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POLITISK UTVALGSSTRUKTUR. 

I tillegg til kommunestyret består den overordna politiske utvalgsstrukturen av Formannskap, 

Fast utvalg for plansaker og Administrasjonsutvalget. Disse utvalg er delegert 

avgjørelsesmyndighet direkte fra kommunestyret. Både Fast utvalg for plansaker og 

administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret innenfor sine saksområder når 

sakene kan gå direkte (utenom formannskap). Oversikt over den politiske organiseringen: 

 

DELEGASJONSREGLEMENT. 

INNLEDNING. 

 

Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Alstahaug kommune. 

Kommuneloven og endringer i særlovgivning har åpnet for at kommunene i større grad selv 

kan bestemme hvordan saker skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal 

treffes. Det legges stadig større vekt på kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i 

planlegging og styring. 

Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man: 

 

Å styrke den folkevalgte styringen ved å avlaste kommunestyre og formannskap slik at 

de får bedre tid til å konsentrere seg om sine hovedoppgaver, som er å: 

- trekke opp mål for den fremtidige utviklingen av Alstahaug kommune 

- styre planleggingsprosessen 
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- fordele ressurser mellom sektorer i kommunen 

- samordne den kommunale virksomhet 

- vurdere resultatene 

- føre kontroll med den kommunale forvaltning 

Det å delegere myndighet innebærer at den som har myndighet gir en annen lov til å bruke 

myndigheten. F.eks. at kommunestyret, som har myndighet til å opprette nye stillinger, også 

gir administrasjonsutvalget lov til å opprette nye stillinger. Det er viktig å understreke at 

kommunestyret ikke har gitt fra seg myndighet, kommunestyret kan fortsatt opprette 

stillinger. 

FELLESBESTEMMELSER. 

Prinsipper for delegasjon: 

Prinsippene gjelder både for delegasjon mellom politiske organer og for delegasjon i 

administrasjonen. Med "organ" menes ulike råd og utvalg, samt aktuelle verv og stillinger. 

 

1. Overordna prinsipper for delegasjon. 

Beslutningssystemet i Alstahaug kommune skal ivareta innbyggernes og andre brukeres 

behov på best mulig måte. 

 

2. Generelt. 

Kommunestyret forvalter all myndighet i kommunen som ikke er lagt til andre organer 

gjennom lov. Hvordan kommunestyret har delegert myndighet til andre organer fremkommer 

i dette reglement. 

 Delegert myndighet skal utøves etter gjeldende lover, forskrifter og saksbehandlingsregler 

som følger av god forvaltningsskikk. 

 Delegert myndighet skal utøves lojalt og i henhold til retningslinjer gitt av overordna 

organ. 

 

3. Videre delegasjon 

Et organ kan delegere sin myndighet videre, så sant dette ikke er i strid med 

gjeldende lover og forskrifter, eller retningslinjer og instrukser gitt av overordna 

organ. 

 Et organ som har delegert myndighet videre til et annet organ har ikke gitt denne 

myndigheten fra seg. Dette organet er derfor overordna det organ som har fått myndighet 

delegert (på det området som den delegerte myndigheten gjelder). Det overordna organ 

kan: 

 trekke delegasjonen tilbake. 

 kreve å få forelagt sak(er) som er til behandling hos underordna organ. 

 kan overta behandlingen av og fatte vedtak i enkeltsak som underordna organ har til 

behandling. 

 

4. Tilfeller når delegert myndighet ikke skal brukes. 

Underordna organ har rett og plikt til å overlate til det overordna organet å fatte 

avgjørelsen i enkeltsak når: 

 særlige grunner gjør at saken fraviker fra det som er vanlig i saker omfattet av 

delegasjonen. 

 det i henhold til overordna organets intensjon med delegasjon må antas at saken ikke bør 

behandles av underordna organ.  
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Underordna organ skal i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering av om saken er av en slik art 

at den må legges fram for det overordna organ til avgjørelse. 

 

5. Når det oppstår står uklarhet om myndighet. 

Dersom det er uklart, eller hvis det oppstår uenighet om hva slags myndighet et 

organ har i en sak, da skal organet selv avgjøre spørsmålet ved vanlig flertall. Ved 

stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Vedtak om bruk av omstridt delegert myndighet kan 

bringes inn for overordna organ etter reglene for mindretallsanke. 

 

6. Mindretallsanke. 

I saker hvor myndighet er delegert til et kollegialt organ, kan 1 medlem, ordfører 

eller administrasjonssjef innen møtets slutt, forlange at saken fremlegges til avgjørelse i det 

overordna organet.  

Mindretallsanke kan ikke brukes ved klageorganets behandling av klagesaker. 

Er det vedtatt egne bestemmelser om mindretallsanke, f.eks. i reglementet for 

organet, er dette overordna denne bestemmelse. 

 

7. Rapportering. 

Vedtak som fattes etter delegert myndighet rapporteres som referatsak til overordna 

organ. 

Når myndighet er delegert gjennom flere ledd gjelder rapporteringsplikten for siste 

delegasjon. Organet som det blir rapportert til avgjør da om de vedtak som er fattet er av slik 

betydning at de bør rapporteres videre. 

  

8. Skille mellom administrative og politiske saker. 

Med mindre delegasjonsreglementet bestemmer noe annet, har administrasjonssjefen 

myndighet til å behandle og avgjøre alle saker som ikke er av prinsipiell karakter. 

 Er det tvil om en sak har prinsipiell karakter skal administrasjonssjef og ordfører avklare 

dette. 

 Er det tvil om hvordan en prinsipiell sak skal behandles i det politiske systemet skal 

administrasjonssjef og ordfører avklare dette.  

 Er administrasjonssjef og ordfører i tvil avgjøres saken av ordfører, eller den legges fram 

for formannskapet. 

 

9. Administrativ delegasjon 

Administrasjonssjefen har myndighet til fritt å delegere sin myndighet innen 

administrasjonen, så sant ikke annet er bestemt i delegasjonsreglementet eller i lover og 

forskrifter. 

 Administrasjonssjefen skal utarbeide et eget administrativt delegasjonsreglement. Dette 

reglement skal inngå som en del av Alstahaug kommunes delegasjonsreglement. 

