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A.

GENERELLE REGLER OM BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET

1.0 Hensikt med delegering
Hensikten med å delegere myndighet i kommunen er å sikre og utvikle et funksjonsdyktig lokalt
selvstyre, en rasjonell og effektiv forvaltning, en bærekraftig utvikling og innbyggernes
rettssikkerhet.

1.1 Retningslinjer for bruk av fullmakt og klagebehandling
All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
overordnet organ, og innenfor budsjettrammer og øvrige forutsetninger.
I følge Forvaltningslovens § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig
klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).
Det organ som er delegert avgjørelsesmyndighet er underinstans etter forvaltningslovens
§ 33. Det samme gjelder også for videredelegering til rådmannen.

1.2

Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker

Bystyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning og kan forlange enhver sak lagt
frem for seg til orientering eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer
eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv. Jfr.
Kommuneloven § 76

1.3 Rett til å la være å gjøre bruk av delegert myndighet i spesielle
forbindelser
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organ å ta avgjørelser i
spesielle saker.

1.4

Omgjøringsrett

Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar med
forvaltningslovens § 35.

1.5

Mindretallsanke

Regulert av § 39 i ”Politisk reglement for Flekkefjord kommune”.
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B.

DELEGERING TIL FOLKEVALGTE ORGAN

1.0

Generelt

Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndighet til de folkevalgte organer, andre kollegiale
organer og administrasjonen. Reglene er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og i
medhold av særlover for kommunens myndighetsutøvelse. Bestemmelser i særlov nevnes
eksplisitt for vedkommende organ.
Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet gjelder det til enhver tid gjeldende
økonomireglement.

1.1

Bystyrets myndighetsområde

Bystyret er etter kommunelovens § 6 det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsreglement.
Bystyret kan delegere myndighet til ordfører og til fast opprettede utvalg, jfr kommuneloven § 9 nr
5 og § 10 nr 2, samt til rådmannen etter kommunelovens §23 nr 4.
I følgende saker kan bystyret ikke videredelegere vedtaksmyndighet
Kommuneloven.
Velge formannskap og fastsette området for dets virksomhet §8 Velge ordfører og
varaordfører § 9 (her er direkte valg av ordfører et forsøk som overstyrer kommuneloven)
Opprette og nedlegge faste utvalg § 10
Opprette styre for kommunal bedrift § 11
Gi myndighet i hastesaker § 13
Ansette rådmann § 22
Bestemme at ledende stillinger skal besettes på åremål § 24
Opprette interkommunale styrer og gi myndighet til dette (interkommunalt samarbeid) § 27
Overdragelse av tariffmyndighet til interkommunalt samarbeid § 28
Fastsette reglement for kommunal saksbehandling § 39
Ta stilling til innkommet innbyggerinitiativ § 39a
Fatte vedtak om økonomiplan § 44
Fatte vedtak om årsbudsjett § 45
Vedta årsregnskapet § 48
Velge kontrollutvalg § 77
Ansette revisor § 60
Opprette kommunalt foretak §§ 61-75
Valgloven
Velge valgstyre § 4-1
Plan – og bygningsloven
Vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan, sikre at kommunen har
tilgang til nødvendig plankompetanse, samt sørge for å etablere en særskilt ordning for å
ivareta barn og unges interesser i planleggingen jfr. §§ 3-3 til 3-7
Fastsette planprogrammet jfr § 4-1, 2 ledd
Treffe endelig planvedtak for sitt område jfr § 9-3, 3. ledd
Utarbeide og vedta en kommunal planstrategi og ta stilling til om det er behov for å
igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør
revideres eller oppheves jfr. § 10-1
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Sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette
følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre
forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i
forhold til berørte private og offentlige interesser.Jfr § 12-1, 2.ledd
Fastsette kommuneplanens arealdel jfr § 16-1, første ledd
Foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan jfr § 16-2
Foreta ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan jfr § 16-3
Foreta ekspropriasjon til vann og avløpsanlegg jfr § 16-4
Fatte vedtak om ekspropriering av ubebygde grunnstykker som etter reguleringsplan ikke
kan bebygges selvstendig
Fatte utbyggingsavtaler jfr § 17-2
Gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av
kart og attester og for andre arbeid som det etter plan og bygningsloven og tilhørende
forskrifter påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Jfr §
33-1
Forsøksloven av 26.06.1992 nr. 87
Vedtekter for forsøk i kommuner fastsettes i følge § 5 av bystyret. Bystyret kan delegere
sin myndighet til et annet folkevalgt organ, for så vidt gjelder mindre endringer og tillegg til
allerede godkjente vedtekter
Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011 nr.30
Bystyret skal selv inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen
eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå
avtale alene eller sammen med andre kommuner, jfr.§ 6-1

