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DISTRIBUSJON
Dokumentet distribueres elektronisk til folkevalgte i Lurøy kommune, og saksbehandlerne i
Lurøy kommune, som skal utføre oppgaver i henhold til delegeringsreglementet, samt at det
legges på Intranettet.

ENDRINGSLOGG
Delegasjonsreglementet er vedtatt av kommunestyret i sak 20/10, 20.6.2010
Versjon Dato

Kap.

Endring

Produsent Godkjent
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POLITISK STRUKTUR
I tillegg til kommunestyret består den overordnet politiske utvalgsstrukturen av
formannskap (FSK) og tilsyns- og rettighetsstyret (TRS). Disse utvalgene er delegert
avgjørelsesmyndighet direkte fra kommunestyret. TRS innstiller direkte til
kommunestyret innefor sitt saksområde når sakene kan gå direkte (utenom
formannskap). Dette kan gjengis skjematisk slik:

Kommunestyret
(19 medlemmer)

Formannskap (FSK)
(5 medlemmer)

Tilsyns- og
rettighetsstyre (TRS)
(5 medlemmer)

I tillegg har kommunen følgende utvalg med lovregulerte oppgaver
Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Eldreråd, Kommunal klagenemnd, Kontrollutvalg,
Overskattetakstnemnd, Partsammensatt utvalg (PSU), Råd for funksjonshemmede,
Skattetakstnemnd, Valgstyre.
Dessuten benyttes følgende rådgivende organ
Barne- og ungdomsråd, Idrettsråd, Lokalutvalg.

Andre utvalg
Dette er utvalg kommunen nedsetter, men som ikke er en del av den kommunale
beslutnings- eller styringsstruktur:
Overformynderi, Forliksråd

ADMINISTRATIV STRUKTUR
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Rådmannen
Sentraladministrasjonen

Helse-, omsorgs- og
sosialetat

Oppvekstetat

Utbyggings- og
næringsetat

Detaljert oversikt over den politiske og administrative strukturen i Lurøy kommune,
finnes i dokumentet ”Politisk og administrativ organisering i Lurøy”

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET
INNLEDNING
Det å delegere myndighet innebærer at den som har myndighet gir en annen lov til å bruke
myndigheten.
Det er flere grunner til at myndighet blir delegert:
•
Praktiske grunner – kommunestyret kan vanskelig rekke over å behandle og gjøre
vedtak i alle saker. Det krever også en del av administrasjonen å forberede en
sak til politisk behandling, selv om saken er kurant.
•
Forsvarlighet – mange saker har behov for at behandling gjøres av noen med
fagkunnskap som det ikke kan kreves at folkevalgte sitter inne med.
•
Hensyn til brukere av kommunale tjenester – folk har som oftest bruk for å få svar
på sine henvendelser innen rimelig tid. Det tar lengre tid å ta avgjørelser jo lenger
opp i beslutningshierarkiet saken må, og beslutninger bør derfor treffes på lavest
mulig nivå.
Det er også flere grunner til at myndighet ikke kan – eller bør – delegeres:
•
Lov gir ikke anledning til delegering – for eksempel bestemmer kommunelovens §
22 nr. 2 at kommunestyret selv må ansette rådmann.
•
Lovverket setter begrensninger for hvem som kan få delegert myndighet og hva
slags myndighet de ulike organer kan få:
- Kommuneloven åpner for delegering av ulik art til: formannskap (§ 8), ordfører
(§ 9), faste utvalg (§ 10 nr. 1), komiteer (§ 10 nr. 5), styre for bedrift, institusjon
e.l. (§ 11 nr. 3), rådmannen (§ 23 nr.4), Partssammensatt utvalg (PSU) (§ 25)
og interkommunalt styre (§ 27 nr.1).
Kommuneloven gir ikke adgang til å delegere til andre.
- Flere særlover har regler om delegering. Dette er gjennomgått under hver
enkelt lov.
•
Forsvarlighet – sakens art er omfattende og/eller prinsipiell, noe som tilsier at
grundig behandling med flere aktører, både faglige og politiske, er nødvendig.
•
Demokrati – svært stor grad av delegering fra kommunestyret til rådmann, eller for
den saks skyld til enkelte politiske organ, kan uthule den folkevalgte styringen
kommunestyret skal stå for i kommunen.
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GENERELLE BESTEMMELSER
Gjennom delegasjonsreglementet legger kommunestyret opp til realistisk og hensiktsmessig
delegasjon til politisk nivå - formannskapet og tilsyns- og rettighetsstyret – og til administrativt
nivå – rådmannen - med videredelegasjon fra denne.
Kommunestyret bør i prinsippet bare behandle viktige saker, prinsipielle saker og saker som
etter bestemmelse i lov er bestemt lagt til kommunestyret.
Kommunestyrets kompetanse
Kommunestyret tar selv som øverste ansvarlig organ i kommunen avgjørelse i alle saker
som etter loven ikke kan delegeres, og i andre saker der avgjørelsesmyndighet faktisk ikke
er delegert. Kommunestyret skal selv avgjøre kommunestyrets egen saksbehandling,
opprettelse av utvalg og komiteer, og hovedtrekkene i kommuneadministrasjonens
organisasjon. Videre skal kommunestyret selv avgjøre tiltak som er av overordnet betydning
for kommunen.
Forutsetning for utøvelse av delegeringsmyndighet
All delegert myndighet utøves i henhold til hva som er bestemt i lover, forskrifter og
retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettenes rammer og forutsetninger.
Bruk av forvaltningslov, offentlighetslov og andre saksbehandlingsregler
Den som har delegert myndighet til å behandle en sak, skal også anvende
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og særlover, selv om det i
delegeringsreglementet ikke er vist til saksbehandlingsreglene.
Prinsipper for delegering
Prinsippene gjelder både for delegering mellom politiske organer og for delegering i
administrasjonen. Med ”organ” menes ulike råd og utvalg, samt aktuelle verv og stillinger.
1.

Overordnet prinsipp for delegering
Beslutningssystemet i Lurøy 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.
o Delegert myndighet skal utøves etter gjeldende lover, forskrifter og
saksbehandlingsregler som følger av god forvaltningsskikk.
o Delegert myndighet skal utøves lojalt og i henhold til retningslinjer gitt av
overordnet organ.

3.

Videre delegering
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 overordnet
organ.
o

Et organ som har delegert myndighet videre til et annet organ har ikke gitt
denne myndigheten fra seg. Dette organet er derfor overordnet det organ som
har fått myndighet delegert (på det området som den delegerte myndigheten
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gjelder).
o

Det overordnede organ kan:
trekke delegeringen tilbake.
kreve å få forelagt sak(er) som er til behandling hos underordnet organ.
kan overta behandlingen av og fatte vedtak i enkeltsak som
underordnet organ har til behandling.

4.

Tilfeller når delegert myndighet ikke skal brukes
Underordnet organ har rett og plikt til å overlate til det overordnede organet å fatte
avgjørelsen i enkeltsak når:
o Særlige grunner gjør at saken fraviker fra det som er vanlig i saker omfattet av
delegeringen.
o Det i henhold til overordnet organs intensjon med delegeringen må antas at
saken ikke bør behandles av underordnet organ.
Underordnet organ skal i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering av om saken er
av en slik art at den må legges fram for overordnet organ til avgjørelse.

5.

Når det oppstår uklarhet om myndighet
Dersom noe er uklart, eller hvis det oppstår uenighet om hva slags myndighet et
organ har i en sak, da skal organet selv avgjøre spørsmålet om myndighet ved
vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Vedtak om bruk av
omstridt delegert myndighet kan bringes inn for overordnet organ etter reglene for
mindretallsanke.

6.

Mindretallsanke
I saker hvor myndighet er delegert til et kollegialt organ, for eksempel
formannskap eller TRS, kan 1 medlem, ordfører eller rådmann innen møtets slutt,
forlange at saken fremlegges til avgjørelse i det overordnede 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 overordnet denne bestemmelse.

7.

