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GENERELT OM DELEGASJON 
 

Dette reglementet beskriver Steinkjer kommunestyres tildeling av avgjørelsesmyndighet og den videre 
delegering i kommuneorganisasjonen. 
Delegert myndighet gjelder den til enhver tid gjeldende lov og forskrifter gitt med hjemmel i loven. 

Se www.lovdata.no 
 

Delegert myndighet utøves innenfor rammene av vedkommende særlov og kommuneloven, og 
forutsetter at overordna og tematiske planer og saker av prinsipiell karakter skal behandles av et 
politisk organ. Delegasjon i særlover gis primært i forhold til enkeltsaker og saker som ikke er av 
prinsipiell karakter. Dersom den som er gitt delegert myndighet er usikker på om saken er av 
prinsipiell betydning, skal saken behandles av overordna organ. 

 

Kommunestyret 
Kommunestyret er Steinkjer kommunes øverste organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen. 
Kommunestyret kan delegere sin myndighet til andre politiske utvalg eller administrasjonen, med 
mindre loven bruker begrepet "kommunestyret selv". 

 

Formannskapet 
Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, 
jf. kommuneloven § 5-6.  

 

Ordfører 
Kommunestyret kan gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning, treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første ledd og opprette utvalg som skal forberede 
saker som ikke har prinsipiell betydning, jf. Kommuneloven §6-1 

 

Utvalg 
Kommunestyret kan gi utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jf. 
kommuneloven § 5-7. 

 

Kommunedirektøren 
Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet, jfr. kommuneloven § 
13-1, 6.ledd. 
Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov, jfr 
kommunelovens § 13-1, 7.ledd. 

 

Kommunale foretak og selskaper, interkommunalt samarbeid 
Et kommunalt foretak (KF) er en del av kommunen, jf. kommuneloven § 9-1, 2.ledd.   
Ansvar og myndighet for kommunalt foretak fremgår av foretakets vedtekter, og ikke av 
kommunens delegasjonsreglement.  Dette gjelder Steinkjer Kommuneskoger - Ogndalsbruket KF 
og Steinkjerbygg KF.  

 
For aksjeselskaper og interkommunale selskaper fremgår ansvar og myndighet av vedtekter 
eller selskapsavtalen, og ikke av kommunens delegasjonsreglement. 
 
For interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven av 1992 (administrativt 
vertskommunesamarbeid med eget styre), hvor overgangsbestemmelsene i § 31-2 i 
kommuneloven av 2018 benyttes, fremgår styrets myndighet av egen samarbeidsavtale, og 

http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#8
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#10
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html#23
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-004.html#23
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-013.html#61
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ikke av kommunens delegasjonsreglement. Samarbeidsavtale vedtas av kommunestyrene i 
samarbeidskommunene.  
Et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 er ikke et eget rettssubjekt, men 
organisatorisk en del av vertskommunens virksomhet, og for slikt samarbeid gjelder 
kommunens delegasjonsreglement. 
 
For vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-3 med felles folkevalgt nemnd gjelder 
følgende: 
Deltakerkommunene kan gi nemnda myndighet til å treffe vedtak i alle typer saker hvis ikke 
noe annet følger av lov. Nemnda kan gi kommunedirektøren i vertskommunen myndighet til å 
treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.  

 

Legater og fond 
Regler for legater og fond er beskrevet i de enkelte legater og fonds vedtekter. 

 

Hastevedtak 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til formannskapet i saker som skulle vært 
avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å 
innkalle dette, jf. kommuneloven § 11-8. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragrafen 
forelegges kommunestyret i kommunestyrets neste møte. 

 

Økonomi/ budsjett 

Delegasjon av myndighet i budsjettsaker reguleres av kommunens økonomireglement. 
 

Forutsetninger 

Ved utøvelsen av delegert myndighet, som i all kommunal saksbehandling, skal 

forvaltningslovens og offentlighetslovens krav følges, herunder krav om meroffentlighet. 

 

Forskrifter 

    Der myndighet er delegert i lov som har underordna forskrift, gjelder den delegerte myndigheten også 

    for forskriftens bestemmelser. 

 

GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV ALL DELEGERT MYNDIGHET 
 

Utgangspunkt 
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet 
organ, innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede planer. 

 

Kommunestyrets delegerte myndighet kan til enhver tid trekkes tilbake både generelt og i 
enkeltsaker. 