1.2

Felles bestemmelser

I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 delegerer bystyret til formannskapet og utvalgene til å
fatte vedtak i de saker som gjelder vedkommendes utvalgs arbeidsområde unntatt der
avgjørelsesmyndighet er lagt til bystyret selv eller er lagt til andre organer.
Det delegeres til formannskapet og utvalgene i medhold av kommunelovens § 10 nr. 5 å opprette
komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Komiteene kan tildeles
myndighet til å avgjøre enkeltsaker.
Formannskapet og utvalgene kan oppnevne underutvalg når de finner det hensiktsmessig.
Utvalgene kan delegere sin myndighet til underutvalg.
Formannskapet og utvalgene kan videredelegere til rådmannen.
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2.0

Delegering til ordføreren

Bystyret kan delegere myndighet til ordfører og til fast opprettede utvalg, jfr. kommuneloven § 9
nr.5 og § 10 nr. 2, samt til rådmannen etter kommunelovens §23 nr. 4.

2.1

Delegering etter kommuneloven

Ordføreren er i medhold av § 9 nr. 3 kommunens rettslige representant og leder møtene i bystyret
og formannskapet. Han eller hun underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor
myndigheten ikke er tildelt andre
Ordføreren oppnevner kommunens representanter til generalforsamlinger, årsmøter og lignende
dersom ikke annet er bestemt.

2.2

Annen delegering

Ordføreren gis myndighet til, på kommunens vegne, gi gaver eller annen oppmerksomhet til
foreninger/lag eller enkeltpersoner ved jubileer, åremålsdager og andre særlige anledninger,
innenfor gitte budsjettrammer eller regelverk.
Ordføreren gis myndighet til, innenfor formannskapets konto, å disponere midler til å dekke
kommunale utgifter i forbindelse med gjestebesøk, representasjon og andre kurante saker.
Ordføreren har i følge vedtak i Flekkefjord bystyre 16.02.2006, sak 10/06 følgende myndighet i
kriser og katastrofer
delegert bystyrets avgjørelsesmyndighet i krise- eller katastrofesituasjoner som trenger
hurtige reaksjoner.
rapporterer til bystyret ved første ordinære møte, eller dersom behovet skulle tilsi det, i
ekstraordinært bystyremøte.
ivaretar bystyrets overordnede ansvar for at informasjon til lokalbefolkningen skjer
hensiktsmessig og så hurtig som mulig, samt ivareta situasjonsrapportering til fylkesmannen.
fullmakt til å delegere kommunalt engasjement for ikke-budsjetterte utgifter på inntil
kr 1 000 000,- en million – til rådmannen.
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3.0

Delegering til formannskapet

Bystyret kan delegere myndighet til ordfører og til fast opprettede utvalg, jfr kommuneloven § 9 nr
5 og § 10 nr 2, samt til rådmannen etter kommunelovens §23 nr 4.

3.1

Delegering etter kommuneloven

Formannskapet skal etter § 8 nr. 3 behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.
Formannskapet skal innstille overfor bystyret for alle overordnede planer hvor disse berører
økonomiplanen.
I medhold av § 8 nr. 3 delegerer bystyret til formannskapet å treffe avgjørelser i alle saker unntatt
der avgjørelsesmyndighet er lagt til bystyret selv eller myndighet tillagt til andre organer.
I medhold av § 13 delegeres formannskapet utvidet myndighet i hastesaker.
Myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder delegeres til formannskapet.
Med hjemmel i kommunelovens § 24-1 delegeres formannskapet myndighet til å oppnevne
forhandlingsutvalg i den enkelte sak ved behov. Se for øvrig delegering til rådmannen.

3.2

Delegering etter Plan og bygningsloven

Formannskapet er forberedende utvalg for bystyret i kommuneplaner (kommuneplan,
kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og andre del- og temaplaner som behandles etter reglene
i plan og bygningsloven).

