DELEGASJONSREGLEMENT FOR RÅDMANNEN
Vedtatt av kommunestyret 080911, sak 50/11, endret f.sak 82/13, ref. K-sak 17/13.
1. Kommuneloven

Med hjemmel i § 23.4 i kommuneloven gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å ta
avgjørelse i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell og/eller politisk betydning, og som ikke er
delegert til andre organer.
Hvis en sak er av prinsipiell betydning skal han legge den fram for formannskapet til
avgjørelse.
2. Personalsaker
2.1 Det delegeres til rådmannen å foreta tilsetting i alle stillinger hvor slik delegasjon ikke er
lagt til partsammesatt utvalg.
2.2 Det delegeres videre til rådmannen å
- fastsette ansvars og arbeidsbeskrivelser
—fastsette lønnsansiennitet
- konstituere i stillinger og
- å si opp ansatte i alle stillinger etter vedtak i politisk organ
Avskjed fra stilling regnes ikke som kurant sak og skal avgjøres av partsammensatt utvalg.
2.3 Det delegeres til rådmannen å omgjøre stillinger innenfor rammen av det antall
stillingshjemler som kommunestyret har godkjent, og innenfor vedtatt budsjettramme.
2.4 Rådmannen har myndighet til å ta enhver ansatt ut av tjeneste ved permisjon, med
øyeblikkelig virkning, ved mistanke om misligheter i tjenesten eller straffbare forhold.
2.5 Det delegeres til rådmannen å avgjøre søknader om permisjoner i.h.h.t. reglement,
-behandle/innvilge permisjon utover permisjonsreglementets bestemmelser mot full
innarbeidelse av permisjonstiden eller trekk i lønn
-godkjenne opplegg for ferieavvikling
-godkjenne bruk av egen bil i tjenesteoppdrag
-ta stilling til telefongodtgjørelse/tjenestetelefon
-avgjøre adgang til ekstraarbeid utenom hovedstilling — ta stilling til tvister om tolkning og
praktisering av avtaler, reglement og andre forskrifter som gjelder tilsettings, lønns og
arbeidsvilkår for kommunens ansatte.
2.6 Dette delegasjonsreglementet skal ikke medføre endringer i arbeidstakerens
medbestemmelse og rettigheter i henhold til lov og avtaleverk.
3. Forvaltning av kommunale eiendom

3.1 Det delegeres til rådmannen å disponere kommunens bygnings- og boligmasse og
- å foreta salg av overflødig eller utrangert utstyr når påregnelig verdi i det enkelte tilfelle ikke
overstiger kr. 10.000.- (ti tusen)
-frafalle kommunal pant for lån og vike prioritet for pantesikkerhet i boligeiendommer,
boligtomter og andre grunneiendommer, når dette er nødvendig for å kunne finansiere de
tiltak vedkommende eiendom forutsetter, herunder foreta refinansiering av eiendommen.
4. Andre oppgaver

4.1 Det delegeres til rådmannen å
-fordele økonomisk støtte til politiske partier etter vedtak i kommunestyret sak 19/06.
- beregne/fordele økonomisk støtte til trossamfunn etter gjeldende regler og "Lov om
trudsomssamfunn og ymse anna"

- godkjenne godtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale
ombudsvalgte etter reglement fastsatt av kommunestyret
-gjøre vedtak i saker om parkeringsstillatelse for forflytningshemmede, i medhold av
"Forskrift om parkering for forflytningshemmede" av 31.mai 1996.
5. Budsjett og økonomisaker

5.1 Med hjemmel i forskrifter av 27.oktober 1993 og 15.desember 2000 fastsatt av
Kommunaldepartementet, gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å foreta endringer i
driftsbudsjettet i henhold til vedtaket i K-sak 69/2000.
Rådmannen har også fullmakt til å se under ett utgiftsposter for lønn og inntektsposter for
refundert sykelønn. Tilsvarende fullmakt gjelder for andre utgifter/inntekter av mindre
omfang.
5.2 Rådmannen
og lignende om
Denne fullmakt
til partipolitiske

har fullmakt til å fatte vedtak i forbindelse med søknader fra organisasjoner
økonomisk støtte innenfor en ramme i det enkelte tilfelle på kr. 10.000,-.
gjelder for saker av ikke-prinsipiell karakter, og ikke for eventuelle tilskudd
organisasjoner.