Rapportering
Vedtak som fattes etter delegert myndighet rapporteres som referatsak til
overordnet organ.
Når myndighet er delegert gjennom flere ledd gjelder rapporteringsplikten for siste
delegering. 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 delegeringsreglementet bestemmer noe annet, har rådmannen
myndighet til å behandle og avgjøre alle saker som ikke er av prinsipiell karakter.
o Er det tvil om en sak har prinsipiell karakter skal rådmann og ordfører avklare
dette.
o Er det tvil om hvordan en prinsipiell sak skal behandles i det politiske systemet
skal rådmann og ordfører avklare dette.
o Er rådmann og ordfører i tvil avgjøres saken av ordfører, eller den legges fram
for formannskapet.

9.

Administrativ delegering
Rådmannen har myndighet til fritt å delegere sin myndighet innen
administrasjonen, så sant ikke annet er bestemt i delegeringsreglementet eller i
lover og forskrifter.
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o

o

Rådmannen skal utarbeide et eget administrativt delegeringsreglement. Dette
reglement skal inngå som en del av Lurøy kommunes samlede
delegeringsreglement.
De samme prinsipper skal ligge til grunn for administrativ delegering som for
politisk delegering.

10.

Fullført saksbehandling
Fullført saksbehandling skal gjennomføres som prinsipp i all saksbehandling,
både når det gjelder politiske og administrative arbeidsrutiner, jfr. kommunens
reglement for fullført saksbehandling.

11.

Når delegeringsreglementet er taust
Når delegeringsreglementet ikke regulerer myndighet på et saksområde eller etter
lov, ligger myndigheten hos kommunestyret eller den loven selv utpeker.

God forvaltningsskikk
Ansatte og politikere i Lurøy kommune skal følge god forvaltningsskikk i forberedelse og
behandling av saker.
•
Henvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold, og 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 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
delegering er Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. med
senere endringer.

Kommunestyret – lovhjemmel § 6 i Kommuneloven
Etter 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 rådmann og avgjøre spørsmål om åremål i ledende stillinger (§ 22 og §
24).
•
Opprette interkommunale styrer, og gi slike 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).
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•

Vedta og endre økonomiplan, og vedta og 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 i
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 fremkommer under hver
enkelt lov i kapitlet om særlovsdelegering.
Kommunestyret delegerer ikke myndighet videre til å:
•
Vedta overordnede planer eller andre overordnede dokumenter for hele eller deler
av den kommunale virksomheten.
•
Fagplaner eller overordnede dokumenter, kan likevel vedtas av det kommunale
organ som har planen/dokumentet som en del av sitt arbeids- og ansvarsområde.

Formannskapet (FSK) – lovhjemmel § 8 i kommuneloven
Formannskapet skal etter kommunelovens § 8 ivareta:
•
Politisk beslutning om budsjett og økonomiplaner (kommunelovens §§ 44-45),
politiske ansvar for strategiske planer og generell kommunal planlegging.
•
Løpende beslutninger i den kommunale drift- som investeringer, innkjøp,
tilsettinger, oppsigelser og andre relevante forhold i personaladministrasjonen
m.v.
Myndighet delegert fra kommunestyret
•
Formannskapets generelle ansvars- arbeidsområde er alle saker som vedrører
økonomi, plansaker, samferdsel og generelle 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 raskt, og det ikke er forsvarlig å utsette saken.
•
Formannskapet er Lurøy kommunes økonomiutvalg og er delegert myndighet til å
behandle alle økonomiske saker, jfr. ”Økonomireglement for Lurøy kommune”.
•
Formannskapet er Lurøy kommunes kommunikasjonsnemnd og er delegert
myndighet til å behandle alle slike saker. Med mindre noe annet er bestemt i lov
eller dette reglement, har formannskapet også vedtaksmyndighet i disse saker.
•
Formannskapet er Lurøy kommunes 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, Aquakulturloven, Arbeidsmiljøloven, Arbeidstvistloven, Barnevernloven,
Brann- og eksplosjonsloven, Folkebibliotekloven, Friluftsloven, Granneloven, Gravferdsloven,
Havne- og farvannsloven, Husleieloven, Kommunehelsetjenesteloven, Krisesenterloven, Lov
om kommunal beredskapsplikt m.v., Lov om offentlige anskaffelser, Lov om tilskott til
livsynssamfunn, Naturskadeloven, Oreigningsloven, Pasientrettighetsloven, Plan- og
bygningsloven, Smittevernloven, Sosialtjenesteloven, Straffeloven, Tobakkskadeloven,
Trudomssamfunn og ymist anna, Tvangsfullbyrdelsesloven, Tvistemålsloven,
Vannressursloven, Vassdragsreguleringsloven, Vegloven, Vegtrafikkloven og
Yrkestransportloven.
Formannskapet er selv
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Planutvalg, Kommunikasjonsnemnd, Miljøvernnemnd, Bibliotekstyre, Havnestyre, Valgstyre,
Overskattetakstnemnd og Klagenemnd.
Rapportering
Møteprotokoll legges fortløpende ut på kommunens hjemmeside.

Tilsyns- og rettighetsstyret (TRS) – lovhjemmel § 10 i Kommuneloven.
Etter kommunelovens § 10:
•
TRS 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 overordnede planer gjøres i kommunestyret.
Myndighet delegert fra kommunestyret:
•
Besluttende organ for politisk behandling av befolkningens/klienters/søkers
tildeling av kommunale tillatelser, løyver, økonomiske stønader og omsorgsgoder.
•
Beslutninger om offentlige inspeksjoner, forføyninger, pålegg m.v.
Særlover som hører til TRS sitt arbeids- og ansvarsområde
Alkoholloven, Barnehageloven, Eierseksjonsloven, Forpaktningsloven, Forurensningsloven,
Husbankloven, Introduksjonsloven, Jordloven, Konsesjonsloven,
Kulturminneloven, Lakse- og innenlandsfiskeloven, Matloven, Matrikkelloven,
Motorferdselsloven, Naturmangfoldsloven, Odelsloven, Opplæringsloven,
Plan- og bygningsloven, Serveringsloven, Skogbruksloven,
Sosialtjenesteloven, Stadnamnloven, Viltloven.
Tilsyns- og rettighetsstyret er selv
Friluftsnemnd, Viltnemnd, Innlandsfiskenemnd, Trafikksikkerhetsutvalg, Kontrollnemnd for
skjenke- og utsalgssteder, Forbrukernemnd og Råd for funksjonshemmede.
Rapportering
Møteprotokoll legges fortløpende ut på kommunens hjemmeside.

Partssammensatt utvalg (PSU) – lovhjemmel § 25 i Kommuneloven
PSU er Lurøy kommunes partssammensatte utvalg etter kommuneloven og avtaleverket. Se
”Delegering innen personalområdet” om utvalgets arbeids- og ansvarsområde.
Særlover og avtaler som hører til PSU sitt arbeids- og ansvarsområde:
Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen med særavtaler, og oppgaver etter
likestillingsloven.
Rapportering
Møteprotokoll legges fortløpende ut på kommunens hjemmeside.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) – lovhjemmel § 7-1 i Arbeidsmiljøloven
I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være
arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er
representert. AMUs oppgaver og myndighet fremkommer av AML § 7-2.
Særlover og avtaler som hører til AMU sitt arbeids- og ansvarsområde
Arbeidsmiljøloven, deler av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen med særavtaler.
Rapportering
Møteprotokoll legges fortløpende ut på kommunens hjemmeside.

Eldreråd- lovhjemmel § 1 i Lov om kommunale eldreråd
Etter eldrerådsloven (lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd) § 3:
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•
•

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 og
bofellesskap i Lurøy.
•
Leder av eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret når kommunestyret
behandler saker innenfor eldrerådets saksområde.
Særlover som hører til eldrerådet sitt arbeids- og ansvarsområde
Eldrerådsloven

Tiltaks- og næringsstyret
Det er utarbeidet egne vedtekter for disponering av næringsfond. Tiltaks- og næringsstyret er
delegert myndighet innen næringsstyret i henhold til vedtektene, og har innstillingsrett overfor
formannskap for bruk av fondsmidler.

AKAN – avtalefestet
For å få mest mulig ensartet behandling av slike saker, og som en støtte til foresatte,
pårørende og andre involverte som støter på problemet, er det innen Lurøy kommune
utarbeidet felles retningslinjer for behandling av alkohol- og narkotikamisbruk.