3.3

Delegering til formannskapet etter særlov

Alkoholloven av 02.06 1989 nr. 27
Bystyrets myndighet til å gi bevilling, til å fastsette tid for salgs- og skjenking og å foreta inndragning
av bevilling etter alkohollovens § 1-8 delegeres til formannskapet. Formannskapet gis myndighet til
å fatte enkeltvedtak om inndragning av bevilling med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-6.
Eierseksjonsloven av 23.05.1997 nr. 31
Formannskapet tillegges all myndighet etter eierseksjonsloven så langt loven tillater.
Det vise for øvrig til delegering til rådmannen.
Forsøksloven av 26.06.1992 nr. 87
Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forsøksloven, med de til enhver gjeldende
forskrifter og endringer i lov til formannskapet jf. Forsøksloven § 5 andre ledd andre punktum.
Forvaltningsloven av 10.02.1967 nr 00
Bystyret delegerer sin myndighet etter forvaltningslovens § 28 til formannskapet. Formannskapet
er klagenemnd for klager over kommunale enkeltvedtak som ikke er gjort av bystyret,
formannskapet eller særlovsutvalg/nemnd.
Friluftsloven av 28.06.1957 nr.16
Formannskapet tillegges all myndighet etter friluftsloven så langt loven tillater. Det vise for øvrig til
delegering til rådmannen.
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Gravferdsloven av 07.06.1996 nr. 32
Bystyrets avgjørelsesmyndighet etter gravferdsloven § 9 tredje, fjerde og femte ledd, og de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov delegeres til formannskapet.
Havne- og farvannsloven av 17.04.2009 nr. 51
Bystyrets myndighet etter loven delegeres til formannskapet.
Formannskapet innstiller til bystyret i saker som angår:
planlegging og utbygging § 27
fastsetting av havneavgifter § 25
Husbankloven av 29.05.2009 nr 30
Bystyrets avgjørelsesmyndighet etter husbankloven, og de til enhver tid gjeldende forskrifter og
endringer i lov delegeres til formannskapet. Det vises for øvrig til delegering til rådmann.
Industrikonsesjonsloven av 14.12. 1917 nr. 16
Bystyrets myndighet etter § 2. ledd nr. 13 vedrørende anvendelse av konsesjonsavgiftsfond
delegeres til formannskapet.
Lov om fritids- og småbåter av 26.06.1998 nr. 47
Formannskapet tillegges all myndighet etter småbåtloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig
til delegering til rådmannen.
Serveringsloven av 13.06.1997 nr. 55
Formannskapet delegeres myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak i samsvar med lovens
bestemmelser. Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.
Sivilforsvarsloven av 25.06.2010 nr.45
Bystyrets avgjørelsesmyndighet etter kapittel 4 i sivilforsvarsloven, herunder kommunal
beredskapsplikt knyttet til samarbeid og tilrettelegging for Sivilforsvaret, anskaffelse, lagring og
vedlikehold av materiale, utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplanverk,
samt evakuering, delegeres til formannskapet.
Se for øvrig delegering til rådmannen.

3.4

Annen delegering

Formannskapet supplert med representanter fra organisasjonene innstiller til bystyret ved
ansettelse av rådmann. Det tilligger formannskapet å oppnevne et utvalg til å foreta den
praktiske gjennomføringen av ansettelsesprosessen.
Formannskapet fastsetter rådmannens lønns- og arbeidsvilkår og avgjør søknader
om permisjon med unntak av velferdspermisjoner av kortere varighet.
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4.0

Administrasjonsutvalget

I henhold til kommunelovens § 25 og hovedavtalens § 4 er administrasjonsutvalget kommunens
partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte.
I medhold av kommunelovens §§ 10-2 og 25 delegerer bystyret til administrasjonsutvalget å fatte
vedtak i følgende saker:





5.0

Reglement og overordnede personalpolitiske retningslinjer, innenfor de til enhver tid
gjeldende rammer som lov og avtaleverk setter og innenfor gjeldende økonomiske rammer.
Fatter vedtak i tvistesaker knyttet til tolkning og praktisering av avtaler, reglement og
retningslinjer som gjelder kommunens personalpolitikk og arbeidsforholdene til de ansatte.
Er klageorgan for vedtak fattet av rådmannen og som kan påklages.
Skal overfor formannskapet komme med forslag til kandidat/er i prioritert rekkefølge til
stillingen som rådmann.