 

Unntak fra plikt til å utøve myndighet 
Den som har fått delegert myndighet kan overlate til overordnet organ å ta avgjørelse når spesielle 
forhold tilsier det. 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#13
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Underretning 
Administrative vedtak med hjemmel i delegasjonsreglementet, tilsynsrapporter og dokumentasjon 
innenfor det enkelte utvalgs område, meldes overordna politiske organ på en hensiktsmessig måte. 

 

Klagebehandling 
Forberedende klagebehandling foretas av vedtaksinstansen jf. forvaltningsloven § 33. Dersom 
vedtaksinstansen finner at det i klagen fremkommer opplysninger som gjør at saken blir av prinsipiell 
karakter, eller er i tvil om dette, sendes klagen til det organ som har delegert myndigheten. Dette 
organ tar så stilling til om klagen skal tas tilfølge eller oversendes klageinstansen. 
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Delegering av myndighet etter lov 

Alkoholloven 
LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 

Delegasjon fra kommunestyret til formannskapet 
Kommunestyret delegerer all avgjørelsesmyndighet etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. (alkoholloven) med tilhørende forskrifter til formannskapet, med unntak av 
alkoholpolitisk handlingsplan i hht alkohollovens § 1-7d. 
 
Delegasjon fra formannskapet til kommunedirektøren 
Formannskapet delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven til kommunedirektøren: 

• Godkjenning av ny styrer og stedfortreder i bevillingsperioden iht. § 1-7c 

• Avgjørelse av søknad om å benytte ambulerende skjenkebevilling gitt i medhold av § 4-5 

• Avgjørelse av søknader om utvidelse av skjenketid og utvidelse av skjenkelokalet for 
en enkelt anledning iht. § 4-4 tredje ledd og § 4-2 fjerde ledd 

• Avgjørelse av søknader om bevilling for en enkelt anledning iht. § 1-6 annet ledd 

• Avgjørelse av søknader i den perioden formannskapet har sommerfri 
 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til helsesjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven til helsesjef. 
 

Arkivloven 
LOV-1992-12-04-126 Lov om arkiv 

 
Delegasjon fra kommunedirektøren til personalsjef 
Kommunedirektøren delegerer sitt arkivansvar etter arkivloven til personalsjef 
 
 

Barnehageloven 
LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager 
 
Delegasjon fra kommunestyret til Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om barnehager (barnehageloven) til 
hovedutvalget for oppvekst og kultur. 
 
Delegasjon fra Hovedutvalget for oppvekst og kultur til kommunedirektøren 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet med unntak av § 14 
godkjenning av nye barnehager og § 8 fastsetting av vedtekter etter barnehageloven til 
kommunedirektøren. 
 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til oppvekstsjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven til oppvekstsjef 
 
Delegasjon fra oppvekstsjef til sektorleder barnehage 

http://www.lovdata.no/all/nl-19890602-027.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19890602-027.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
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Oppvekstsjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet med unntak av § 14 godkjenning av nye 

barnehager og § 8 fastsetting av vedtekter etter barnehageloven til sektorleder barnehage. 

Delegasjon fra sektorleder barnehage til enhetsledere i barnehagene 
Sektorleder barnehage delegerer følgende avgjørelsesmyndighet til enhetsledere i barnehagene: 

• Myndighet til å treffe vedtak om opptak i barnehage 
Styrerne ved de kommunale barnehagene delegeres myndighet til å treffe vedtak om opptak 
i barnehage iht. barnehagelovens § 17 jf. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i 
barnehage § 3. 

• § 35 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder i kommunale barnehager 
Styrerne ved de kommunale barnehagene delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak om 
spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehagen. 

• § 35 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder i private barnehager 
Styrerne ved ressursbarnehagene delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak om 
spesialpedagogisk hjelp for barn i private barnehager tilhørende den enkelte 
ressursbarnehage. 

• Myndighet som underinstans 
Styrerne ved de kommunale barnehagene delegeres myndighet til å fungere som 
underinstans ved behandling av klagesaker vedrørende spesialpedagogisk hjelp i kommunale 
barnehager etter forvaltningslovens bestemmelser 

• Myndighet som underinstans 
Styrerne ved ressursbarnehagene delegeres myndighet til å fungere som underinstans ved 
behandling av klagesaker vedrørende spesialpedagogisk hjelp i private barnehager etter 
forvaltningslovens bestemmelser 

 

Delegasjon fra sektorleder barnehage til barnehagemyndigheten 
Sektorleder barnehage delegerer sin avgjørelsesmyndighet til å treffe vedtak i saker som omhandler 
tilsynssaker (§53), dispensasjonssaker og i andre saker som er egnet til å stille spørsmål om likeverdig 
behandling av kommunale og private barnehager, til barnehagemyndigheten. 
 