Beredskapsråd – lovhjemlet § 15 Lov om kommunal beredskapsplikt m.v.
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen,
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse. Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 15 a skal
kommunen utarbeide en beredskapsplan.

Bibliotekstyre
Overordnet ansvar for bibliotekdriften i Lurøy kommune. Bibliotekstyret er personidentisk
med formannskapet. Regional bibliotekplan for Skjærgårdsbiblioteket er vedtatt.

Forhandlingsutvalg – politisk – avtalefestet HTA kap. 3.4
Politisk forhandlingsutvalg ivaretar forhandlinger og fastsetting av lønn til ledergruppen i
kommunen. Forhandlingsutvalget velges av kommunestyret.

Forliksråd – lovhjemmel § 27 i lov om domstolene og tvistelovforskriften
Forliksrådet skal avlaste rettsystemet. Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig
løsning mellom partene. I tillegg er forliksrådene en domstol. Hovedregelen er at det ikke er
anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet.
Sekretariatene er behjelpelige med å sette opp forliksklagen, stevning og tilsvar.

Friluftsnemnd – lovhjemmel § 21 i Friluftsloven
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett
til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en
helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.
Friluftsnemnda er personidentisk med TRS.
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Heimevernsnemnd – lovhjemmel forskrift til heimevernsloven av 30.4.1999, nr.
431 pkt. 22 og 23.
I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende myndighet.
I en kommune skal det opprettes flere slike nemnder når kommunestyret vedtar dette etter
anmodning fra distriktssjefen.

Havnestyre for kommunen
Havnestyret har ansvaret for planlegging og drift av kommunale havner/kaier i Lurøy.
Styret er personidentisk med formannskapet. Lokalutvalgene i Lurøy er lokale havnestyrer.

Innlandsfiskenemnd – lovhjemmel § 6 i Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.
Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres
leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven
og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi
grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for
rettighetshavere og fritidsfiskere. Innlandsfiskenemnda er personidentisk med TRS.

Klagenemnd – lovhjemmel FVL § 28 annet ledd jfr. opphevelse av samme lov §
26.
Klagenemnda behandler administrative klager på enkeltvedtak fattet av kommunale politiske
forvaltningsorganer.

Kommunikasjonsnemnd
Nemnda behandler saker som vedrører samferdsel og kommunikasjonsforhold.
Nemnda er personidentisk med formannskapet

Kontrollnemnd for skjenke- og utsalgssteder – lovhjemmel § 9 Lov om
omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av
alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og statlig bevilling etter § 5-3 første
ledd tilligger kommunen. Nemnda er personidentisk med TRS.

Kontrollutvalget – lovhjemmel § 77 i Kommuneloven
Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltning og utvalgets
oppgaver og ansvarsområde følger av kommunelovens § 77 samt ”Forskrift om kontrollutvalg
i kommuner og fylkeskommuner” av 15.06. 2004 nr. 905.
Kontrollutvalget kan kreve enhver opplysning og redegjørelse eller ethvert dokument og kan
gjennomføre de undersøkelser det trenger for å gjennomføre oppgavene sine. Det er
opprettet en interkommunal samarbeidsordning om felles sekretariatskontor for kontrollutvalg
som Lurøy kommune deltar i.
Kontrollutvalget skal ha tilsendt alle møtebøker fra alle organer. Rapportering om
enkeltvedtak og andre rapporter fra rådmannen til politiske organer skal også gå til
kontrollutvalget.

Lokalutvalg
Lokalutvalgene skal ivareta nærhetsprinsippet om kortest mulig avstand mellom befolkningen
og de besluttende organer og vedtak ivaretas i lokalmiljøet der dette er rasjonelt og
hensiktsmessig.
Særlover som hører til lokalutvalgene sitt arbeids- og ansvarsområde
Barnehageloven, Filmloven, Opplæringsloven, Havne- og farvannsloven og er
høringsinstans til saker angående Plan- og bygningsloven.
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Miljøvernnemnd
Nemnda har hovedansvar for saker av miljømessig betydning.
Nemnda er personidentisk med formannskapet

Overformynderi – lovhjemmel § 1 i Vergemålsloven
Loven gjelder personer under vergemål og deres adgang til selv å foreta rettslige handlinger
eller råde over sine midler. Loven gjelder også verger for personer under vergemål og
vergens kompetanse til å foreta rettslige handlinger eller råde over midler på vegne av
personen han eller hun er verge for. For verger for mindreårige gjelder loven likevel bare i
den utstrekning kompetansen ikke omfattes av foreldreansvaret etter barneloven.
Overformynderiet velges av kommunestyret

Overskattetakstnemnd – lovhjemmel § 20 i Eigedomsskattelova
Nemnda skal behandle begjæringer om overtakst, og begjæring fra vedkommende skatteyter
i medhold av eigedomsskattelova. Overskattetakstnemnda er personidentisk med
formannskapet.

Råd for funksjonshemmede – lovhjemmel § 2 i Lov om råd eller anna
representasjonsordning
Etter Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for
menneske med nedsett funksjonsevne m.m. skal kommunen sørge for at personer med
nedsatt funksjonsevne blir sikret medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for
mennesker i denne gruppen.. I tillegg har brukerrepresentant for funksjonshemmede møte
og talerett. Rådet er personidentisk med TRS

Skattetakstnemnd – lovhjemmel § 33 i Eigedomsskattelova
Nemndas oppgave er å foreta verdsettelse av faste eiendommer i Lurøy kommune, i henhold
til bestemmelsene i byskattelovens første kapittel om eiendomsskatt.

Særskilt klagenemnd – lovhjemmel § 28 i Forvaltningsloven
Den er klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 2.ledd og behandler og avgjør klager på
enkeltvedtak fattet av rådmannen eller politiske organ i Lurøy kommune.
Dette gjelder ikke saker hvor andre instanser, f.eks. fylkesmannen er klageinstans eller hvor
kommunestyret har fattet vedtak.
Om klagebehandling
Forvaltningsloven gir regler om rett til å klage på kommunale enkeltvedtak, og hvordan
klagen skal behandles. I tillegg har flere særlover særskilte bestemmelser om
klagebehandling. Disse er gjennomgått under hver enkelt lov i kapitlet om særlovsdelegering.
Den eller de som ønsker å klage på enkeltvedtak gjort av et kommunalt organ skal få
rettledning fra kommunen om klagerett, klagefrister m.m. Vi nevner ellers noen viktige punkt
om klagebehandling:
•
Klage skal framsettes for det organ som har fattet vedtaket det klages på.
Dersom klagen er adressert til feil instans, har alle kommunale organer – og
administrasjonen spesielt ansvar for at klagen kommer til rette organ.
•
Det organ som har fattet vedtaket det klages på (underinstansen) skal behandle
klagesaken.
•

Underinstansen skal vurdere om betingelsene for klagebehandling er tilstede, og
skal avvise klagesaken dersom det ikke er tilfelle. Underinstansen vurderer i hvert
enkelt tilfelle, og kan også endre eller oppheve sitt tidligere enkeltvedtak, men
ikke til ugunst for klageren.
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•

Ved fastholdelse av vedtak, skal underinstansen, når den er ferdig med sin
behandling av saken, oversende denne til klageinstansen.

•

Klageinstansen skal vurdere om betingelsene for klage er til stede. Dersom dette
er tilfelle skal klageinstansen ta saken opp til ny behandling for å treffe
realitetsavgjørelse. Klageinstansen står fritt til å prøve alle forhold ved saken.

Oppsettende virkning
Klage på enkeltvedtak kan være av en slik art at vedtaket ikke settes i verk før klagen er
behandlet.
Dersom ikke annet fremkommer av særlov gjelder følgende:
Rådmannen vurderer om klage skal gis oppsettende virkning når klage gjelder enkeltvedtak
fattet av rådmannen, eller som følge av videredelegert myndighet.
Ordfører vurderer om klage skal gis oppsettende virkning når klage gjelder enkeltvedtak
fattet av politisk organ.
Klagebehandling i Lurøy
Når klage gjelder vedtak fattet av kommunestyret er departementet (fylkemannen)
klageinstans.
Behandling av klage på vedtak fattet av politisk utvalg/rådmann.
1. Klagen legges fram for vedtaksinstansen som behandler klagen som underinstans i
klagebehandlingen.
2. Rådmannen setter i hver enkelt sak, ned tilretteleggingssekretariat som forbereder
klagesaken.
3. Klagen behandles av den kommunale klagenemnda, som er klageinstans etter
forvaltningsloven.
Behandling av klage når klageinstans ikke er kommunal
1. Underinstansen er ansvarlig for saksforberedelsen når klageadgangen er etter
særlovgivning.