Delegering til utvalg for samfunn

Utvalg for samfunn skal være forberedende utvalg for bystyret i reguleringssaker.

5.1

Delegering til utvalg for samfunn etter plan og bygningsloven

Utvalg for samfunn skal behandle følgende saker etter Plan og bygningsloven:
 Dispensasjon fra plankrav etter § 19-2
 Behandling av reguleringsplanforslag etter §§ 12-10 og § 12-11
 Beslutning om hvorvidt områdeplan etter § 12-2 skal kunne utarbeides av andre enn
kommunen
 Forlengelse av planvedtak (detaljplaner) etter utløp av 5 – årsregelen i § 12-4
 Oppstart av planarbeid etter § 12-8
 Fastsetting av planprogram til reguleringsplaner etter § 12-9
 Forberede endringer av reguleringsplan til bystyret etter § 12-14
 Godkjenne mindre endringer av reguleringsplan etter § 12-14
 Gi dispensasjoner i 100 – metersbeltet langs sjø og vann/vassdrag etter § 1-8
 Gi dispensasjoner fra godkjent kommune- eller reguleringsplan etter § 19-2
 Treffe vedtak om bygge- og deleforbud etter kap. 13

5.2

Delegering til utvalg for samfunn etter særlov

Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.02 nr. 20
Utvalget tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegering til
rådmannen.
Forurensningsloven av 13.03.1981 nr. 6
Utvalget tillegges all myndighet etter forurensningsloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig
til delegering til rådmannen.
Matrikkellova av 17.06.2006 nr. 101
Utvalget tillegges all myndighet etter matrikkelova så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Yrkestransportloven av 21.06.2002 nr 45
Formannskapet uttaler seg på vegne av kommunen i alle saker som gjelder kollektivtrafikk.
Utvalget delegeres myndighet til å avgi uttalelser på vegne av kommunen i alle løyvesaker.
Se også delegering til rådmannen.
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Vannressursloven av 24.11.2000 nr. 82
Utvalget tillegges all myndighet etter vannressursloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Vegloven av 21.06.1963 nr. 23
Utvalget skal være kommunens vegstyresmakt etter lovens § 9, 3. ledd. Det vise for øvrig til
delegering til rådmannen.
Vegtrafikkloven av 18.06.1965 nr. 4
Utvalget tillegges all myndighet etter vegtrafikkloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.

6.0

Delegering til utvalg for helse, kultur og oppvekst

6.1 Delegering til utvalg for helse, kultur og oppvekst etter særlov
Barnehageloven av 17.06.2005 nr. 64
Utvalget tillegges all myndighet etter barnehageloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Barnelova av 08.04.1981 nr. 7
Utvalget tillegges all myndighet etter barnelova så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Film- og videogramlov av 15.05.1987 nr. 21
Utvalget tillegges all myndighet etter film- og videogramloven så langt loven tillater. Det vises for
øvrig til delegering til rådmannen.
Helse- og sosialberedskapsloven av 23.06.2000 nr. 56
Utvalget tillegges all myndighet etter helse- og sosialberedskapsloven så langt loven tillater. Det
vises for øvrig til delegering til rådmannen.

Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011 nr.30
Utvalget tillegges all myndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven så langt loven tillater. Det
vises for øvrig til delegering til rådmannen.
Kulturminneloven av 09.06.1978 nr. 50
Utvalget tillegges all myndighet etter kulturminneloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Opplæringslova av 17.07.1998 nr. 61
Utvalget tillegges all myndighet etter opplæringslova så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til vertskommune og rådmann.
Pengespilloven av 28.08.1992 nr. 103
Utvalget tillegges all myndighet etter pengespilloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Psykisk helsevernlov av 02.07.1999. nr. 62
Utvalget tillegges all myndighet etter psykisk helsevernlov så langt loven tillater. Det vises for øvrig
til delegering til rådmannen.