 De samme prinsipper skal ligge til grunn for administrativ delegasjon som for politisk 

delegasjon. 

 

10. Fullført saksbehandling. 

Fullført saksbehandling skal gjennomføres som prinsipp i all saksbehandling, både når det 

gjelder politiske og administrative arbeidsrutiner. 

 

11. Når delegasjonsreglementet er taust. 

Når delegasjonsreglementet ikke regulerer myndighet på et saksområde eller etter 

lov, ligger myndigheten hos kommunestyret eller den loven selv utpeker. 
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God forvaltningsskikk. 

Ansatte og politikere i Alstahaug kommune skal følge god forvaltningsskikk i forberedelse og 

behandling av saker. 

 Henvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold, arkivverdig materiale skal 

journalføres og arkiveres. 

 Når brukere av kommunens tjenester trenger det, skal de få opplysninger, veiledning og 

bistand. 

 Saksbehandlingen skal være forsvarlig. Den skal være grundig uten at det blir brukt 

unødvendig med tid og ressurser. 

 Prinsippet om meroffentlighet skal følges så langt som mulig. En sak eller et dokument er 

i utgangspunktet offentlig og skal bare unntas offentlighet dersom det er nødvendig. 

 

DE ULIKE ORGANS ARBEIDSOMRÅDE OG MYNDIGHET. 

Utgangspunktet for kommunal organisering og styring, og dermed også utgangspunktet for 

delegasjon er Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. 

 

Kommunestyret — lovhjemmel 6 i Kommuneloven. 

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Med mindre det er bestemt i lov at 

annet organ skal ha myndighet, eller kommunestyret selv har delegert myndighet, 

utøver kommunestyret selv myndigheten. 

Som følge av bestemmelser i Kommuneloven kan kommunestyret ikke delegere følgende 

myndighet til andre: 

 

 Velge formannskap og fastsette området for formannskapets virksomhet (§8). 

 Velge ordfører og varaordfører (§9). 

 Opprette og nedlegge faste utvalg og fastsette området for disses virksomhet (§10). 

 Opprette styre for kommunal bedrift (§11). 

 Gi myndighet i hastesaker (§13). 

 Ansette administrasjonssjef og avgjøre spørsmål om åremål i ledende stillinger (§§ 22 og 

24). 

 Opprette interkommunale styrer og gi slik myndighet til å treffe avgjørelser som angår 

virksomhetens drift og organisering (§27). 

 Overdra tariffmyndighet til interkommunal sammenslutning (§28). 

 Fastsette reglement for saksbehandling i politiske organ (§39). 

 Ta stilling til innkommet innbyggerinitiativ (§39). 

 Vedta og å endre økonomiplan og vedta å gjøre vesentlige endringer i årsbudsjettet (§ 44 

og § 45). 

 Velge kontrollorgan og ansette revisor (§§ 77 og 78). 

 Opprette kommunalt foretak, endre vedtekter til kommunalt foretak, velge styret 

kommunale foretak og utpeke leder og nestleder (§§ 62, 63, 65 og 66). 

Det er også andre lover som bestemmer at kommunestyret selv må behandle og gjøre vedtak, 

for eksempel Valgloven og Plan- og bygningsloven. Dette er gått gjennom under hver enkelt 

lov i kapitlet om særlovsdelegasjon. 

Kommunestyret delegerer ikke myndighet videre til å: 

 Vedta overordnede planer eller andre overordnede dokumenter for hele eller deler av den 

kommunale virksomheten. Endringer i slike planer eller overordnede dokumenter, som 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#6
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#8
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#9
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#10
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#11
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#13
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#22 og 23
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#22 og 23
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#27
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#28
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#39
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#39
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#44 og 45
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#44 og 45
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#77 og 78
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#62, 63, 65 og 66
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ikke er av vesentlig betydning, kan likevel vedtas av det kommunale organ som har 

planen/dokumentet som en del av sitt arbeids- og ansvarsområde. 

Formannskapet — lovhjemmel § 8 i kommuneloven. 

 Kommuneloven slår fast at formannskapet skal behandle forslag til økonomiplan, 

årsbudsjett og skattevedtak. 

 

Myndighet delegert fra kommunestyret: 

 Formannskapets generelle ansvars- arbeidsområde er alle saker som vedrører økonomi, 

oppvekst, kultur, helse, sosial, omsorg, samferdsel og generell forvaltningsmessige saker. 

 Hastekompetansen etter Kommuneloven § 13. Formannskapet gis myndighet til å treffe 

vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket 

treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

 Formannskapet er Alstahaug kommunes økonomiutvalg og er delegert myndighet til å 

behandle alle økonomiske saker.  

 Formannskapet er Alstahaug kommune sitt likestillingsutvalg og er delegert myndighet til 

å behandle og ta avgjørelser i alle saker som har med likestilling å gjøre. 

 Formannskapet har det politiske ansvaret etter Alkoholloven skjenkestyre. 

 Formannskapet skal behandle saker som er av prinsipiell betydning når det ikke er bestemt 

at behandlingskompetanse ligger hos annet kommunalt organ. Formannskapet har 

vedtaksmyndighet i slike saker med mindre noe annet er bestemt i lov eller dette 

reglement. 

 

Særlover som hører til formannskapet sitt arbeids - og ansvarsområde: 

Alkoholloven, Barnehageloven, Barnevernloven, Bibliotekloven, Filmloven, 

Forpaktningsloven, Forvaltningsloven, Husbankloven, Jordlov, Introduksjonsloven, 

Kommunehelsetjenesteloven, Konsesjonsloven, Kulturminneloven, 

Lov om tilskott til livsynssamfunn, Odelsloven, Opplæringsloven, Offentlighetsloven, 

Serveringsloven, Smittevernloven, Sosialtjenesteloven, Skogbruksloven, Stadnamnlova, 

Straffeloven, Tobakkskadeloven, Trusfridom, trudomssamfunn og ymist anna, 

Tvangfullbyrdelses-loven, Tvistemålsloven og Voksenopplæringslova. 