Trafikksikkerhetsutvalg
Utvalget har hovedansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen, og de skal arbeide for
at trafikksikkerhetsarbeidet blir viet større oppmerksomhet i framtiden. Det er vedtatt egen
Trafikksikkerhetsplan for Lurøy kommune. Utvalget er personidentisk med TRS

Ungdomsråd
Med utgangspunkt i rikspolitiske retningslinjer om ungdoms deltakelse og innflytelse har
kommunestyret opprettet et ungdomsråd i kommunen. Rådet har som formål å være
høringsorgan i saker som angår barn og unge. Det er vedtatt eget reglement for
ungdomsrådet.

Valgstyret - lovhjemmel § 4-1 i Valgloven
Valgloven slår fast at kommunestyret selv skal velge et valgstyre. Ansvars- og
myndighetsområde følger av loven m/forskrifter.

Viltnemnd – lovhjemmel § 4 i Lov om jakt og fangst av vilt
Viltnemnda skal arbeide for å fremme formålet med loven og gi myndigheter og
organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.
Viltnemnda er personidentisk med TRS.

Diverse representasjon
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Kommunestyret oppnevner representanter til ulike organer med samarbeidsrelasjoner til
Lurøy kommune.
Dette gjelder blant annet Helgeland avfallsforedling (HAF), Helgeland Sparebank,
Interkommunale samarbeidsorganer, Kommunale AS der kommunen er aksjonær,
Kommunale stiftelser, Kommunenes sentralforbund – Nordland fylkeskrets, Ligningsnemnd,
Lurøy kirkelige fellesråd, Tiltaks- og næringsstyre, Overligningsnemnd og
Reiselivsforeningene.

___________________________________________________________________
Ordfører – lovhjemmel
§ 9 i Kommuneloven
Etter kommuneloven
•
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 Lurøy 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 setterådmann når rådmannen er inhabil.
•
Ordføreren kan innstille i saker som skal til politisk behandling når rådmannen er
inhabil.
•
Ordføreren kan fatte vedtak i saker som er delegert til rådmannen når rådmannen
er inhabil.
•
Ordføreren har ansvaret for at samarbeidet mellom de ulike politiske organene blir
organisert på formålstjenlig måte.
•
Ordføreren har ansvaret for at samarbeidet mellom rådmannen og de politiske
organene blir organisert på formålstjenlig måte.

Rådmann – lovhjemmel § 22 i Kommuneloven
Etter kommuneloven:
•
Rådmannens hovedfunksjon er å lede Lurøy kommunes administrasjon.
Rådmannen skal sørge for forsvarlig forberedelse av saker og at vedtak blir
iverksatt. Rådmannen har møte- og talerett i alle kommunale organ bortsett fra
kontrollutvalget (§ 23).
Myndighet delegert fra kommunestyret etter kommuneloven § 23-4:
•
Rådmannen har generell rett til å avgjøre saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Det vises til prinsipper for delegering punkt 8, 9 og 10.
Diverse:
•
Rådmannen fremmer innstilling i saker som skal til politisk behandling med mindre
lov og regelverk er til hinder for dette.
•
I saker som er innenfor rådmannens myndighetsområde har rådmannen delegert
myndighet til å opptre som kommunens rettslige representant når:
o Rådmannen kan bringe saker inn for rettsvesenet.
o Rådmannen kan melde skadeverk og lovbrudd til politiet.
o Rådmannen kan, innenfor rammene av budsjett og andre politiske vedtak,
inngå avtaler og skrive under på vegne av kommunen.
•
Rådmannen skal ta stilling til om klage på vedtak skal gis oppsettende virkning
når vedtaket er fattet administrativt.
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•
•

I forhold til rådmannens myndighet i økonomiske saker, se kapitlet om delegering
i Lurøy kommunes økonomireglement.
I forhold til rådmannens myndighet i personalsaker, se kapitlet om delegering
innen personalområdet.

Rapportering
Vedtak fattet av rådmannen 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 delegering innenfor særlover,
økonomi- og personalområdet.

DELEGERING INNEN PERSONALOMRÅDET
Kommunestyret
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre.
Lovpålagt myndighet
•
Rådmann 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 overordnet planer og
reglement innen personalområdet.

Formannskapet (FSK)
-

Formannskapet skal i samråd med ledergruppa, vurdere alle vakante stillinger, før
utlysning og tilsetting skjer. Dette gjelder utenom vedtatte unntak.

Partssammensatt utvalg (PSU)
Myndighet delegert fra kommunestyret
•
PSU er Partsammensatt utvalg etter kommuneloven § 25 og etter avtaleverkets
bestemmelser om partssammensatte utvalg.
•
PSU 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).
•
PSU innstiller til kommunestyret i saker der PSU ikke har vedtaksmyndighet.

Forhandlingsutvalg
Politisk forhandlingsutvalg
Forhandlingsutvalget har ansvar for felles drøftingsmøte med tillitsvalgte før lokale
lønnsforhandlinger, og skal forhandle lønn for rådmannen og etatslederne, jf. kap. 3, § 3.4.1 i
HTA.
Administrativt forhandlingsutvalg
Forhandlingsutvalget har ansvar for alle øvrige forhandlinger jf. kap. 4 og 5 i HTA. Dette
inkluderer lønnsforhandlinger, tvisteforhandlinger og ulike drøftinger.

Rådmannen
Myndighet delegert fra kommunestyret
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•
•
•
•
•

Rådmannen har – innen rammene av lov, avtaleverk, dette reglement, vedtatte
planer og reglement for personalområdet – delegert myndighet til å behandle og
avgjøre alle personalsaker som ikke er av prinsipiell betydning.
Rådmannen har myndighet til å disponere over stillingsressursene innenfor
vedtatte økonomiske rammer og i tråd med driftens behov.
Rådmannen har tilsettingsmyndighet for alle kommunale stillinger (med unntak av
rådmannsstillingen og etatssjefstillingene).
Rådmannen er delegert myndighet til å avgjøre alle lønnsspørsmål, herunder å
gjennomføre og sluttføre lokale forhandlinger (med unntak av forhandlinger for
rådmannen og etatssjefene).
Rådmannen er delegert myndighet til å avgjøre permisjonssøknader etter vedtatt
reglement.

Instruksjonsmyndighet
Det følger av kommuneloven § 23 at rådmannen er øverste leder for kommunens
administrasjon – innen de rammer som følger av lov, avtaleverk og kommunale vedtak.
Dette gir rådmannen instruksjonsmyndighet overfor alle kommunale arbeidstakere –
innenfor nevnte rammer.

DELEGERING INNEN ØKONOMIOMRÅDET.
Økonomireglement
Kommunen har eget økonomireglement. Økonomireglementet inneholder bestemmelser om
økonomisk delegering. Økonomireglementet erstatter tidligere gitte styringsregler for
årsbudsjett, og er sammen med kommunens finansreglement politisk vedtatt
Administrativt delegeringsreglement
Administrativt reglement regulerer hvordan rådmannen delegerer sin myndighet innen
administrasjonen. Reglementet legges fram for kommunestyret som orienteringssak når
dette er ferdig.
Det er følgende lovpålagte funksjoner i kommuneadministrasjonen:
•
Rådmann (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.ledd).
•
Rektor (opplæringslova § 9-1 2.ledd).
•
Kommunelege (kommunehelsetjenesteloven § 3-5).
•
Leder for barneverntjenesten (Lov om barneverntjenester § 2-1 3.ledd).
•
Arkivansvarlig (Arkivlova § 12, jfr. forskrift av 11.12. 1998 nr. 1193 § 2-1).
•
Brannsjef (Brannvernloven §§ 9 og 12).