10

Sosialtjenesteloven av 18.12.2009 nr.131
Utvalget tillegges all myndighet etter sosialtjenesteloven så langt loven tillater. En del av
myndighet etter loven er delegert til NAV Flekkefjord ved leder. Eventuelle uklarheter og
problemstillinger knyttet til delegeringen skal tas opp med rådmannen. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Smittevernloven av 08.05.1955 nr. 55
Utvalget tillegges all myndighet etter smittevernloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Tobakkskadeloven av 09.03.1973 nr. 14
Utvalget tillegges all myndighet etter tobakkskadeloven så langt loven tillater. Delegering
Omhandler myndighet til å ivareta kommunens oppgave med å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak
etter lovens § 6, 5. og 6. ledd. Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.
Folkehelseloven av 24.06.2011 nr. 24
Utvalget tillegges all myndighet etter folkehelseloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.

7.0

Delegering til nemnd for skog- og landbrukssaker

7.1 Delegering til nemnd for skog- og landbrukssaker etter særlov
Jordloven av 12.05.1995 nr. 23
Underutvalget tillegges all myndighet etter jordloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Konsesjonsloven av 28.11.2003 nr.98
Underutvalget tillegges all myndighet etter konsesjonsloven så langt loven tillater. Det vises for
øvrig til delegering til rådmannen.
Matloven av 19.12.2003 nr. 124
Underutvalget tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82
Utvalget tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegering til
rådmannen.
Odelsloven av 28.06.1974 nr. 58
Underutvalget tillegges all myndighet etter odelsloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til
delegering til rådmannen.
Skogbruksloven av 27.05.2005 nr. 31
Underutvalget tillegges all myndighet etter skogbruksloven så langt loven tillater. Det vises for
øvrig til delegering til rådmannen.
Forpaktingslova av 25.06.1965 nr. 1
Underutvalget tillegges all myndighet etter forpaktningsloven så langt loven tillater. Det vises for
øvrig til delegering til rådmannen.
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8.0

Delegering til nemnd for vilt og fisk

8.1 Delegering til nemnd for fisk og velt etter særlov
Hundeloven av 07.04.1974 nr. 74
Bystyrets myndighet etter lovens § 6, bokstav f, ekstraordinær båndtvang delegeres til nemnd for
vilt og fisk.
Viltloven av 29.05.1981 nr. 38
Bystyrets myndighet etter lovens § 4, pkt. 4, delegeres til nemnd for fisk og vilt. Det vises for øvrig
til delegering til rådmannen.

9.0

Delegering til vertskommune

Barnevernloven av 17.07.1992 nr. 100
Flekkefjord kommune har i henhold til kommunelovens § 28 a overlatt utførelsen av
barnevernstjenesten til Farsund kommune. Dette innebærer at bystyret har delegert myndighet til å
treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a (offentlig
myndighetsutøvelse) til Farsund kommune som vertskommune etter §§ 28 b og 28 c.
Opplæringsloven av 17.07.1998 nr.61
Flekkefjord kommune har i henhold til kommunelovens § 28 a overlatt organiseringen av
Pedagogisk-psykologisk tjeneste til Farsund kommune. Dette innebærer at bystyret har delegert
myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a (offentlig
myndighetsutøvelse) til Farsund kommune som vertskommune etter §§ 28 b og 28 c. Farsund
kommune har derfor myndighet i henhold til opplæringsloven §§ 5-3 og 5-6 til Farsund kommune.
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C.

DELEGERING TIL RÅDMANNEN

1.0

Generelt

All myndighet i henhold til forskrifter delegeres til rådmannen så langt dette ikke strider mot lov
eller forskrift, eller ikke er av prinsipiell betydning.

1.1

Økonomiforvaltning

Det vises til økonomireglement og finansreglement.

1.2

Personalforvaltning
Tilsettingsmyndighet for alle stillinger i kommunen
Foreta oppsigelse, avskjed og suspensjon for alle stillinger i kommunen.
Fastsette lønns- og arbeidsvilkår samt det faglige nivået på alle stillinger i kommunen.
Opprette og nedlegge stillingshjemler innenfor rammene i økonomiplanen.
Godkjenne sentrale avtaler samt inngå lokale særavtaler.
Gjennomføre og inngå bindende avtaler ved lønnsforhandlinger hjemlet i Hovedtariffavtalen
med unntak av forhandlinger knyttet til rådmannens egen lønn.
Gjennomføre andre forhandlinger i henhold til lov og avtaleverket.