Fast utvalg for plansaker - lovhjemmel § 10 i Kommuneloven. 

Etter kommunelovens § 10: 

 Fast utvalg for plansaker er et fast utvalg etter kommuneloven § 10 nr. 1 og er delegert 

avgjørelsesmyndighet i alle saker etter kommuneloven § 10 nr. 2. Dog skal vedtak om 

overordna planer gjøres i kommunestyret. 

      Myndighet delegert fra kommunestyret: 

 Fast utvalg for plansakers generelle ansvars- og arbeidsområde er alle saker som vedrører 

planlegging, byggesaksbehandling, saker av teknisk art. Fast utvalg for plansaker skal 

behandle og vedta saker som kommunens plan- og bygningsmyndighet etter plan- og 

bygningslovens § 1-4. Se under plan- og bygningsloven i kapitlet om særlovsdelegasjon 

for detaljer. 

 

Særlover som hører til Fast utvalg for plansaker sitt arbeids - og ansvarsområde: 

Brann- og eksplosjonsvernloven, Matrikkelloven, Stadnamnlova, Eierseksjonsloven, , 

Friluftsloven, Forurensningsloven, Gravferdsloven, Havneloven, Motorferdselsloven, Plan- 

og bygningsloven, Reindriftsloven, Vegloven, Vegtrafikkloven og Konsesjonsloven. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#8
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#13
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#10
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Administrasjonsutvalget — lovhjemmel § 25 i Kommuneloven. 

Administrasjonsutvalget er, i tillegg til å være Alstahaug kommunes administrasjonsutvalg 

etter kommuneloven og etter avtaleverket, kommunens personalutvalg.  

 

Særlover og avtaler som hører til administrasjonsutvalget sitt arbeids- og 

ansvarsområde: 

Arbeidsmiljøloven, Arbeidstvistloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen med særavtaler. 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget — lovhjemmel § 7 i Arbeidsmiljøloven. 

Særlover og avtaler som hører til arbeidsmiljøutvalget sitt arbeids- og ansvarsområde. 

Arbeidsmiljøloven, deler av Hovedavtalen og deler av Hovedtariffavtalen med særavtaler. 

Eldreråd - lovhjemmel § 1 i Lov om kommunale eldreråd. 

Etter Eldrerådsloven (lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd) § 3: 

 Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha saksdokumentene til kommunestyret 

 i god tid før kommunestyremøtet. 

 Eldrerådet kan behandle alle saker som gjelder levekårene til eldre. 

 

Myndighet delegert fra kommunestyret: 

 Eldrerådet er brukerråd for beboerne ved kommunale institusjoner i Alstahaug (lov om 

helsetjenesten i kommunene og lov om sosiale tjenester). 

 Leder av eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret når kommunestyret behandler 

saker innenfor eldrerådets saksområde. 

Ordfører lovhjemmel § 9 i Kommuneloven. 

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører.  

Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordfører er kommunens rettslige 

representant og underskriver på vegne av kommunen når slik myndighet ikke er tildelt andre 

(§9-3). 

Ordfører har møte og talerett i alle kommunale organ (§9-4). 

Myndighet delegert fra kommunestyret etter kommuneloven § 9-5: 

 Ordfører representerer Alstahaug kommune som aksjeeier i forhold til aksjeselskap 

kommunen eier aksjer i. Dette griper ikke inn i tidligere valg til konkrete verv i selskapet. 

 Ordfører tar stilling til om klage på vedtak skal gis oppsettende virkning når vedtaket er 

fattet av politiske organ. 

     Diverse: 

 Ordføreren har fullmakt til å engasjere Setteadministrasjonssjef når Administrasjonssjefen 

er inhabil. 

 Ordføreren kan innstille i saker som skal til politisk behandling når Administrasjonssjefen 

er 

      inhabil. 

 Ordføreren kan fatte vedtak i saker som er delegert til Administrasjonssjefen når 

Administrasjonssjefen er inhabil. 

 Ordføreren har ansvaret for at samarbeidet mellom de ulike politiske organene blir 

organisert på formålstjenlig måte. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#25
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19270505-001.html
http://www.ks.no/PageFiles/10067/hovedavtalen_2010_endelig.pdf
http://www.ks.no/PageFiles/1412/HovedtariffavtalenUtl%c3%b8per30april2010.pdf
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-007.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19911108-076.html#map001
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#9
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 Ordføreren har ansvaret for at samarbeidet mellom Administrasjonssjefen og de politiske 

organene blir organisert på formålstjenlig måte. 

Administrasjonssjef — lovhjemmel 22 i Kommuneloven. 

Etter kommuneloven: 

 Administrasjonssjefens hovedfunksjon er å lede Alstahaug kommunes administrasjon. 

Administrasjonssjefen skal sørge for forsvarlig forberedelse av saker og at vedtak blir 

iverksatt. Administrasjonssjefen har møte- og talerett i alle kommunale organ bortsett fra 

kontrollutvalget (§23). 

Myndighet delegert fra kommunestyret etter kommuneloven § 23-4: 

 Administrasjonssjefen har generell rett til å avgjøre saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. Det vises til prinsipper for delegasjon punkt 8, 9 og 10. 

Diverse: 

 Administrasjonssjefen lager innstilling i saker som skal til politisk behandling med mindre 

lov og regelverk er til hinder for dette. 

 I saker som er innenfor administrasjonssjefens myndighetsområde har 

administrasjonssjefen delegert myndighet til å opptre som kommunens rettslige 

representant: 

 Administrasjonssjefen kan bringe saker inn for rettsvesenet. 

 Administrasjonssjefen kan melde skadeverk og lovbrudd til politiet. 

 Administrasjonssjefen kan, innenfor rammene budsjett og andre politiske vedtak gir, 

inngå avtaler og skrive under på vegne av kommunen. 

 Administrasjonssjefen skal ta stilling til om klage på vedtak skal gis oppsettende virkning 

når vedtaket er fattet administrativt. 

 I forhold til administrasjonssjefens myndighet i økonomiske saker, se kapitlet om 

delegasjon innen økonomiområdet. 