GENERELLE LOVER FOR KOMMUNALT VIRKSOMHETSOMRÅDE
Den som er delegert myndighet til å behandle en sak, skal også anvende
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven m.v., selv om det i
delegasjonsreglementet ikke er vist til saksbehandlingsreglene.
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Lovene er:
- Forvaltningslov med forskrifter
- Kommunelov med forskrifter
- Offentlighetslov med forskrifter
- Personvernlov med forskrifter
- Lov om offentlige anskaffelser

DELEGERING INNEN SÆRLOVSOMRÅDET
GENERELT
 Dersom det ikke er nevnt noe annet her gjelder prinsippene for delegering slik de er
vedtatt. Dette er nærmere gått igjennom i kapitlet ”Prinsipper for delegering”.
 Dersom det ikke er opplyst noe om ”klage” er det ikke egne klageregler i loven.
RAPPORTERING
 Vedtak fattet etter delegert myndighet, rapporteres til overordnet organ.
 Enkeltvedtak på individnivå rapporteres normalt ikke.
 For individrettede vedtak, rapporteres det generelt i avdelingens årsmelding.
 Det henvises for øvrig til hver enkelt særlov.

ALKOHOLLOVEN
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 2. 6. nr. 27. 1989, med endringer av 17.12. nr.
86. 2004
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
 Gi bevilling etter § 7.
 Inndra salgs- og skjenkebevillinger etter § 1-8.
 Vedta kommunal alkoholpolitisk handlingsplan etter § 1-7d.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre saker angående
ambulerende skjenkebevilling til formannskapet etter alkoholloven § 4-5.
Delegering til TRS
TRS behandler saker om å:
 Tilrå bevilling etter § 1-7.
 Tilrå inndragning av salgs- og skjenkebevillinger etter § 1-8.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle
ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde. Dette gjelder bruken av ambulerende
skjenkebevilling for enkelt anledning, for skjenking i sluttet selskap og åpent arrangement
etter § 4-5.
Klage
Enkeltvedtak etter § 1-8 og kapittel 3,4 og 7 (gebyr) kan klages til fylkesmannen.
For øvrig vanlig klagebehandling
Rapportering
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Vedtak rapporteres til TRS som kommunens kontrollorgan for skjenkesaker.

AKVAKULTURLOVEN
Lov om akvakultur av 17.5.2006
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer myndighet til å behandle prinsipielle og til å behandle og avgjøre
ikke prinsipielle saker innen lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde, herunder gi uttalelser til søknad om
oppdrettskonsesjoner.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

ARBEIDSMILJØLOVEN
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 17. 6. nr. 62. 2005
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Lovpålagt arbeidsfordeling
AMU’s oppgaver og myndighet fremkommer av § 7.
Verneombudets oppgaver og myndighet fremkommer av § 6.
Bedriftshelsestjeneste etter § 3-3.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til arbeidsgiverutvalget (formannskapet).
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle
ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Klage
Det er ikke klagebehandling i vanlig forstand. Viser til lovens § 17.1. Tvister om
arbeidsforhold der det slås fast at domstolloven og tvistemålsloven gjelder – med særregler.
Rapportering
Vedtak rapporterer til overordnet organ.

ARBEIDSTVISTLOVEN
Lov om arbeidstvister 5.5 nr. 1. 1927, med endringer av 1.7.2005.
Kommunestyrets myndighet
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Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle
ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

BARNEHAGELOVEN
Lov om barnehager 17. juni nr. 64. 2005, med endringer av 8.8. nr. 73. 2008
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS. Det presiseres at TRS behandler saker om å:
 Godkjenning av barnehager etter § 10.
Delegering til lokalutvalgene
TRS delegerer til lokalutvalgene å oppnevne kommunale styrerepresentanter til
samarbeidsutvalgene i barnehagene.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Andre organ
Loven fastlegger at barnehagene skal ha et samarbeidsutvalg og foreldreråd. Deres
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 overordnet organ.

BARNEVERNLOVEN
Lov om barnevern 17.7. nr. 100 1992, med endringer av 20.1.nr. 3. 2006
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet
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Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle administrative
spørsmål til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å utpeke leder for barnevernet etter § 2-1
4.ledd.
Delegering til leder for barnevernet
Kommunestyret delegerer til leder for barnevernet myndighet til å behandle og avgjøre alle
faglige saker.
Klage
Det er egne regler for klage i barnevernlova § 6 og § 7. Fylkesmannen eller fylkesnemnda er
klageinstans.
Rapportering
Det utarbeides rapporter til rådmannen etter behov.

BRANN- OG EKSPLOSJONSLOVEN
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver 14. juni 2002 nr .20, med endringer 20.6. nr. 45. 2003
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Myndighet som det ikke er anledning til å delegere:
Kommunestyret gir forskrifter etter § 7 (store arrangementer) og § 13 4.ledd (særskilde
brannobjekt).
Kommunestyret fastsetter gebyr etter § 28 (feiing).
Delegering formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
Delegering til brannsjefen
Formannskapet delegerer brannsjefen myndighet til å behandle og avgjøre alle
ikkeprinsipielle 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 overordnet organ.

EIERSEKSJONSLOVEN
Lov om eierseksjoner av 23.mai nr. 31. 1997
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
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Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virksomhet til TRS
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke prinsipielle saker
innenfor lovens område.
Klage
Kommunens vedtak om tillatelse eller nektelse av tillatelse til seksjonering kan påklages til
departementet. Departementet kan delegere avgjørelsesmyndighet til fylkesmannen. Avslag
på søknad om seksjonering med hjemmel i § 8 første ledd kan ikke påklages.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

EIENDOMSSKATTELOVEN
Lov om eigedomsskatt til kommunane. 6.6.1975
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer, jfr. kommuneloven § 6. Det vises til vedtekter for skattetakster over
faste eiendommer i Lurøy kommune vedtatt 24.5.2002
Delegering til rådmannen
Rådmannen v/utbyggings- og næringsetaten er eiendomsskattekontor etter lovens § 1
Delegering til Klagenemnda
Klagenemnda er klageorgan i henhold til lovens § 20
Delegering til Skattetakstnemnda
Skatteverdien på hver enkelt eiendom fastsettes av skattetakstnemnda jfr. § 33 2.ledd, jfr.
byskatteloven av 1911 § 4 og tilleggslov av 1960 § 1. Rådmannen har myndighet til å utpeke
besiktigelsesmenn.
Klage
Klage på eiendommens skatteverdi behandles av Overskattetakstnemnda.
Klage på ilagt eiendomsskatt behandles av klagenemnda.
Rapportering
Fastsettelse av enkelteiendommers skatteverdier rapporteres ikke.
Vedtak om ileggelse av eiendomsskatt i det enkelte tilfellet rapporteres ikke.

ELDRERÅDSLOVEN
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 8.11. nr.76. 1991
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret velger eldreråd etter de bestemmelser som eldrerådsloven fastsetter.
Delegering til eldrerådet
I tillegg til lovbestemt myndighet som rådgivende organ, delegerer kommunestyret til
eldrerådet å være brukerråd for beboerne ved kommunale institusjoner i Lurøy.
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FILMLOVEN
Film- og videogramlova 15.5. nr. 21. 1987
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til lokalutvalgene
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virksomhet til de enkelte lokalutvalg
Klage
Egen klage for vedtak gjort av medietilsynet
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

FOLKEBIBLIOTEKLOVEN
Lov om folkebibliotek 20.desember nr. 108. 1985, med endringer av 4.7.2003
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virksomhet til formannskapet
Delegering til rådmannen:
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke
prinsipielle saker innenfor lovens område.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS. TRS velger skjønnsutvalg etter § 11 2. ledd.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre 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
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Skjønn utført av kommunalt utvalg etter § 11 2. ledd, kan klages til fylkeslandbruksstyret.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

FORURENSNINGSLOVEN
Lov om vern mot forurensninger og om avfall 13.3.nr. 6 1981
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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
TRS er delegert myndighet til å fastsette tvangsmulkter.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Delegering til HAF
Kommunestyret delegerer til HAF 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 HAF.
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.

