i forskriften 
 
Vegtrafikkloven 
Forbudsskilt etter skiltforskriften av 2005  
 
Eierseksjonsloven 
Tillatelse til seksjonering i lovens kap. 2 
 
Lov om motorferdsel 
Tillatelser bruk av motorfartøy og luftfartøy når særlige grunner foreligger § 6 
 

Landbruk 
 
Kommunestyret vedtar etter innstilling fra utvalg for landbruk  
 
Planer og forskrifter 
Gebyrer 
Tilskuddssaker utover landbruksenhetens budsjett 
Høringsuttalelser 
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Utvalg for landbruk vedtar  
 
Jordloven  
§8 driveplikt og oppfølging av denne 
§ 9 bruk av dyrka og dyrkbar jord (omdisponering og arealendringer i LNF-områder)  
§12 deling 
 
Skogbrukslova 
§5 Skogregistrering og skogbruksplan. 3. avsnitt. Kommunens myndighet til å pålegge 
skogeier å gjennomføre skogregistreringer og skogbruksplanlegging. 
§6 Forynging og stell av skog. Vedta retningslinjer for foryngelsesplikten 
§7 Vegbygging i skog (saker der det er særlige allmenne hensyn som kulturminner, 
miljøhensyn og friluftslivinteresser) 
§8 Hogst og måling. Vedta retningslinjer for evnt meldeplikt 
§9 Førebyggjande tiltak 
§10 Pålegg om å sette i verk tiltak etter skade på skog 
§11 Pålegge meldeplikt for tiltak i skog 
 
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (hjemmel i skogbrukslova) 
§3. Vedta retningslinjer  
 
Konsesjonsloven 
§ 2 Erverv av konsesjonspliktig eiendom, boplikt, søknader om konsesjon når bopliktig 
eiendom ikke skal tilflyttes, prisvurdering av landbrukseiendom ved konsesjon, samt 
andre vilkår for konsesjon. 

 
 
Rådmannen vedtar 
 
Jordloven og tilhørende forskrifter 
Forvalter statlige tilskuddsordninger til landbruket (bl.a. produksjonstilskudd, generelle 
og spesielle miljøtiltak i jordbruket) 
Vedtak om avløsertilskudd ved sykdom/ferie/fritid 
Godkjenning av arealgrunnlag for tilskudd, bl.a. nytt innmarksbeite, nydyrket areal mm 
Godkjenning av plan for nydyrking 
Godkjenning av andre kulturlandskapsinngrep (eks: fjerning av stein og steingjerder, 
grøfting, drenering) 
Godkjenning av lager for husdyrgjødsel, lagring/spredning av husdyrgjødsel 
Godkjenning av gjødselplaner 
Søknader om fradeling av mindre tilleggsareal til bolig- eller fritidstomter der 
fradelingen ikke har negative konsekvenser for eiendommen arealet deles fra. 
Avgjøre om søknader om deling faller utenfor virkeområdet i jordloven §12 i henhold 
til Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-4/2003, kap. 8.2. 
 
Jordloven §8 (driveplikt)  
Godkjenning av jordleieavtaler  
Fritak fra driveplikt etter §8a 
 
Jordloven §9 (omdisponering) 
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Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord der omdisponeringen enten er tidsbegrenset 
og/eller arealet kan tilbakeføres til jordbruksareal (ikke varig omdisponering)    
 
Jordloven §12 (deling) 
Fradeling av tomter og tilleggsarealer inntil 2 daa som ikke berører produktive 
jordbruksarealer eller som hindrer/hemmer drift av skog 
 
 
Forurensningsforskriften FOR 2004-06-01-931:  
§4-4 Godkjenning av planeringsfelt (gjelder bakkeplanering med formål jordbruksdrift) 
 