Delegasjon forutsetter at de rammene som lov og avtaleverket setter ivaretas og at delegasjonene
er i samsvar med kommunens vedtatte reglement innenfor dette området.

1.3

Delegering etter kommuneloven

I medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 delegeres det til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det kan være tvil om et vedtak er
av prinsipiell betydning har rådmannen plikt til å forelegge saken til det politiske organ som er
tillagt avgjørelsesmyndighet.
Rådmannen treffer selv avgjørelse av videredelegering av delegert myndighet til administrasjonen.

1.4

Delegering etter særlov

Alkoholloven av 02.06 1989 nr. 27
Godkjenning av styrer og stedfortreder i bevillingsperioden for salgs- og skjenkestedene etter
alkohollovens § 1-7c delegeres til rådmannen.
Inndragning etter § 1-8 ved unnlatelse av innlevering av omsetningsoppgave og betaling av gebyr
delegeres til rådmannen.
Tildeling av ambulerende bevilling etter § 4-5 og bevilling for en enkelt anledning etter § 1-6
delegeres til rådmannen.
Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning etter § 4-4 delegeres til rådmannen.
Utvidelse av skjenkearealet for en enkelt anledning etter § 4-2 delegeres til rådmannen.
Se ellers delegering til formannskapet.
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Arbeids- og velferdsforvaltningsloven av 16.06.2006 nr 20
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14a og
§ 15, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov.
Barnehageloven av 17.06.2005 nr. 64
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning. Se ellers delegering til utvalg for kompetanse og levekår.
Barnelova av 08.04.1981 nr. 7
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning. Se ellers delegering til utvalg for kompetanse og levekår.
Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.02 nr. 20
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning. Se ellers delegering til utvalg for samfunn.
Eierseksjonsloven av 23.05.1997 nr. 31
Bystyrets myndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning delegeres til rådmannen.
Se ellers delegering til formannskapet.
Film- og videogramlov av 15.05.1987 nr. 21
Rådmannen delegeres all myndighet etter loven. Se eller delegering til utvalget for kompetanse og
levekår.
Forurensningsloven av 13.03.1981 nr. 6
Bystyrets myndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning delegeres til rådmannen.
Se ellers delegering til utvalg for samfunn.
Forpaktingslova av 25.06.1965 nr. 1
Rådmannen gis myndighet til å godkjenne forpaktningsavtaler etter § 5, og eventuelt fastsette
forpaktningsavgift etter § 6 dersom partene ikke kommer til en frivillig ordning.
Friluftsloven av 28.06.1957 nr. 16
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Se ellers delegering til formannskapet.
Gravferdsloven av 07.06.1996 nr. 32
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter gravferdsloven § 9 tredje, fjerde og
femte ledd, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til rådmannen
Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011 nr.30
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se
ellers delegering til utvalg for kompetanse og levekår
Helse- og sosialberedskapsloven av 23.06.2000 nr. 56
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se
ellers delegering til utvalg for kompetanse og levekår.
Husbankloven av 29.05.2009 nr 30
Formannskapet delegerer til avgjørelsesmyndighet etter husbankloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov til rådmann
Industrikonsesjonsloven av 14.12. 1917 nr. 16
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Se ellers delegering til formannskapet.
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Introduksjonsloven av 07.04.2003 nr. 80
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak etter introduksjonsloven.
Jordloven av 12.05.1995 nr. 23
Rådmannen kan ta avgjørelser og gi uttalelser på vegne av kommunen i alle saker som er delegert
til kommunen etter rundskriv, og som ikke er av prinsipiell betydning. Se ellers delegering til
underutvalg for skog- og landbrukssaker.
Kirkeloven av 07.06.1996 nr 31
Formannskapet delegerer til rådmannen å treffe vedtak etter kirkeloven § 36 om hvorvidt
konfirmasjonsopplæringen skal legges til grunnskoletiden og i tilfelle hvilke timer som skal nytte til
opplæringen, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.
Avgjørelsen tas i fellesskap med vedkommende kirkelig myndighet
Konsesjonsloven av 28.11.2003 nr. 98
Rådmannen kan treffe avgjørelse og gi uttalelser på vegne av kommune i saker som ikke er av
prinsipiell betydning. Se ellers delegering til nemnd for skog- og jordbrukssaker.
Kulturminneloven av 09.06.1978 nr. 50
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Se ellers delegering til utvalg for kompetanse og levekår.