5.3 Det delegeres til rådmannen å ta stilling til bruk av avsatte øremerkede midler fra staten til
kommunen (bundne driftsfond) til forutsatte formål.
5.4. Det delegeres til rådmannen å godta anbud på kommunale bygge- og anleggsoppdrag
under forutsetning av at dette ligger innenfor vedtatt budsjett og godkjent kostnadsoverslag
dersom ikke annet er bestemt.
5.5 Det delegeres til rådmannen å godkjenne pristilbud på leveranse av varer og tjenester til
kommunen for de tilfeller slik godkjenning måtte være kurant.
5.6 Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak om å avskrive uerholdelige fordringer i
kommuneregnskapet vedrørende kommunale avgifter og betaling for kommunal
tjenesteproduksjon, innenfor en beløpsgrense på kr. 5.000,- i forhold til en enkeltperson eller
hustand.
SÆRL OVER
6. Plan og Bygningsloven av 14.juni 1985, senest 2010,

I medhold av PBL § 8 foretas følgende delegering til rådmannen
a. § 20 - 6 fremme eventuell søknad til departementet om forlenget virkningstid for
konununeplanens arealdel.
b. § 20 - 1 m gi tillatelse til deling av eiendom i regulert område.
c .§ 27 - 1 godkjenne vannforsyning
d. § 27 - 2 godkjenne adkomst og avløp
e. § 18-1 godkjenne adkomst til godkjent tomt
f .§ 29 - 4 godkjenne bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense
g. § 31 - 4 gi pålegg om skadd byggverk
h. Gi byggetillatelse i medhold av paragrafene 20 - 1 til og med 4.
.§ 25 - 1 og 2 om kontroll med byggearbeid
j .§ 22 - 1 til og med 5 om godkjenning av ansvarshavende.
k. § 21 - 10 om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse
1. § 28-2 om sikringstiltak, utstyr for byggearbeid
m. § 29 - 9 a om heis, rulletrapp og rullebånd
n. § 30 - 3 om skilt og reklame. Delegasjonen gjelder ikke krav om f.jerning.

o. Det delegeres til rådmannen å underskrive byggemeldinger på vegne av kommunen
p. Det delegeres til rådmannen å tildele boligtomter i regulerte boligområder
7. Lov om eierseksjoner av 23.05.1997.
a. Kommunens myndighet etter eiendomsseksjoneringsloven mht å gi tillatelse til
seksjonering delegeres til rådmannen
b. Saker som ikke er av prinsipiell betydning delegeres til rådmannen.
8. Grannelova av 16.06.1961.
Rådmannen gis fullmakt til å opptre på kommunens vegne i naboforhold
9. Vegloven av 21.juni 1963
Med hjemmel i veglovens § 9, 4.1edd, delegeres det til rådmannen å opptre som vegstyremakt
for kommunale veger i alle saker av kurant karakter som:
a. avkjørsler og dispensasjon fra byggebestemmelser
b. bruksklasse, totalvekt og akseltrykk
c. maksimal kjørebredde og vogntogledelse osv.
d. i medhold av veglovens § 33 behandle søknader om plassering og oppsetting av
reklameskilt eller lignende innretning ved kommunale veg, gate eller plass. Delegasjonen
gjelder ikke pålegg om fjeming av allerede oppsatte reklameskilt og lignende.
10. Vegtrafikkloven 8.juni 1965

Kommunestyrets/formannskapets myndighet etter forskrifter om offentlige trafikkskilt
delegeres til rådmannen.
11. Forurensingsloven 13.03.1981
Kommunestyrets myndighet i alle saker av kurant karakter etter følgende bestemmelser
delegeres til rådmannen
- § 22, 2.1edd, omlegging og utbedring av stikkledning
- §23, 1. Og 2.1edd, bestemme at avløpsvann kan ledes inn i annen manns avløpsanlegg
- §26, siste ledd, utkobling av slamavskiller,
- §35 avfall ved utsalgssteder m.v.
- §37 pålegg om opprydding
- §47 pålegge noen å stille til rådighet utstyr og personell
- §48 utøve tilsyn
- §49 gi pålegg om opplysninger
- §50 foreta gransking
- §51 gi pålegg om undersøkelser
- gi pålegg om opprydding og fjerning av motorkjøretøy eller andre lignende gjenstander
etterlatt i strid med lovens § 28, jfr lovens § 74 om gjennomføring ved
forurensingsmyndigheten
12. Forskrifter gitt i medhold av forurensingsloven.