 I forhold til administrasjonssjefens myndighet i personalsaker, se kapitlet om delegasjon 

innen personalområdet. 

Rapportering: 

Vedtak fattet av administrasjonssjefen på delegert myndighet skal rapporteres til det politiske 

organ som har ansvar for det området vedtaket gjelder. 

Se også rapportering under hver enkelt lov i kapitlet om særlovsdelegasjon, økonomisk 

delegasjon og delegasjon innen personalområdet. 

 

DELEGASJON INNEN PERSONALOMRÅDET. 

KOMMUNESTYRET. 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre. 

Lovpålagt myndighet: 

 Administrasjonssjef skal tilsettes av kommunestyret (kommuneloven § 22). 

 Kommunestyret selv bestemmer om det skal tilsettes på åremål i ledende stillinger 

(kommuneloven § 24). 

Myndighet etter dette reglement: 

 Kommunestyret delegerer ikke myndighet til å vedta overordna planer og reglement innen 

personalområdet. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#22
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ADMINISTRASJONSUTVALGET. 

Myndighet delegert fra kommunestyret: 

Administrasjonsutvalget er delegert myndighet til å behandle og gjøre vedtak i alle 

overordnede og prinsipielle personalsaker, med unntak av de oppgaver som lov, 

avtaleverk eller dette reglement legger til andre organer (kommuneloven § 24). 

Administrasjonsutvalget innstiller til kommunestyret i saker der administrasjonsutvalget ikke 

har vedtaksmyndighet. 

 Administrasjonsutvalget er administrasjonsutvalg etter kommuneloven § 25 og etter 

avtaleverkets bestemmelser om administrasjonsutvalg. 

ADMINISTRASJONSSJEFEN. 

Myndighet delegert fra kommunestyret: 

 Administrasjonssjefen har — innen rammene av lov, avtaleverk, dette reglement og 

vedtatte planer og reglement for personalområdet delegert myndighet til å behandle og 

avgjøre alle personalsaker som ikke er prinsipiell betydning. 

 Administrasjonssjefen har myndighet til å opprette, nedlegge og utvide stillinger innenfor 

godkjent budsjett. 

 Administrasjonssjefen har tilsettingsmyndighet for alle kommunale stillinger 

 Administrasjonssjefen er delegert myndighet til å avgjøre alle lønnsspørsmål, herunder å 

gjennomføre og sluttføre lokale forhandlinger (med unntak av forhandlinger for 

administrasjonssjefen og ass. administrasjonssjefen). 

 Administrasjonssjefen er delegert myndighet til å avgjøre alle permisjonssøknader. 

 

Instruksjonsmyndighet: 

Det følger av kommuneloven § 23 at administrasjonssjefen er øverste leder for kommunens 

administrasjon— innen de rammer som følger av lov, avtaleverk og kommunale vedtak. Dette 

gir Administrasjonssjefen instruksjonsmyndighet overfor alle kommunale arbeidstakere — 

innenfor nevnte rammer. 

DELEGASJON INNEN ØKONOMIOMRÅDET. 
Økonomireglement. 

Det er utarbeidet eget økonomireglement for Alstahaug kommune. Økonomireglementet skal 

inneholde bestemmelser om økonomisk delegasjon.  

 

Administrativt delegasjonsreglement. 

Administrativt reglement regulerer hvordan administrasjonssjefen delegerer sin myndighet 

innen administrasjonen. Reglementet legges fram for kommunestyret som orienteringssak når 

dette er ferdig. 

Det er følgende lovpålagte funksjoner i kommuneadministrasjonen: 

 Administrasjonssjef (kommunelovens § 22). 

 Regnskapskyndig person (kommunelovens § 24). 

 Revisor (kommunelovens § 60 nr.5). 

 Skatteoppkrever (skattebetalingsloven § 48). 

 Fagutdanna biblioteksjef (Lov om folkebibliotek § 5). 

 Skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået 

(opplæringslova § 13-1 4.1edd). 

 Rektor (opplæringslova § 9-1 2.1edd). 

 Kommunelege (helse- og omsorgstjenesteloven og Folkehelseloven § 27). 
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 Leder for barneverntjenesten (Lov om barneverntjenester § 2-1 3.1edd). 

 Arkivansvarlig (Arkivlova § 12, jfr. forskrift av 11.12. 1998 nr. 1193 § 2-1). 

 En person som skal ivareta barns interesser i plansaker (plan- og bygningsloven § 9-1 

siste pkt.). 

 Brannsjef (Brannvernloven §§ 9 og 12). 

 

Særlovsdelegasjon 
Generelt 

 Dersom det ikke er nevnt noe annet her gjelder prinsippene for delegasjon slik de er 

vedtatt. Dette er nærmere gått igjennom i kapitlet "Prinsipper for delegasjon". 

 Dersom det ikke er opplyst noe om "klage" er det ikke egne klageregler i loven. 

 

FORVALTNINGSLOVEN 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer, jfr Kommuneloven § 6. 

Delegasjon fra kommunestyret: 

Klageorgan etter denne bestemmelsen er klagenemnda, jfr § 28, 2. ledd. 

Administrasjonssjefen fatter vedtak om dekning av sakskostnader, jfr § 36. 

Kommunestyret delegerer myndighet til å opptre som klageinstans (underinstans) for 

enkeltvedtak fattet av administrasjonen til administrasjonssjefen for saker som skal behandles 

av den kommunale klagenemnda. 

Kommunestyret delegerer til administrasjonssjefen adgang til å videredelegere myndighet 

internt til å fungere som underinstans i forvaltningslovens forstand, jfr. Forvaltningslovens § 

33. 

Klage: Klage på vedtak fattet av administrasjonssjefen på delegert myndighet behandles av 

formannskapet som førsteinstans. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

ALKOHOLLOVEN 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 2. juni nr. 27. 1989. med endringer 

17.12.2004 nr. 86 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Kommunestyrets myndighet etter følgende bestemmelser er ikke delegert til andre: 

 Fastsette et bestemt antall bevillinger etter § 1-7a. 