FRILUFTSLOVEN
Lov om friluftslivet 28.6.1957
Kommunestyrets myndighet
Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre,
må utøves av kommunestyret
Kommunestyret har myndighet og oppgaver tillagt friluftslivsorganer om ikke annet er nevnt i
loven eller delegeringsvedtak jfr. § 21
Delegering til formannskapet
Formannskapet fatter vedtak etter lovens § 40 (Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.)
Delegering til rådmannen:
Rådmannen avgir uttalelse etter lovens § 20 (Uttalelse om tvilsspørsmål)
Rådmannen foretar kunngjøring etter lovens § 24, 4. ledd.
Rådmannen innehar myndigheten etter lovens § 35 (Inngrepsløyve for kommuner og
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friluftslag)
Andre bestemmelser
Saksgang: TRS innstiller i saker etter friluftsloven som skal behandles av kommunestyret.
Klage
Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av formannskapet i
første instans.
Rapportering
Vedtak fattet av på delegert myndighet rapporteres til TRS.

GRANNELOVEN
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.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde. Rådmannen gis myndighet til å opptre på
kommunens vegne i naboforhold
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

GRAVFERDSLOVA
Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferder av 6.7. nr. 32 1996
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

HAVNE- OG FARVANNSLOVEN
Lov om havner og farvann 17.4.2009
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Kommunestyrets myndighet
Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre,
må utøves av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6. Kommunestyrets myndighet etter
følgende bestemmelser kan ikke delegeres til andre:
- Fastsettelse av havnedistriktets grense på land, jfr. § 14 3.ledd.
Jfr. § 12
Kommunestyret har myndighet og oppgaver tillagt havnestyret om ikke annet er nevnt i loven
eller delegeringsvedtak.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde, herunder
Jfr. forskrift til § 5: Forskrift om ankomst- og avgangsmelding og om adgang til fartøy, anlegg
og innretninger
Jfr. § 1 7.ledd
Rådmannen gir samtykke i henhold til denne bestemmelsen.
Jfr. forskrift til § 10 2.ledd: Forskrift i medhold av lov om havner og farevann
Rådmannen utarbeider oversikt i henhold til denne forskriften.
Jfr. forskrift til § 11: Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen havnedistriktet av
farlige stoffer og varer
Rådmannen har myndighet og oppgaver tillagt havneadministrasjonen etter denne
forskriften.
Jfr. § 16
Rådmannen forvalter driften av kommunens egne kaianlegg og havneinnretninger, jfr. denne
bestemmelsens 1.ledd.
Rådmannen fører kontroll etter denne bestemmelsens 2.ledd.
Jfr. § 21
Rådmannen sørger for oppkreving av havneavgifter vedtatt av kommunestyret, etter denne
bestemmelsen.
Jfr, forskrift til § 24: Forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private
kaieiere og om kommunens plikt til å føre statistikk
Rådmannen har myndighet og oppgaver tillagt kommunen og kommunal havnemyndighet
etter denne forskriften.
Jfr. § 29
Rådmannen fatter vedtak om stansing av arbeid/opphør av bruk etter denne bestemmelsen.
Jfr. § 30
Rådmannen utferdiger forelegg med pålegg etter denne bestemmelsen.
Jfr. § 31
Rådmannen besørger arbeid utført etter denne bestemmelsen.
Klage
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Klage på vedtak behandles i det organ som har fattet vedtaket, jfr. § 33.
Rapportering
Vedtak fattet på delegert myndighet etter §§ 29 - 31 rapporteres til formannskapet

HUSBANKLOVEN
Lov om den norske stats husbank. 1.mars nr. 3 1946
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til tilsyns- og rettighetsstyret
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til tilsyns- og rettighetsstyret.
Rapportering
Ingen.

HUSLEIELOVEN
Lov om husleieavtaler 16.1.2009
Lurøy kommune har eget reglement hvor det går frem hvem som har myndighet og ansvar
for utleie.

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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Klage
Fylkesmannen er klageinstans.
Rapportering
Det rapporteres til TRS.

JORDLOVEN
Lov om jord 12. mai nr. 23 1995
Kommunestyrets myndighet
Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre,
må utøves av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6.
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Jfr. § 3 Kommunestyret har myndighet delegert etter vedtak om overføring av myndighet til
kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og
Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003
(overføringsvedtak) om ikke annet er nevnt der eller i delegeringsvedtak.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virksomhet til TRS
Jfr. § 8 2.ledd TRS fatter vedtak etter denne bestemmelsen.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde, herunder
Jfr. forskrift til § 3: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter
konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.
Rådmannen ivaretar kommunens plikter etter denne forskriften.
Jfr. § 6 Rådmannen utfører de oppgaver som er tillagt kommunen etter denne
bestemmelsen.
Jfr. § 9, jfr. overføringsvedtak § 1 Rådmannen fatter vedtak om godkjennelse av
omdisponering av ubebygde enkelttomter uansett formål under 2 daa etter denne
bestemmelsen. Rådmannen fatter vedtak om godkjennelse av omdisponering av areal som
grenser til og skal legges til tidligere fradelt tomt, bebygd eller ubebygd, inntil tomt og
tilleggstomt til sammen er 2 daa. Rådmannen fatter vedtak om godkjenning av
omdisponering av dyrka jord til skogsmark for areal som ikke er over 50 daa.
TRS fatter vedtak om omdisponering av arealer som overstiger rådmannens myndighet.
Jfr. forskrift til § 11: Forskrift om nydyrking.
Jfr. § 4. Rådmannen godkjenner plan for nydyrking i henhold til loven og denne forskriften.
Jfr. § 12, jfr. overføringsvedtak § 1
Rådmannen fatter vedtak om fradeling av ubebygde enkelttomter uansett formål ikke over 2
daa etter denne bestemmelsen.
Rådmannen fatter vedtak om fradeling av areal som grenser til og skal legges til tidligere
fradelt tomt, bebygd eller ubebygd, inntil tomt og tilleggstomt til sammen er 2 daa.
Rådmannen fatter vedtak om fradeling av bebygde tomter ikke over 2 daa. Dette gjelder ikke
våningshus, kårhus og driftsbygninger.
Rådmannen fatter vedtak om fradeling av eiendommens sine bygninger med tomt inntil 5
daa, dersom det foreligger en avtale om salg av restarealet som tilleggsjord.
TRS fatter vedtak om fradeling av arealer som ikke går inn under rådmannens myndighet.
Kommunen har ikke myndighet til å avgjøre om en eiendom med flere registernummer er å
anse som en driftsenhet etter denne bestemmelsens 4.ledd, jfr. overføringsvedtak § 2.
Jfr. § 19 Rådmannen fører tilsyn etter denne bestemmelsen.
Andre bestemmelser
På områder delegert til rådmannen fatter TRS vedtak hvor saken er prinsipiell eller ikke
anses kurant.
Jfr. forskrifter til §§ 3 og 18 Rådmannen gir uttalelse i landbrukssaker hvor slike forskrifter
pålegger kommunen dette. Rådmannen fatter vedtak i landbrukssaker kommunen er gitt
avgjørelsesmyndighet gjennom slike forskrifter, når saken anses kurant.
TRS fatter vedtak i landbrukssaker kommunen er gitt avgjørelsesmyndighet gjennom slike
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forskrifter, når saken ikke anses kurant.
Klage
Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av TRS i
førsteinstans, også når det gjelder delegert myndighet etter overføringsvedtaket.
Klage på vedtak fattet av andre på delegert myndighet behandles av klagenemnda i
førsteinstans, også når det gjelder delegert myndighet etter overføringsvedtaket.
Rapportering
Vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet rapporteres til TRS. Vedtak fattet
av TRS på delegert myndighet rapporteres etter behov.

KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT M.V.
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 17.7.1953
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering i henhold til vedtatt beredskapsplan.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN
Lov om helsetjenesten i kommunene 19. november nr. 66 1982.
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. § 4a-3 1.ledd.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Klage
Det er egne klageregler i lovens § 2-4, § 4a-12, § 7-4 og § 7-8. Det er forskjellige
klageinstanser avhengig av hvilken paragraf som kommer til anvendelse. Klageinstans i
kommunen er klagenemnda.
Rapportering
Det rapporteres til formannskapet etter behov.