Odelsloven 
§§ 30-32. Odelsfrigjøring 
 
Skogbrukslova 
§§ 6 – 11 Oppfølging av kommunalt vedtatte retningslinjer etter (se utvalgets 
myndighet) 
§ 7 Bygging av veg i skog (saker som vurderes kurante i forhold til allmennhet,  
kulturminner og miljø) 
Kap 4. Forvalte skogfond  
Forvalte tilskuddsordning i henhold til forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket. Tildeler i tråd med retningslinjer fastsatt i utvalget med hjemmel i 
forskriftens §§ 4,6 og 8 
Forvalter forskrift om bærekraftig skogbruk i tråd med retningslinjer vedtatt i utvalget  
 
Lov om forpakting 
§4 godkjenning av forpaktingsavtale 
§11: Avgjøre om kommunen skal gi samtykke til at det ikke holdes skjønn ved 
tiltredelse og fratredelse av forpaktingsavtale etter §11, fjerde ledd 
 
  
Privatrettslige saker 
Leie og bruksrett i LNF-områder til jordbruks- og skogbruksformål samt jakt- og 
fiskerett 
 
Konsesjonsloven 
Tar stilling til om sak er konsesjonspliktig eller ikke. 
Bekrefte egenerklæring om konsesjonsfrihet 
Behandle søknader om konsesjon som følge av vilkår stilt i delingssak etter jordloven 
og der avtalt pris er klart innenfor rammene av det som kan godkjennes 
(for eksempel erverv av tilleggsjord til landbrukseiendom). 
Behandle søknader om konsesjon for erverv av tilleggsareal til bolig- eller fritidstomt 
der årsak til konsesjonsplikt er at arealet ligger i LNF-område i kommuneplan. 
Behandle søknader om konsesjon for erverv av fradelte, ubebygde tomter der årsak 
til konsesjonsplikt er at arealet ligger i LNF-område i kommuneplan. 
 
Søknader om konsesjon for erverv av bebygd eiendom der formål med ervervet er i 
tråd med kommuneplan og der prisen ikke skal vurderes. 
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Søknad om konsesjon for erverv av ubebygd tilleggsareal til eksisterende driftsenhet 
der erverver grenser inntil og avtalt pris er klart innenfor rammene av det som kan 
godkjennes 
 
Kommunestyret vedtar etter innstilling fra viltutvalget 
 
Forskrifter 
 
Viltutvalget vedtar 
 
Viltloven 
Kap. V. Hjortevilt- og beverjakt, arealvilkår og rettet avskyting.  
Kap. VII. Retten til jakt og fangst 
§ 36 Allmennhetens jaktadgang. (Legge til rette for allmenn jakt på småvilt) 
Kap. VIII Sammenslåing av eiendommer til felles viltområde.  
§§ 37 og 38. Kommunens oppgave og myndighet til å tilrettelegge for god 
viltforvaltning 
Kap. IX Obligatorisk jegerprøve, jegeravgift, fellingsavgift og viltfond. 
§ 43 Viltfond (Fastsetting av fellingsavgift) 
 
§ 48 Viltfondets og kommunens eiendomsrett. Hjortevilt og bever. Ansvar for skadet 
vilt (fallvilt) 
 
Forskrifter: 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Målsetning, minsteareal, godkjenne vald for elg 
og hjort, bestandsplaner, tildele fellingstillatelser for elg og hjort. 
 
Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen 1.april 
2017 – 31. mars 2022. § 3 Delegasjon av myndighet. 
 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.  
Kap. 8 Jakt, felling og avliving av storvilt. 
Kap.10 Oppsyn og kontroll 
 
Forskrift om forvaltning av bever. 
Med hjemmel i denne forskrift har kommunen fastsatt lokal forskrift for åpning av jakt 
på bever.  
 
Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark 
(Viltforskriften), Hele forskriften der kommunen har myndighet unntatt § 3-5, 1.ledd. 
 