 Vedta kommunal alkoholpolitisk handlingsplan etter § 1-7d. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. Det presiseres at formannskapet behandler og avgjør 

saker om: 

 bevilling etter § 1-7. 

 inndragning av salgs- og skjenkebevillinger etter § 1-8. 

Delegasjon til Administrasjonssjefen 

http://www.lovdata.no/all/nl-19890602-027.html
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Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsippielle saker innen lovens virkeområde. 

 Administrasjonssjefen har myndighet til å behandle og avgjøre bruken av ambulerende 

skjenkebevilling for en enkelt anledning og for skjenking i sluttet selskap etter § 4-5. 

Klage: 

Enkeltvedtak etter § 1-8 og kapittel 3,4 og 7(gebyr) kan klages til fylkesmannen. 

For øvrig vanlig klagebehandling 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

ARBEIDSMILJØLOVEN 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 17. juni 2005 nr 62 

16 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Lovpålagt arbeidsfordeling: 

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og myndighet fremkommer av § 7. 

Verneombudets oppgaver og myndighet fremkommer av § 6. 

Bedriftshelsestjeneste etter § 3-3. 

Delegasjon til administrasjonsutvalget. 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til administrasjonsutvalget. 

Delegasjon til Administrasjonssjefen: 

Administrasjonsutvalget delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle og avgjøre 

alle ikke prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

Klage: 

Det er ikke klagebehandling i vanlig forstand. Vi viser til lovens § 17-1. Tvister om 

arbeidsforhold der det slås fast at domstolloven og tvistemålsloven gjelder — med særregler. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

ARBEIDSTVISTLOVEN 

Lov om arbeidstvister 05. mai nr. 11927. Sist endret 01.07.2005. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til administrasjonsutvalget. 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til Administrasjonsutvalget. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Administrasjonsutvalget delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

BARNEHAGELOVEN 

Lov om barnehager 17. juni nr. 64. 2005. Sist endret 2010-06-18. 

Kommunestyrets myndighet: 

http://www.lovdata.no/all/nl-19270505-001.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html
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Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet, bortsett fra avgjørelser i overordnede plansaker og 

saker som gjelder barnehagestrukturen i kommunen. 

Saker som skal behandles i formannskapet også når de ikke er av prinsipiell art: 

 Godkjenning av barnehager etter § 10 

Delegasjon til administrasjonssjefen 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Andre organ 

Loven fastlegger at barnehagene skal ha samarbeidsutvalg og foreldreråd. Disses oppgaver er 

fastsatt i lovens § 4 og i forskrift. 

Klage 

• Det er særregler for klage på vedtak i § 9, der det slås fast at fylkesmannen er 

klageinstans når det gjelder vedtak fattet etter §§ 10, 11, 16, 17 og 18. 

Rapportering 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

Vedtak om opptak i barnehage rapporteres ikke enkeltvis, i stedet får formannskapet en årlig 

rapport. 

BARNEVERNLOVEN 

Lov om barnevern 17.juli 1992 nr 100 siste endret 20.01.2006 nr 3 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle administrative 

spørsmål til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å utpeke leder for barnevernet 

etter § 2-1 4.1edd. 

Delegasjon til leder for barnevernet: 

Kommunestyret delegerer til leder for barnevernet myndighet til å behandle og avgjøre alle 

faglige saker. 

18 

Vedtatt i kommunestyremøte 25. mai 2009 under sak 43109 

Klage 

Det er egne regler for klage i barnevernlova § 6 og § 7. Fylkesmannen eller fylkesnemnda er 

klageinstans. 

Rapportering: 

Det utarbeides rapporter til formannskapet 1-2 ganger årlig avhengig av behov. 

BRANN OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver 14. juni 2002 nr 20, med endringer 20.06.2003 nr 45. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19270505-001.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
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Myndighet som det ikke er anledning til å delegere: 

• Kommunestyret gir forskrifter etter § 7 (store arrangementer) og § 13 4.1edd 

(særskilde brannobjekt). 

• Kommunestyret fastsetter gebyr etter § 28 (feiing). 

Delegasjon til Fast utvalg for plansaker: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til Fast utvalg for plansaker. 

Delegasjon til brannsjefen 

Fast utvalg for plansaker delegerer brannsjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Klage: 

Departementet er klageinstans for vedtak truffet av eller på vegne av sentral tilsynsmyndighet 

eller av andre offentlige organer i medhold av § 31. Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans 

for vedtak truffet av kommunestyret eller Fylkesmannen. For andre vedtak truffet av 

kommunen gjelder forvaltningsloven § 28 annet ledd. 

Rapportering 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

EIERSEKSJONSLOVEN 

Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til Fast utvalg for plansaker: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til Fast utvalg for plansaker. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Fast utvalg for plansaker delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

Klage: 

Kommunens vedtak om tillatelse eller nektelse av tillatelse til seksjonering kan påklages til 

departementet. Departementet kan delegere avgjørelsesmyndigheten til fylkesmannen. Avslag 

på søknad om seksjonering med hjemmel i § 8 første ledd kan likevel ikke påklages. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

ELDRERÅDSLOVEN 

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 08. november 1991 nr 76. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret velger eldreråd etter de bestemmelser som eldrerådsloven fastsetter. 

Delegasjon til eldrerådet: 

I tillegg til lovbestemt myndighet som rådgivende organ delegerer Kommunestyret til 

eldrerådet å være brukerråd for beboerne ved kommunale institusjoner i Alstahaug. 

FILMLOVEN 

Lov om Film og videogram 15. mai nr. 21. 1987. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19970523-031.html
http://www.google.no/search?hl=no&source=hp&q=eldrer%C3%A5dsloven&aq=4&aqi=g5&aql=&oq=eldrer&gs_rfai=
http://www.lovdata.no/all/nl-19870515-021.html


 16 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Dette gjelder m.a. å godkjenne retningslinjer for å gi kommunalt løyve etter lovens § 2 og 

forskrifter. 

Delegasjon til administrasjonssjefen 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Dette gjelder også å gi kommunalt løyve etter lovens § 2 og forskrifter. 

Klage 

Egen klagenemnd for vedtak gjort av medietilsynet. 