Matloven av 19.12.2003 nr.124
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell
betydning
Matrikkellova av 17.06.2005 nr. 101
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Se ellers delegering til utvalg for samfunn.
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Se ellers delegering til utvalg for samfunn. Rådmannen har myndighet til å fatte vedtak med
hjemmel i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Se ellers
delegering til nemnd for skog- og landbrukssaker
Odelsloven av 28.6.1974 nr 58
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Se ellers delegering til nemnd for skog- og landbrukssaker
Opplæringslova av 17.07.1998 nr. 61
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller saker av ikke prinsipiell betydning.
Se ellers delegering til utvalg for kompetanse og levekår.
Pengespilloven av 28.08.1992 nr. 103
Rådmannen delegeres myndighet etter loven med unntak av å prioritere søknader om tilskudd fra
statlige pengespill. Se ellers delegering til utvalg for kompetanse og levekår.
Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71
Rådmannen delegeres myndighet etter loven i alle bygge- og delesaker som behandles i tråd med
vedtatt kommune- eller reguleringsplan.
Rådmannen behandler følgende saker etter Plan- og bygningsloven
Små reguleringsendringer etter § 12-14
Dispensasjon fra kommune- eller reguleringsplan etter § 19-2 for tiltak av ikke prinsipiell art
hvor det ikke foreligger vesentlige merknader fra overordna myndighet etter høringsrunde
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Utvalg for samfunn sin myndighet etter plan- og bygningslovens § 12-1 vedrørende igangsetting og
utarbeiding av reguleringsplaner i tråd med overordna plan delegeres til rådmannen.
Se ellers delegering til formannskapet og utvalg for samfunn.
Psykisk helsevernlov av 02.07.1999. nr. 62
Rådmannen gis myndighet til å kreve pasienter med psykiatriske problem eller som ikke har
samtykkekompetanse tvangsinnlagt på institusjon, når vilkårene etter lov om psykisk helsevern
eller lov om pasientrettigheter kap. 4A er til stede.
Bystyret forutsetter at rådmannen delegerer denne myndigheten til andre tjenestemenn med den
nødvendige fagkompetansen.
Se ellers delegering til utvalg for kompetanse og levekår
Yrkestransportloven av 21.06.2002 nr 45
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Se ellers delegering til utvalg for samfunn.
Serveringsloven av 13.06.1997 nr. 55
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Se ellers delegering til formannskapet.
Sivilforsvarsloven av 25.06.2010 nr.45
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Se for øvrig delegering til formannskapet
Skogbruksloven av 21.05.2005 nr. 31
Rådmannen kan gi uttalelser og fatte vedtak i de saker som er delegert til kommunen etter
rundskriv M 4-94 fra departementet med unntak av § 23 i skogloven. Se ellers delegering til nemnd
for skog- og landbrukssaker.
Smittevernloven av 05.08.1994 nr. 55
Rådmannen delegeres myndighet til å føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overhold og at
vedtak i medhold av loven blir gjennomført (§ 7-1). Se ellers delegering til utvalg for kompetanse
og levekår.
Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12.2009 nr.131
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning.
Sosialtjenesteloven av 18.12.2009 nr. 131
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning.
Se ellers delegering til utvalg for kompetanse og levekår.
Stadnavnlova av 18.05.1990 nr. 11
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak etter lov om stadsnavn § 5 andre ledd, om
skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veier, torg,
bydeler, boligfelt, anlegg o.l., med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov.
Straffeloven av 22.05.1902 nr.10
Myndighet til å begjære offentlig påtale etter Straffelovens §79, som sier følgende tillegges
rådmannen.
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Tobakkskadeloven av 09.03.1973 nr. 14
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Se ellers delegering til utvalg for kompetanse og levekår.
Vannressursloven av 24.11.2000 nr. 82
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Se eller delegering til utvalg for samfunn.
Vegloven av 21.06.1963 nr. 23
Med hjemmel i veglovens § 9, 3. ledd delegeres utvalg for samfunn myndighet som vegstyresmakt
for kommunale veger til rådmannen i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se ellers
delegering til utvalg for samfunn.
Vegtrafikkloven av 18.06.1965 nr. 4
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Se eller delegering til utvalg for samfunn.
Andre lover
Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak for andre lover enn de som overfor nevnt i typer saker
som ikke er av prinsipiell betydning.