KONSESJONSLOVEN
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom 28. november nr. 98 2003.
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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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Klage
Det er egne klageregler i forskrift 2003.12.08 nr 1479: (LMD) Vedtak om overføring av
myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning
og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. lovens § 24. Klageinstans er fylkesmannen eller fylkeslandbruksstyret.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

KRISESENTERLOVEN
Lov om kommunale krisesentertilbud av 19. Juni 2009 nr.44.
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Klage
Ingen klageadgang.
Rapportering
Det rapporteres til formannskapet etter behov.

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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
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Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

LAKSE- INNENLANDSFISKELOVEN
Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v 15.5.1992
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

MATLOVEN
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv 19.12.2003
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

MATRIKKELLOVEN
Lov om eigedomsregistrering 17.6.2005
Kommunestyrets myndighet
Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre,
må utøves av kommunestyret, jf. kommuneloven § 6.
Kommunestyrets myndighet etter følgende bestemmelser kan ikke delegeres til andre:
Inngå avtale om felles myndighetsutøvelse eller å overlate myndighetsutøvelsen til offentlige
myndigheter utenfor kommunen, jf. § 5a annet ledd
Fastsette gebyrregulativet, jf. § 32.

32

Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
§ 21, jf. matrikkelforskriftens kap 12
TRS fastsetter offisiell adresse.
Delegering til Rådmannen
Jf. § 5a annet ledd
Rådmannen tildeles myndighet til å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i
kommunen.
Jf. forskrift til§ 5a tredje ledd
Matrikkelforskriften
Rådmannen fatter vedtak etter denne forskriften.
Jf. § 18 (3) siste pkt., Kommunestyret selv vedtar forskrift om at fristen ikke løper i en
bestemt tid om vinteren.
Jf. § 51 TRS skal tildele alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell
adressering, et navn som er entydig innenfor kommunen.
Jf. § 59 Kommunestyret selv kan i forskrift fastsette utfyllende regler om adressetildeling og
skilting
Jf. kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9
Rådmannen har myndighet og oppgaver tillagt kommunen etter disse kapitlene, i saker som
anses kurante.
§§ 44 og 45
Formannskapet kan utføre ekspropriasjon for gjennomføring og sikring av tiltak og
innretninger i samband med grunnlagsmåling, og er delegert myndighet til å inngå avtaler
etter § 45.
Klage
Klage på vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet behandles av rådmannen før
klage sendes fylkesmannen, jf. 46.
Klage på vedtak fattet av TRS på delegert myndighet behandles av samme utvalg før klage
sendes fylkesmannen, jf. 46.
Rapportering
Vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet rapporteres til TRS etter behov.

MOTORFERDSELSLOVEN
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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

NATURMANGFOLDSLOVEN
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Lov om forvaltning av naturens mangfold 19.6.2009
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

NATURSKADELOVEN
Lov om sikring mot og erstatning for naturskader 25.3 nr. 7 1994, med endringer av 19.12 nr.
121 2008
Kommunestyrets myndighet:
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet.
Kommunestyret delegerer myndighet til å behandle prinsipielle og til å behandle og avgjøre
ikke prinsipielle saker innen lovens virkeområde til formannskapet. Kommunestyret delegerer
sin myndighet til å behandlet og avgjøre prinsipielle saker etter lovens kap 3 til
formannskapet
Delegering til rådmannen:
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

ODELSLOVEN
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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.
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OPPLÆRINGSLOVEN
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen 17. juli nr. 61. 1998, med endringer
av 19.6.2009 nr. 95 og nr. 103.
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS., bortsett fra avgjørelser i overordnet plansaker og saker som
gjelder skolestrukturen i kommunen.
Saker som alltid skal behandles i TRS:
 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.ledd.
Delegering til lokalutvalgene
TRS delegerer til lokalutvalgene å oppnevne kommunale styrerepresentanter til
samarbeidsutvalgene i skolene og oppvekstsentrene.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre 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 rådmannen vedtaksmyndighet. Prinsipielle spørsmål som gjelder
slike saker skal legges fram til behandling i TRS, men da ikke knyttet til sak som gjelder
enkeltelev.
Rådmannen har myndighet til å vedta ordensreglement etter § 2-9 og skolerute etter § 2-2
4.ledd. I saker som skyss etter kap 7 har rådmannen myndighet til å avgjøre etter reglement
godkjent av TRS.
Andre organ
Lovens § 11 fastlegger at skolene skal ha samarbeidsutvalg, elevråd og foreldreråd.
Klage
Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.
Vedtak som gjelder enkeltelever rapporteres ikke enkeltvis.

OREIGNINGSLOVEN
Lov om oreigning av fast eigedom 23.10.1959
Kommunestyrets myndighet:
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet.
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Kommunestyret delegerer myndighet til å behandle prinsipielle og til å behandle og avgjøre
ikke prinsipielle saker innen lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen:
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

PASIENTRETTIGHETSLOVEN
Lov om pasientrettigheter av 2. Juli 1999 nr. 63
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Klage
Det er egne klageregler i lovens § 7
Rapportering
Det rapporteres til overordnet organ etter behov.

PLAN OG BYGNINGSLOVEN 2008
Lov om planlegging og byggesaksbehandling 27.6.2008
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 kan ikke
delegeres til andre.
Kommunestyret selv skal
•
Ha ledelsen av den kommunale planleggingen og sørge for at plan- og
bygningslovgivningen følges i kommunen. § 3-3:
•
Vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan, jf. § 3-3•
ha myndighet til å vedta ekspropriasjon etter kapittel 16
•
ha myndighet til å vedta utbyggingsavtale etter kapittel 17
•
ha myndighet til å gi forskrifter om gebyr etter kapittel 33
Delegering til formannskapet (planutvalget)
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens del 1 til 3, kapitlene 1-19 til formannskapet (planutvalget).
•

Planutvalget (Formannskapet) har ansvar for helhetlig ressursstyring og de overordnede
linjene for den kommunale virksomhet, med særlig ansvar for kommunal planstrategi
etter plb § 10-1 og kommuneplan etter plb kap 11.
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•

•

•
•

Planutvalget forestår koordineringen av behandling av utkast til kommuneplan for
kommunen og fremmer samlet innstilling til kommunestyret for så vel kommuneplan som
kommunedelplaner.
Planutvalget gis myndighet til å organisere arbeidet med den kommunale planleggingen
etter kapittel 10 til 12 og opprette de utvalg og treffe de tiltak som finnes nødvendige for
gjennomføringen av planleggingen, jf. pbl § 3-3 annet ledd tredje punktum.
Planutvalget delegeres myndighet til å fastsette planprogram. Jf. § 11-13 annet ledd
Planutvalget delegeres myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens
arealdel Jf. § 11-17

Andre bestemmelser
Planutvalgets myndighet etter følgende bestemmelser kan ikke delegeres:
- Vedta detaljregulering (bebyggelsesplaner), jf. § 12-3
- Fastsette planprogram for reguleringsplaner, jf. § 12-9.
- Behandle private forslag til reguleringsplaner, jf. § 12-11
- Behandle forslag til reguleringsplaner og fremme disse for kommunestyret, jf. § 12-12
første ledd.
- Vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommuneplanens arealdel jf. § 12-12
annet ledd.
- Vedta endringer og oppheving av mindre endringer i reguleringsplan, eller vedta
utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplan, jf. § 12-14.
- Nedlegge midlertidig forbud mot deling og byggearbeider, jf. § 13-1
- Planutvalget er dispensasjonsmyndighet i henhold til lovens § 19-4 med mindre annet
er bestemt i vedkommende plan.
Delegering til Rådmannen etter del 1 til 3 (plandelen)
-

-

-

-

I saker som anses kurante utøver rådmannen den myndighet som etter loven og gitte
forskrifter er tillagt kommunen og kommunens plan- og bygningsmyndighet, med
unntak av den myndighet som ikke kan delegeres, jf. pbl § 3-3.
Vedr. klage over vedtak av planutvalget, delegeres rådmannen til 1) forlenge
klagefrist, 2) gi oppreisning for oversittelse av klagefrist, 3) gi klagen utsettende
virkning inntil planutvalget evt. beslutter noe annet. Jf. § 1-9:
Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre og legge ut forslag til offentlig ettersyn i
kurante saker. Jf. § 12-8
Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre mindre vesentlige endringer i
reguleringsplan.
Rådmannen kan fastsette tomteinndeling når det ikke er fastsatt i reguleringsplan. Jf.
§ 12-14
Rådmannen kan samtykke i at en eiendom blir delt eller tiltak utført, hvis det etter
skjønn ikke vil vanskeliggjøre den nye reguleringen. Jf. § 13-1
Kurante dispensasjoner delegeres rådmannen. Jf. kap 19
Disp. fra bestemmelsen i regulerings- og detaljreguleringer ang. byggegrenser,
byggehøyder, tomtegrenser og utnyttelsesgrad, kurante fradelinger, samt disp. fra
arealdelen i kommuneplanen når det gjelder mindre avvik fra planens utfyllende
bestemmelser, delegeres rådmannen.
Rådmannen delegeres myndighet også i saker som gjelder tiltak på bolig og
fritidseiendommer som ligger i 100-meters beltet langs innsjøer og bekker, jf. § jf. § 18.