Kommunestyrets myndighet etter forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg m.v. av 8.juli
1992, § 6 delegeres til rådmannen.
Videre delegeres følgende myndighet til rådmannen:
- gi tillatelse til bruk av slam
- gjøre unntak fra slamforskriften §§8 og 11 når særlige grunner taler for det
- avgjøre søknader om utslippstillatelse
- nekte bruk av petroleumsbaserte avfettingsmidler — føre tilsyn med at forkriftens §§ 1-6
overholdes. Det samme gjelder myndighet etter forurensingslovens § 18, jfr. § 9.

13. Matrikkelloven

Rådmannen kan på vegne av kommunen, rekvirere utført kart og delingsforretning når dette
skjer i samsvar med gyldig vedtak eller godkjent plan, og saken ellers kan ansees som kurant.
Rådmannen har fullmakt til å møte på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretninger.
14. Lov om brannvern, 5.juni 1987.

I medhold av § 6, 4.1edd, i brannloven blir kommunestyrets myndighet etter loven, forskrifter
og vedtekter, delegert til brannsjef.
15. Lov om eksplosive varer 14.juni 1974

Kommunestyrets/formannskapets myndighet etter §§ 7-4 og 9-2 i forskriftene, blir delegert til
brannsjef, jfr. § 36 i loven.
16. Lov om brannfarlige varer 21.mai 1971.

Kommunestyrets myndighet delegeres til brannsjef.
17. Forskrift om bygging av jordrenseanlegg.

Kommunestyrets oppgaver etter §§ 3,4 og 6 i forskrift av 8.april 1994 fra Fylkesmannen i
Nordland om faglige kvalifikasjoner for ansvarshavende for bygging av små jordrenseanlegg
delegeres til rådmannen
18. Vassdragsloven

Det delegeres til rådmannen å være kommunal kontaktperson i saker om forebyggingsog/
eller flomsikringstiltak.
19. Opplæringsloven av 1998, sist endre 1.8.2010..

Følgende avgjørelsesmyndighet delegeres til rådmannen
Alle beslutninger av ikke politisk/prinsipiell karakter i medhold av opplæringsloven og
dennes forskrifter.
- beslutninger vedr alminnelige elevforhold i tilknytning til karakter, fag og permisjoner m.m.
- tildeling av stipend og godkjenning av opplegg for etter- og videreutdanning i henhold til
reglement
- tildele ressurser til spesialundervisning i samsvar med godkjent budsjett.
- fordeling/omfordeling av timeressurser mellom skolene innenfor rammene for vedtatt
budsjett
-godkjenning av skoleruter
avgjøre søknader om skoleskyss etter gjeldende regler.
20. Barnehageloven 17062005, sist endret 1.1.2011.

Følgende beslutningsmyndighet delegeres til rådmannen:
Ta beslutning i alle saker av ikke politisk/prinsipiell karakter bl.a.
godkjenne nye barnehagetilbud/arealer
- godkjenne opptak i medhold av til enhver tid gjeldende vedtekter
- fastsette barnehageruter
-avgjøre søknader om fritak for foreldrebetaling —fordele kommunale midler mellom
ikkekommunale
barnehager
-tildeling av barnehageplasser som personal- administrative tiltak
21. Lov om voksenopplæring av 2009, sist endre 1.7.2010.

Følgende myndighet delegeres til rådmannen:
Ta beslutning i alle saker av ikke politisk/prinsipiell karakter bl.a.
-tildeling av spesialundervisning innenfor vedtatt budsjett

22. Lov om folkebiblioteker av 20.12.1985

Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker av ikke politisk/prinsipiell karakter.
23. Kultursektor

Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker av ikke politisk/prinsipiell karakter.
Det delegeres videre til rådmannen å være kommunal godkjenningsmyndighet for
ferdigstillelse av anlegg for utbetaling av tippemidler og samfunnshusmidler.
24. Pleie — rehabilitering — og omsorgssektoren.

Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak i følgende saker:
a. foreta beregning av hva den enkelte bruker skal betale for opphold i kommunal
institusjon, jfr. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 26.april 1995.
b. Inntak og utskriving av brukere/leietakere i kommunale institusjoner, trygdeboliger,
omsorgsboliger og bokollektiv
c. Tildeling av pleie- og omsorgstjenester, jfr. Lov om kommunehelsetjenesten og Lov og
Sosiale tjenester.
d. Foreta beregning av den enkelte brukers betalingssats for pleie- og omsorgsstjenester
innenfor betalingsregulativ vedtatt av kommunestyret/formannskap.
25. Sosialsektoren

Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak i alle klientsaker i medhold av følgende lover:
a. lov om sosiale tjenester av 01.01.1993
b. lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen av 18.12.2009.
26. Startlån, tilskudd, sosiallån m.v.

Videre delegeres følgende vedtaksmyndighet til rådmannen
-foreta låneutmåling av Husbankens startlån og tilskudd
- frafalle kommunale fordringer, som formidlingslån, sosiallån eller andre lån, når dette er
nødvendig del av en gjeldsordningsløsning, Rammen for slikt frafall settes til inntil kr.
50.000,- i det enkelte tilfelle.
27. Kommunehelsetjenesten
Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak i alle saker av ikke politisk/prinsipiell karakter.
28. Straffeloven

a. Med hjemmel i § 7, 5 ledd, i straffeloven har rådmannen myndighet til på vegne av
kommunen å kreve påtale i alle saker som gjelder innbrudd, hærverk og skade på kommunal
eiendom eller anlegg.
b.Tyveri av kommunal eiendom eller løsøre, og ellers i de tilfeller der omsynet til hurtig
etterforskning krever rask påtale. Denne myndigheten kan ikke videreføres.
30. Serveringsloven av 13.06.1997 med endring 21.12.2007

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Unntatt fra denne delegasjonen er lovens §§
- 15-1 om forskrift om åpningstider
- 15-13 om å innskrenke åpningstid
- 19 om tilbakekalling av bevilling
31.Alkoholloven 16.02.2007

Følgende avgjørelsesmyndighet delegeres til rådmannen.
-§1-6, Utstede bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for enkeltanledning.
Gi tillatelse til, for enkelt anledning, at gitt bevilling nyttes utenfor fastsatt
skjenkested

-§4-4 gi tillatelse til forlenget skjenketid, for enkelt anledning, med inntil 2 timer den enkelte
dag.
- §1-7 c Rådmannen godkjenner styrer og stedfortreder.
- Rådmannen gir tillatelse til å benytte ambulerende skjenkebevillinger i henhold til
rusmiddelpolitisk handlingsplan. Dette punktet foreslås tatt inn.
32.Miljøvern

Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak i alle saker av ikke politisk/prinsipiell karakter.
33.Lov av 15.mai 1992 om Lakse og innlandsfiske.

Under henvisning til Lov om lakse- og innlandsfiske og til Miljøverndepartementets
rundskriv av 19.januar 1996, delegeres følgende oppgaver og myndighet til rådmannen:
- §12 om tiltak i krisesituasjoner ved akutt forurensing eller andre akutte miljøforstyrrelser
- §15 andre ledd, første setning om merking av sonegrenser i elv
-§31 tvist om grenser/fastsetting av grenser for fiske-rett i sjø eller vassdrag
- §36 om gjenoppretting av friløp i vassdrag
- §47 andre ledd, c, om å ta vare på verdien av ulovlig fanget fisk
34. Forskrift om fiskeravgift av 15.juni 1993.

Følgende oppgaver og myndighet delegeres til rådmannen:
§ 3 om dispensasjon fra kravet om fiskeravgift.
35. Lov 10.juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak på vegne av kommunen i følgende saker:
- søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark, lovens § 6 og nasjonal
forskrift §§ 5 og 6, når søknaden etter rådmannens vurdering udiskutabelt ligger innenfor
gjeldende regelverk om formål som det kan gis dispensasjon for.
-utføre forberedende klagebehandling jfr. lovens § 6 og nasjonal forskrift § 7 om
klageadgang, og forvaltningslovens §33 om saksforberedelse i klagesak.
-sende oppgave til Fylkesmannen over saker etter nasjonal forskrift §§ 5 og 6 senest 3.juni og
31.desember hvert år, hhv. for vinter- og barmarkssesongen(nasjonal forskrift §7)
- gi veiledning og informasjon om motorferdsel i utmark
-generelle forvaltningsoppgaver til publikum
36. Viltloven 29.mai 1981