1.5

Annen delegering

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
For vedtatte investeringer og hvor finansiering er ordnet, delegeres til rådmannen å iverksette de
planlagte investeringene.
Rådmannen skal avgjøre klager på søknader om tilskudd og lån etter retningslinjene for
husbankloven
Rådmannen får fullmakt til å erverve/selge/bortfeste/innfestet areal i forbindelse med justering av
målebrev som følge av godkjent regulerings/bebyggelsesplan. Likeledes får rådmannen fullmakt til
å erverve/selge/bortfeste eller innfeste næringseiendommer etter takst fra to uavhengige
takstmenn.
Rådmannen får videre fullmakt til å ervervede/selge/bortfestet/innfeste areal som følge av vedtatt
anleggs- og utbyggingsvirksomhet.
Myndighet til å godkjenne sentrale protokoller.
Myndighet for følgende områder delegeres til rådmannen:





Midlertidig bruk av kommunale arealer (ubebygde)
Salg av kommunale festetomter etter gjeldende retningslinjer
Salg av kommunal grunn for små arealer av helt kurant karakter
Plassering av tekniske anlegg under terreng, i gategrunn og under andre kommunale
arealer
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Rådmannen har i følge vedtak i Flekkefjord bystyre 16.02.2006, sak 10/06 følgende myndighet i
kriser og katastrofer.
delegeres retten til å avgjøre om Kommunal Krise Ledelse (KKL) skal etableres.
Rådmannens vurdering skal bygge på arten og omfanget av ulykken / katastrofen.
det overordnede ansvar for kommunens personell, eiendommer og anlegg.
påse at riktige beslutninger fattes, slik at disponible ressurser utnyttes hensiktsmessig og
rasjonelt til beste for samfunnet.
Kjøp av boliger/eiendommer
Det delegeres til rådmannen å kjøpe boliger eller tomter innenfor tildelt ramme i
budsjett/økonomiplan til de formål beløpene er avsatt til.
Hvis det skal gjennomføres forhandlinger i forkant av mulig eiendomskjøp innkalles
forhandlingsutvalget i tråd med BYS sak 062/13.

1.6

Videredelegering av rådmannens myndighet

Rådmannen kan i henhold til kommunelovens § 23 nr.4 videre delegere myndighet. Se eget
delegeringsreglement. Rådmannen kan delegere sin myndighet internt i administrasjonen dersom
ikke delegasjonsvedtak/reglement har fastsatt noe annet.
Delegering omfatter både lover, forskrifter, kommunale vedtekter og annen myndighet rådmannen
tillegger det enkelte tjenestested.
All delegering gjelder saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 23
nr. 4. Om en sak er av prinsipiell betydning vurderes ut fra vedtakets karakter og konsekvenser og
i hvor stor grad avgjørelsen anses klarlagt gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere
praksis.
Rådmannen kan når som helst trekke tilbake delegert myndighet og gripe inn i enkeltsaker og
innenfor forvaltningslovens rammer omgjøre vedtak truffet av den som er tildelt myndighet. Slike
vedtak skal bare skje unntaksvis, og ikke uten at den som er tildelt myndighet er informert og om
mulig rådspurt.
Den som er tildelt myndighet kan videredelegere sin myndighet. Videredelegering av myndighet
skal godkjennes av rådmannen. Videredelegeringen innebærer ikke at den som er tildelt
myndighet gir fra seg ansvaret for det aktuelle saksområde. Den som er tildelt myndighet kan når
som helst trekke tilbake delegert myndighet og gripe inn i enkeltsaker og innenfor
forvaltningslovens ramme omgjøre vedtak truffet av underordnet. Slike vedtak skal bare skje
unntaksvis, og ikke uten at underordnet er informert og om mulig rådspurt.
Det er til enhver tid det gjeldende økonomireglement som er styrende for tildelt myndighet.
Det er til enhver tid de gjeldende personalreglementer som er styrende for tildelt myndighet.
Se eget administrativt reglement for videredelegering i Flekkefjord kommune.
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D.

REVIDERING AV REGLEMENTET

1.0

Generelt

Reglementet revideres hvert 4. år.
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