 

Rapportering 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

FOLKEBIBLIOTEKLOVEN 

Lov om Folkebibliotek 20. desember nr. 108. 1985. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

FOLKEHELSELOVEN 

Lov om folkehelsearbeid 1. januar 2012. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Særlige delegasjoner til administrasjonssjefen etter denne lov: 

Kommunale oppgaver knyttet til § 9, 11 og 13 etter denne lov 

Særlige delegasjoner til kommuneoverlege etter denne lov: 

I hastesaker delegeres kommuneoverlege myndighet for å oppfylle kommunens oppgaver 

knyttet til denne lovs § 9, 13 og 16 

 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19851220-108-002.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19851220-108-002.html
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FORPAKTNINGSLOVEN 

Lov om Forpakting 25.juni nr. 1. 1965. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

 Kommunestyret velger skjønnsutvalg etter § 11 2. ledd. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

I forhold til flere av lovens bestemmelser, å fastsette forpaktingsavgift etter § 6, å gi samtykke 

etter §§ 7, 11 og 17 og å gi godkjenning etter § 25, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om 

saken er prinsipiell eller ikke. 

Klage 

Skjønn utført av kommunalt utvalg etter § 11 2. ledd, kan klages til fylkeslandbruksstyret. 

Rapportering 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

FORURENSNINGSLOVEN 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall 13.03.1981 nr. 6. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Myndighet som kommunestyret ikke delegerer: 

 Fastsette gebyrer. 

 Vedta lokale forskrifter. 

Delegasjon til Fast utvalg for plansaker: 

Kommunestyret delegerer myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen lovens 

virkeområde til Fast utvalg for plansaker. 

Fast utvalg for plansaker er delegert myndighet til å fastsette tvangsmulkter. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Fast utvalg for plansaker delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

Delegasjon til SHMIL 

Kommunestyret delegerer til SHMIL å utøve kommunal myndighet og til å utføre kommunale 

oppgaver etter avfallsforskriften (Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 

01.06.2004 nr 90). Dog ikke myndighet til å fastsette tvangsmulkt etter forskriftens § 17-6. 

Kommunens plikt til å samle inn husholdningsavfall ivaretas av SHMIL. 

Klage: 

Klage på vedtak fattet på delegert myndighet behandles i det faste utvalg for plansaker som 

underinstans. 

Klage etter § 47 (bistandsplikt) har fylkesmannen som klageinstans. 

 

FRILUFTLOVA 
Lov om friluftslivet 1. juli 1957. 

Kommunestyrets myndighet: 

http://www.lovdata.no/all/hl-19650625-001.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19810313-006.html
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Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til Naturressursutvalget: 

Ta avgjørelse og gi uttalelser etter lov om friluftslivet. Naturressursutvalget skal etter lovens § 

22 ha rett til å opptre og i tilfelle reise søksmål på vegne av allmennheten i alle saker av 

interesse for friluftslivet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Kommunestyret delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

GRANNELOVA 

Lov om rettshøve mellom grannar 16. juni nr. 15 1961. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

HAVNE- OG FARVANNSLOVEN 

Lov om havner og farvann m.v.17. april 2009.  

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

 

I k-sak 10/11 har kommunestyret delegert myndighet til Havnevesenet slik: 

Alstahaug kommunestyre vedtar med hjemmel i § 10 i Lov av 17.april 2009 nr 19 om havner 

og farvann å delegere kommunens forvaltningsansvar og myndighet etter lovens § 9, jf § 7, til 

Alstahaug Havnevesen KF. Delegasjonen gjelder fra 02.03.11. 

 

Klage: 

Kystdirektoratet er klageinstans. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

HUSBANKLOVEN 

Lov om den norske stats husbank. 01.mars 1946 nr. 3. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet. 
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Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

INTRODUKSJONSLOVEN 

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 04. juli nr. 80 

2003. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet. 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Klage: 

Fylkesmannen er klageinstans. 

Rapportering: 

Det utarbeides rapporter til formannskapet 1-2 ganger årlig avhengig av behov. 

JORDLOVA 

Lov om jord 12. mai 1995 nr. 23. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet. 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

 

HELSE OG OMSORGSTJENESTELOVEN. 

LOV 2011-06-24 nr. 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Myndighet som ikke kan delegeres: 

Begjæring av offentlig påtale etter § 4a-11 3. ledd, jfr. § 4-a-3 1. ledd. 

Inngåelse av samarbeidsavtaler med det regionale helseforetaket i helseregionen etter § 6.1, 

6.2 og 6.5 2. ledd 

Delegasjon til formannskapet. 
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Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle faglige og ikke-

prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

Særlige delegasjoner til administrasjonssjefen etter denne lov: 

 Saksbehandling tilknyttet omsorgslønn etter § 3-6 

 Saksbehandling tilknyttet boligforvaltning til vanskeligstilte etter § 3-7 

 Saksbehandling knyttet til brukerstyrt personlig assistent etter § 3-8 

 Gjennomføring av alle bestemmelser knyttet til kommunens ansvarsområde i kapittel 

9; Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk 

utviklingshemning 

 Gjennomføring av alle bestemmelser knyttet til kommunens ansvarsområde i kapittel 

10; Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige 

Klage: 

Forvaltningsloven gjelder for kommunenes virksomhet med de særlige bestemmelser som 

følger av loven her og av pasient- og brukerrettighetsloven. Fylkesmannen er klageinstans 

etter denne lov der forvaltningslovens bestemmelser ikke kommer til anvendelse 

Det er egne klageregler i lovens § 9-11.  

Rapportering: 

Det utarbeides rapporter til formannskapet 1-2 ganger årlig avhengig av behov. 

KONSESJONSLOVEN 

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom 28. november nr. 98 2003. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Myndighet som ikke er delegert: 

 Å vedta retningslinjer eller lignende for kommunens behandling av konsesjonssaker. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Klage: 

Det er egne klageregler i forskrift 2003,1108 nr 1479: (LMD) Vedtak om overføring av 

myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning 

og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. lovens § 2-4. 