Følgende oppgaver delegeres til rådmannen
- behandle og avgjøre søknader om felling av skadedyr, hjortevilt og småvilt, jfr. viltlovens §§
13 og 14 og til enhver tid gjeldende skadefellingsforskrift.
- sørge for ettersøk og ivaretakelse av skadet vilt, jfr. hjorteviltforskriftens §§ 26-29.
- levere fellingsstatistikk for storvilt, jfr. hjorte- viltforskriftens § 23
- samle inn og levere "sett elg" og nærmere definert biologisk materiale fra elgjakta, jfr.
hvorteviltforskriftens § 23
- behandle søknader om innfangingstillatelse for livdyr (hjortevilt) for oppdrett i samsvar med
til enhver tid gjeldene forskrift om oppdrett av hjortevilt i innhegning.
- bidra til å få gjennomført jegerprøvens teoretiske eksamen i samsvar med til enhver tid
gjeldende forskrift
- vurdere og avgjøre søknader om unntak fra kravet om ettersøkshund i samsvar med til enhver
tid gjeldende forskrift
37. Landbruksforvaltningen
Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak og uttalelser å vegne av kommunen i
henhold til følgende lover og forskriftene avledet av disse

A Lov om jord av 12 mai 1995

B Lov om konsesjon og erverv av fast eiendom av 31 mai 1974
C Lov om forpakting av 25 juni 1965
D Lov om skogbruk og skogvern av 21 mai 1965
E Lov om ymse beitespørsmål av 16 juni 1961
F Lov om odelsretten og åsetesretten av 28 juni 1974
G Lov om ervervsmessig dyrehold av 28 febr 1992
Det delegeres også myndighet til rådmannen til å fatte vedtak og
uttalelser på vegne av kommunen ut fra følgende forskrifter:

A Forskrift om kommunens saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av
landbruk og bygdeutvikling gjennom SND og Fylkesmannen av 22 des 1999
B Forskrift om husdyrgjødsel av 26 nov 1998
C Forskrift om silopressaft av 1 aug 1991
D Forskrift om anlegg drift og vedlikehold av planeringsfelt av 3 april 1989
E Forskrift om kvoteordningen på melk av 17 desember 1997
F Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.
Føl ende saker skal bestandig legges fram for politisk behandling

A Alle saker av prinsipiell karakter samt saker adm. finner at ikke er kurante.
B Alle klagesaker.
C Alle søknader knyttet til bo- og driveplikt, med unntak av første gangs
søknad om utsettelse på inntil 1. år.
D Konsesjon på landbrukseiendommer.
E Omdisponering og deling i henhold til jordloven §§ 9 og 12 av parseller
over 5 dekar samt omdisponering av dyrka og dyrkbar*) mark til
skogsmark på mer enn 5 dekar.
F Ekspropriasjonsaker
G Odelsfrigjøringsaker
H Høringsuttalelser på sentrale lovendringer samt kommunale planer.
I Saker etter jordlovens § 8 (Vanhevdsparagrafen)
Presiseringer:
I henhold til kompetansekravet i jordlovens § 4 skal landbrukssakene
legges om den med jord- og/eller skogbruksfaglig kompetanse i
kommunen
38. Ankemulighet

Vedtak som gjøres av rådmannen, eller den han videre delegerer myndighet til, i hedhold av
delegert myndighet, kan påklages av berørte parter til klagenemda.
Ved klage på administrative vedtak er rådmannen underinstans i forvaltningslovens forstand,
jfr. forvaltningslovens §33 og Kommunaldepartementets rundskriv H-1.2-94.
39. Forskjellige bestemmelser

Rådmannen kan forelegge de saker han er delegert myndighet til å avgjøre for fonnannskap
eller kommunestyre.
Vedtak fattet i medhold av delegasjonsreglementet skal refereres for/i det politiske organ som
ville ha behandlet saken hvis den ikke hadde vært delegert.