Delegering til TRS etter lovens del 4 og 5
Kapitlene 20 - 32 i ny byggesaksdel i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 med
tilhørende forskrifter delegeres til TRS med unntak av den myndighet som kommunestyret
selv beholder.
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Delegering til rådmannen etter lovens del 4 og 5
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
kapitlene 20-32.
Med følgende begrensninger:
§ 20-1, pkt m, Deling av eiendom:
Rådmannen delegeres ansvar slik:
1) Tilleggstomt eller ensidig arealoverføring inntil 500 m2
2) større gjensidige arealoverføringer der det kan overføres inntil 500 m2 mer fra den
ene eiendommen enn fra den andre.
3) Tomter som ligger i områder hvor det tidligere er utarbeidet detaljplan.
4) Leie/festetomter som omgjøres til eiendoms tomter, forutsatt samme bruk
5) Deling av bolig og fritidseiendommer som består av flere parseller
Kap 32, Ulovlighetsoppfølging
Rådmannen delegeres myndighet etter
§ 32-3. Pålegg om retting og pålegg om stans, og § 32-4. Pålegg om stans og opphør med
øyeblikkelig virkning
Klage
Klage på vedtak fattet av rådmannen behandles av planutvalget der vedtak er gjort etter
lovens plandel (del 1-3), og av TRS, der vedtak er gjort etter lovens bygningsdel(del 4) i
første instans, jf. § 1-9. Klager sluttbehandles av Fylkesmannen i Nordland
Rapportering
Vedtak fattet av rådmannen på delegert myndighet rapporteres til planutvalget/TRS etter
behov.
Vedtak fattet av planutvalget/TRS på delegert myndighet rapporteres kommunestyret etter
behov.

SERVERINGSLOVEN
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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Myndighet som tilsyns- og rettighetsstyret ikke delegerer:
 Vedtak om skjenketid/åpningstid etter § 15.
 Vedtak om tilbakekalling av serveringsbevilling etter § 19.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Klage
Fylkesmannen er klageinstans.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.
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SKOGBRUKSLOVEN
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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ som referatsak.

SMITTEVERNLOVEN
Lov om vern mot smittsomme sykdommer 5.august nr.55 1994.
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde. Formannskapet delegerer rådmannen
myndighet til å utpeke smittevernlege og stedfortreder jfr. lov om smittsomme sykdommer §
7.2.
NB! Når det ikke er tid til å kalle sammen formannskapet har rådmannen myndighet til å
treffe avgjørelser etter bestemmelsene i lovens kapittel 4.
Formannskapet skal da snarest kalles sammen for å behandle saken.
Klage
Fylkesmannen er klageorgan.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

SOSIALTJENESTELOVEN
Lov om sosiale tjenester m.v. 13. desember nr. 81 1991.
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet
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Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle overordnede
saker innen lovens virkeområde til formannskapet, ikke enkeltsaker om klienters rettigheter
(klientsaker).
Delegering til tilsyns- og rettighetsstyret
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre enkeltsaker om klienters
rettigheter (klientsaker) som ikke er videredelegert til rådmannen. Dvs.:
• Vedtak om omsorgslønn etter § 4 – 2.
• Vedtak om personlig assistent etter § 4 – 2.
Delegering til rådmannen
Tilsyns- og rettighetsstyret delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle
ikke-prinsipielle saker innen lovens virkeområde (alle klientsaker).
Klage
Loven har egne klagebestemmelser, enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen bortsett fra
de som etter kapittel 9 skal til fylkesnemnda.
Rapportering
Det rapporteres til formannskapet etter behov.

STADNAMNLOVEN
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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer myndighet til å behandle prinsipielle og til å behandle og avgjøre
ikke prinsipielle saker innen lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
TRS delegerer rådmannen 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 overordnet organ som referatsak.

STRAFFELOVEN
Alminnelig borgelig straffelov av 22.5.1902
Kommunstyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til rådmannen
Rådmannen begjærer offentlig påtale i saker som omfattes av kap. 12,13, 18, 24, 25, 26, 28,
34 og 40.
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Delegering til formannskapet
Formannskapet begjærer offentlig påtale på vegne av kommunen ellers.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

TILSKOTT TIL LIVSSYNSSAMFUNN
Lov om tilskott til livssynssamfunn 12.juni nr. 64 1981
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Dette gjelder også tilskudd etter § 19 2. ledd og etter § 20 etter oppgave fra
Brønnøysundregistrene.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

TOBAKKSSKADELOVEN
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.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen:
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Rådmannen fører tilsyn etter § 6 5.ledd.
Rapportering:
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

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.
Delegering til formannskapet
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Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle alle ikkeprinsipielle saker
innen lovens virkeområde.
Dette gjelder også tilskudd etter § 19 2. ledd og etter § 20 etter oppgave fra
Brønnøysundregistrene.
Rapportering:
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

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.
Delegering til formannskapet:
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen:
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Rapportering:
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

TVISTEMÅLSLOVEN
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.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle
ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

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.
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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.
Delegering 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.

VANNRESSURSLOVEN
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). 24.11.2000
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til Formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til Formannskapet, herunder avgjørelsesmyndighet etter lovens §§ 7 og
16, og forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter vannressursloven
15.12.2000 nr. 1070 del I.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ som referatsak.

VASSDRAGSREGULERINGSLOVEN
Lov om vassdragsreguleringer. 14.12.1917
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. I større reguleringssaker skal kommunestyret
selv uttale seg jfr. § 6.
Delegering til formannskapet
Kommunestyret delegerer myndighet til å behandle prinsipielle og til å behandle og avgjøre
ikke prinsipielle saker innen lovens virkeområde til formannskapet. Formannskapet gir
uttalelser etter vassdragsreguleringsloven jfr. § 6.
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Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

VEGLOVEN
Veglov 20. juni nr. 45 2003.
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til Formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til Formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

VEGTRAFIKKLOVEN
Vegtrafikklov 18.juni 1965, med endringer av 15.6.2001, 4.7.2003 og 5.5.2006
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til Formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til Formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde, herunder kommunens myndighet i henhold til §§
28 og 29 i skiltforskriften, myndighet etter lovens §§ 6 5.ledd og 7, 2.ledd om midlertidig
vedtak om lavere fartsgrense og forbud mot trafikk og myndighet til å kreve fjernet kjøretøy i
henhold til lovens § 37.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

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.
Delegering til TRS
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til TRS – som er Lurøy kommunes viltnemnd.
Delegering til rådmannen
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TRS delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikke-prinsipielle saker
innen lovens virkeområde. Det presiseres at myndighet til å gi fellingstillatelse av vilt etter §§
13 og 14 og ”Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer
andre viltarters reproduksjon” er delegert til rådmannen i ikke-prinsipielle saker.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.

YRKESTRANSPORTLOVEN
Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy 21.6.2002
Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller som loven selv
legger til andre organer.
Delegering til Formannskapet
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre prinsipielle saker innen
lovens virkeområde til Formannskapet.
Delegering til rådmannen
Formannskapet delegerer rådmannen myndighet til å behandle og avgjøre alle ikkeprinsipielle saker innen lovens virkeområde.
Rapportering
Vedtak rapporteres til overordnet organ.
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