Klageinstans er fylkesmannen eller fylkeslandbruksstyret. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

KULTURMINNELOVEN 

Lov om kulturminner 09. juni nr. 50 1978. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 
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Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

 

LAKSEFISK OG INNLANDSFISKELOVEN 
Lov om laksefisk og innlandfiske 15. mai nr 47 1992. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til Naturressursutvalget: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å ta avgjørelser og gi uttalelser etter denne lov til 

Naturressursutvalget. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

MATLOVEN 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.  av 19. desember 2003 nr. 124 med endringer og 

m/drikkevannsforskriften. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

MATRIKKELLOVEN 

Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 nr. 101 

Kommunestyrets myndighet: 
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Myndighet som ikke kan delegeres (matrikkelloven § 5a 2. ledd): 

 Å inngå avtale om å overlate til andre å utføre oppmålingsforretninger på sine vegne. 

 Å inngå avtale om å overlate til annen kommune etter reglene i kommunelovens 

kapittel 5, eller til sentral matrikkelmyndighet, å føre matrikkelen på sine vegne 

 Å fastsette gebyr (§ 32) 

Delegasjon til Fast utvalg for plansaker: 
Kommunestyret delegerer all myndighet innen lovens virkeområde til Fast utvalg for 

plansaker. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 
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Fast utvalg for plansaker delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsippielle saker innen lovens virkeområde. 

Klage: 

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak når ikke annet er bestemt (§ 46). 

Reglene om klage i forvaltningsloven gjelder tilsvarende (§ 46 1. ledd). Departementet er 

klageinstans for vedtak gjort av sentral matrikkemyndighet. Sentral matrikkelmyndighet er 

klageinstans for kommunale vedtak om utlevering av opplysninger fra matrikkelen (§ 46 1. 

ledd bokstav j). 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

MOTORFERDSELSLOVA 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni nr. 82 1977. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til Fast utvalg for plansaker: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til Fast utvalg for plansaker. 

Delegasjon til Naturressursutvalget: 

Fast utvalg for plansaker delegerer til Naturressursutvalget til å behandle saker innen lovens 

virkeområder etter §§ 5, 6 og 7 i forskriften. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Fast utvalg for plansaker delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

NATURMANGFOLDLOVEN  

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.06.2009 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til Naturressursutvalget: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å avgjøre prinsipielle saker innen lovens 

virkeområde til Naturressursutvalget. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Naturressursutvalget delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

Klage: 

Fylkesmannen er klageorgan.” 
 

ODELSLOVA 

Lov om odelsretten og åseteretten 28. juni nr. 58 1974. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 
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Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

OFFENTLIGHETSLOVEN 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verk 19. mai nr. 16 2006. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

OPPLÆRINGSLOVA 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 17. juli nr. 61. 1998. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet, bortsett fra avgjørelser i overordna plansaker og saker 

som gjelder skolestrukturen i kommunen. 

Saker som alltid skal behandles i formannskapet: 

 Spørsmål om påtale etter § 2-1 5. ledd. 

 Reglement for skyss etter kap. 7 

 Vedtekter for SFO etter § 13-7 

 Godkjenning av privat SFO etter § 13-7 7.1edd. 

Delegasjon til administrasjonssjefen 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

I saker som gjelder den enkelte elev, slik som oppstart i skolen (§ 2-1 3. ledd), fritak fra 

opplæringsplikt (§ 2-1 4. ledd), spesialundervisning (kap. 5) og lignende saker — eksemplene 

er ikke uttømmende — har Administrasjonssjefen vedtaksmyndighet. Prinsipielle spørsmål 

som gjelder slike saker skal legges fram til behandling i formannskapet, men da ikke knyttet 

til sak som gjelder enkeltelev. 

Administrasjonssjefen har myndighet til å vedta ordensreglement etter § 2-9 og skolerute etter 

§ 2-2, 4. ledd. I saker om skyss etter kap. 7 har Administrasjonssjefen myndighet til å avgjøre 

etter reglement godkjent av formannskapet. 

Andre organ 

Lovens § 11 fastlegger at skolene skal ha samarbeidsutvalg, elevråd og foreldreråd. 
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Klage 

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen. 

Rapportering 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

Vedtak som gjelder enkeltelever rapporteres ikke enkeltvis, det utarbeides rapporter for hvert 

halve skoleår. 

 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

delegerer til andre organer. 

Myndighet kommunestyret ikke kan delegere (§ 3 –3): 

 Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at 

plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. 

 Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan 

 Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planleggingen. 

 Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. 

 Kommunestyret kan foretak ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. 

Kommunestyret selv kan med samtykke av departementet utvide ekspropriasjonen til å 

gjelde inngrep utenfor reguleringsområdet (§ 16-2) 

 Kommunestyret skal fastsette gebyr (§ 33-1) 

Delegasjon til Fast utvalg for Plansaker: 
Fast utvalg for plansaker skal fungere som kommunens plan- og bygningsmyndighet og 

utøver den myndighet som etter loven og forskrifter er tillagt kommunen, med unntak av den 

myndighet som ikke kan delegeres. 

Myndighet som utvalget ikke delegerer: 

 Behandle forslag til reguleringsplaner og fremme disse for kommunestyret 

 Nedlegge midlertidig forbud mot tiltak (§ 13-1, 2 og 3) 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 
Fast utvalg for plansaker delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsippielle saken innen lovens virkeområde. 

Andre bestemmelser: 

Administrasjonssjefen utpeker tjenestemann og fast stedfortreder til å ivareta barns interesser i 

plansaker. 

Klage: 
Fylkesmannen er klageinstans. Klage på vedtak behandles i Fast utvalg for plansaker som 

underinstans. Forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som framgår av § 1-9. 

Klage på vedtak fattet på delegert myndighet behandles i hovedutvalg som underinstans. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

SERVERINGSLOVA 

Lov om serveringsvirksomhet 13.juni nr.55 1997. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer.  

Delegasjon til formannskapet: 
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Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Myndighet som formannskapet ikke delegerer: 

 Vedtak om skjenketid/åpningstid etter § 15. 

 Vedtak om tilbakekalling av serveringsbevilling etter § 19. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Klage: 

Fylkesmannen er klageinstans. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

SKOGBRUKSLOVA 

Lov om skogbruk 27. mai nr. 31 2005. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å avgjøre prinsipielle saker innen lovens 

virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Klage: 

Fylkesmannen er klageorgan. 