Forskrift om kommunalt viltfond og fellingsavgift (Retningslinjer, tildeling av midler og 
fastsetting av fellingsavgift) 
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Forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing av eiendommer 

til felles viltområde i viltlovens § 37  

Forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing for å oppnå 

minsteareal for hjorteviltjakt i viltlovens § 38  

Naturmangfoldloven 

§ 18 1. ledd bokstav b). Kommunen kan gi tillatelse til å avlive hjortevilt og bever for å 

avverge skade. (Viltnemnda behandler saker med skadegjørende elg og hjort) 

Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.  
§ 23. Fiske på kommunal grunn 
 
Forskrift om fiskeravgift, §§ 2 og 3 
 
 
 
Rådmannen vedtar 
 
Viltloven: 
§ 24 Fangst. Godkjenning av anvendte felletyper. 
 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt (rådyr). Fellingstillatelse, godkjenning av vald. 
 
Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre 
viltarters reproduksjon 
 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
Kap. 3 . § 10 Jegerprøven. (Kommunens plikt til å avholde eksamen) 
§ 36.  Melding til kommunen (utsett og type felle) 
§ 39. Dispensasjon 
 
Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark 
(Viltforskriften). § 3-5, 1.ledd. 
 
 
Naturmangfoldloven 
§ 18, 1 ledd bokstav b). Kommunen kan gi tillatelse til å avlive hjortevilt og bever for å 
avverge skade. (Viltnemnda behandler saker med skadegjørende elg og hjort.) 
 
 

Havneområdet  
 
Havne - og farvannsloven  
 
Kommunestyret vedtar etter innstilling fra havnestyret: 
 
§ 10. Vedtak om delegasjon av kommunens myndighet på havneområdet 
§ 14. Vedtak om forskrift som gjelder bruk av farvann 
§ 25. Vedtakelse av forskrift om anløpsavgift 
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§ 42. Vedtakelse av forskrift som gjelder bruk av havnen  
§ 45. Vedtak om organisasjonsformer innenfor havnedrift 
§ 50. Søknad (til departementet) om fritak fra reglene om havnekapital  
§ 61 Endringer og tilbakekall av tillatelser 
 
Havnestyret vedtar  
 
§ 33. Fatte påleggsvedtak om undersøkelse før vedtak kan treffes, innenfor 
sikkerhet, forurensing m.v. (havnevesenets tilsynsplikt for private kaier) 
§ 36. Direkte gjennomføring av påleggsvedtak, jfr § 35  
§ 57. Fatte påleggsvedtak om retting og stansing av forhold i strid med loven 
§ 58. Fatte vedtak om forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud  
§ 59. Iverksette tvangsfullbyrdelse 
§ 60  Fatte vedtak om tvangsmulkt  
§ 61. Fatte vedtak som gjelder endring og tilbakekall av tillatelse  
 
 
Rådmannen vedtar - havn 
 
§ 15. Vedtak om avsperring av områder for å besørge uhindret ferdsel i farvannet 
(hensyn til sikkerhet) 
§ 27. Vedtak som tillater bygging, graving, utfylling og andre tiltak der sikkerhet må 
vurderes. 
§ 29. Fastsette vilkår i vedtak om tillatelser, jfr §27 (utførelse, bruk vedlikehold, 
dimensjonering) 
§ 31. Forlengelse av frist til igangsettelse av tiltak, jfr §§ 27 og 29 
 
§ 35. Fatte påleggsvedtak som gjelder vrakfjerning og opprydding 
§ 40. Fatte påleggsvedtak vedrørende drift og vedlikehold av havn (forsvarlig 
istandsetting eller fjerning av løsøre).  
§43 Sikkerhet og beredskap. Utøve nødvendige tiltak (eksempelvis bortvisning av 
personer) 
 
Offentleglova 
 
Rådmannen fatter alle vedtak etter offentleglova (innsynsbegjæringer, Fylkesmannen 
er klageinstans) 
 
Husbankens ordninger  
 
Rådmannen fatter vedtak om lån og tilskudd etter husbankloven. 

 
 
 
 

 
 
 
 