SMITTEVERNLOVEN 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer 05.august nr.55 1994. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde.  

Særlige delegasjoner til administrasjonssjefen etter denne lov: 

Administrasjonssjefen delegeres myndighet til å utpeke smittevernlege og dennes 

stedfortreder etter  § 7.2. 

Særlige delegasjoner til kommuneoverlegen etter denne lov: 

I hastesaker delegeres kommuneoverlege myndighet knyttet til denne lovs § 4-1 og 5-2. 

Kommuneoverlege eller dennes stedfortreder delegeres myndighet etter denne lovs § 4-2, 4-5 

og 4-6 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 
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Kommuneoverlegen skal etter denne lov ha løpende oversikt over de 

infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen. Kommuneoverlege orienterer 

kommuneledelsen om status for de infeksjonsepidemiologiske forhold i følgende tilfeller: 

a) På forespørsel  

b) Når kommuneoverlege finner det faglig nødvendig. 

c) Når nasjonale forhold påkrever dette. 

  

Loven finnes ikke lengre. Egen lov for sosiale tjenester i 
NAVSTADNAMNLOVA 

Lov om stadnamn - Stadnamnlova 18. mai nr. 11 1990. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Kommunestyret delegerer ikke myndighet til å avgjøre og behandle prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde. Dette gjelder også å avgjøre skrivemåten av navn på kommunale gater, 

veger m.m. 

Delegasjon til Fast utvalg for plansaker. 

Kommunestyret delegerer myndighet til å behandle prinsipielle og til å behandle og avgjøre 

ikke prinsipielle saker innen lovens virkeområde til Fast utvalg for plansaker. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Fast utvalg for plansaker delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle og avgjøre 

alle ikke-prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

Klage: 

Det er egne regler om klage i lova. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

STRAFFELOVEN 

Lov om straff 20. mai nr. 28 2005. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

TOBAKKSKADELOVA 

Lov om vern mot tobakkskader 09. mars nr. 14 1973. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet. 
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Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Administrasjonssjefen fører tilsyn etter § 6 5.1edd. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN 

Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring 26. juni nr. 86 1992. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

TVISTEMÅLSLOVA 

Lov om rettergangsmåten for tvistemål 13. august nr. 6 1915. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

TRUSFRIDOM. TRUDOMSSAMFUNN OG YMIST ANNA 

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

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Dette gjelder også tilskudd etter § 19 2. ledd og etter § 20. 
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Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

VALGLOVEN 

Lov om valg til stortinget, fylkesting og kommunestyrer 28. juni nr.57 2002. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Kommunestyrets myndighet etter følgende bestemmelsene kan ikke delegeres til andre: 

Valg av valgstyret etter § 4-1. 

Avgjøre at valg også skal foregå på søndag etter § 9-2 nr. 2. 

Delegasjon til valgstyret: 

Valgstyret er valgmyndighet etter valgloven. Kommunestyrets myndighet etter § 4-2 

delegeres til valgstyret. 

 Supplering av stemmestyrer kan videredelegeres. 

Valgstyrets myndighet etter følgende bestemmelser kan ikke delegeres til andre: 

 Fastsette frist for søknad om stemmegivning på særskilte steder pga. uførhet og sykdom 

etter § 8-3 nr. 6. 

Klage: 

Klage på valgstyrets avgjørelser, forberedelser og gjennomføring av valget, følger reglene i 

valglovens § 13. 

Rapportering: 

Det er ikke rapporteringsplikt på avgjørelser fattet på delegert myndighet fra kommunestyret. 

VASS- OG KLOAKKAVGIFTSLOVEN 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr.17 med endringer og 

forskrifter, herunder kommunale forskrifter. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til formannskapet: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til formannskapet. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Formannskapet delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-prinsipielle 

saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

VEGLOVA 

Veglov. 21. juni nr. 23 1963. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til Fast utvalg for plansaker: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til Fast utvalg for plansaker. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 
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Fast utvalg for plansaker delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

VEGTRAFIKKLOVA 

Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring 26. juni nr. 86 1992. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til Fast utvalg for plansaker: 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til Fast utvalg for plansaker. 

Delegasjon til administrasjonssjefen: 

Fast utvalg for plansaker delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

VILTLOVEN 

Lov om viltet 29. mai nr 38 1981. 

Kommunestyrets myndighet: 

Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv 

legger til andre organer. 

Delegasjon til Naturressursutvalget: 

lovens § 7 - regulering av utbygging og annen virksomhet i viktige viltområder 

§ 8 - ferdselsregulering i utmark 

§ 16 - fellingstillatelse til hjortevilt og bever - minsteareal 

§ 17 - rettet avskyting og andre vilkår for felling 

§ 18 - grunnlaget for minsteareal 

§ 29 - retten til jakt i sameiestrekning 

§ 37 - sammenslåing til felles viltområde 

§ 38 - sammenslåing for å oppnå minstekravet for storviltjakt 

§ 51 - skuddpremier 

§ 55 - dressurområde 

Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen 

lovens virkeområde til Naturressursutvalget — som er Alstahaug kommunes viltnemnd. 

 Myndighet til å gi fellingstillatelse av hjortevilt som gjør skade delegeres ikke videre. 

Delegasjon til administrasjonssjefen 

Utmarksnemnda delegerer administrasjonssjefen myndighet til å behandle alle ikke-

prinsipielle saker innen lovens virkeområde. 

 Det presiseres at myndighet til å gi fellingstillatelse av vilt (med unntak av hjortevilt) 

etter §§, 13 og 14 og "Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som 

vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon" er delegert til Administrasjonssjefen i ikke 

prinsipielle saker. 

Rapportering: 

Vedtak rapporteres til overordna organ som referatsak. 

 

Tillegg: 

De ulike reglementer for kommunestyret, formannskap, fast utvalg for plansaker og 

Administrasjonsutvalg. 
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Lønns politiske retningslinjer og andre personal politiske retningslinjer 

 

Etiske retningslinjer 

Og andre reglementer og vedtak som er en del av styringssystemet. 