Barnevernloven 
LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barneverntjenester 
 
Delegasjon fra kommunestyret til barnevernleder  
Myndigheten i hht loven ligger direkte hos barnevernleder.  
Jf lovens § 2.1 fjerde ledd. 
 
Barnevernleder delegeres myndighet til å reise søksmål og anvende rettsmidler i saker etter 
loven, samt til å møte som kommunens representant og til å utpeke partsrepresentant i sitt 
sted. 
 

Beiteloven 
LOV 1961-06-16 nr 12 Lov om ymse beitespørsmål 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om ymse beitespørsmål (beiteloven) til 
hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning.  
 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
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Delegasjon fra hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
beiteloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter beiteloven til teknisk sjef 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter beiteloven til enhetsleder landbruk. 
 
 
 

Eierseksjonsloven 
LOV 1997-05-23 nr 31 Lov om eierseksjoner 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning  
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 
til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
eierseksjonsloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter eierseksjonsloven til teknisk sjef 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder byggesak og oppmåling 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter eierseksjonsloven til enhetsleder 
byggesak og oppmåling. 
 
 

Film- og videogramloven 
LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om film og videogram § 2 om 
kommunal løyveordning til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for oppvekst og kultur til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om film og 
videogram til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til kultursjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter film og videogramloven til kultursjef 
 
Delegasjon fra kultursjef til enhetsleder 
Kultursjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter film- og videogramloven til enhetsleder kino og 
kulturarrangement 
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Folkebibliotekloven 
LOV 1985-12-20 nr 108: Lov om folkebibliotek 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) 
§ 4 om fastsetting av reglement for folkebibliotek til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for oppvekst og kultur til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om folkebibliotek 
(folkebibliotekloven) § 4 om fastsetting av reglement for folkebibliotek til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til kultursjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter folkebibliotekloven til kultursjef 
 
Delegasjon fra kultursjef til enhetsleder 
Kultursjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter folkebibliotekloven til enhetsleder bibliotek. 
 

Folkehelseloven 
LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid  
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for helse og omsorg  
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
til hovedutvalg for helse og omsorg. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for helse og omsorg til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter folkehelseloven til 
kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til kommuneoverlegen 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter folkehelseloven til 
kommuneoverlegen 
 

Forpaktningsloven 
LOV 1965-06-25 nr 1 Lov om forpakting 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om forpaktning (forpaktingsloven) §§ 
4,6,7 og 11 om godkjenning av forpaktningsavtaler og fastsetting av forpaktningsavgifter, til  
hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
forpaktningsloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forpaktningsloven til teknisk sjef 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forpaktningsloven til enhetsleder landbruk. 
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Forvaltningsloven 
LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
 
Delegasjon fra kommunestyret til klagenemnda 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet som klageinstans etter forvaltningslovens § 28 
til Klagenemnda. 
 
 
 
 
 

Forurensningsloven 
LOV 1981-03-13 nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
 

Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om vern mot forurensing og om avfall 
(forurensningsloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
forurensningsloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensingsloven til teknisk sjef. 
 
Delegasjon til enhetsleder vann, avløp og utbygging 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensingslovens kap 4 Særlige 
regler om avløpsanlegg m.v. til enhetsleder vann, avløp og utbygging 

 

Delegasjon til enhetsleder landbruk 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensingsforskriftens kap 4 
Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt til enhetsleder landbruk 
 

Friluftsloven 
LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om friluftslivet (friluftsloven) til 
hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
friluftsloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friluftsloven til teknisk sjef. 
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Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 

Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friluftslovens § 3 a. Ferdsel på vei eller sti i 

innmark, § 16. (Sperring av særlig utsatt område) og § 20. Uttalelse om tvilsspørsmål til enhetsleder 

landbruk. 

Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder vei, trafikk og park 

Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friluftslovens § 15. Regulering av ferdsel på 

visse friluftsområde til enhetsleder vei, trafikk og park. 

 

 

Friskoleloven 
LOV 2003-07-04-84: Lov om frittståande skolar 
 

Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om frittståande skolar (friskoleloven), 
til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for oppvekst og kultur til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friskoleloven med 
unntak av § 2.1 godkjenning til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til oppvekstsjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friskoleloven til oppvekstsjef 
 
Delegasjon fra oppvekstsjef til sektorleder skole 
Oppvekstsjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friskoleloven til sektorleder skole. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven 
LOV 2011-06-2nr 30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
 

Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for helse og omsorg 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) med unntak av kapittel 6 om samarbeid 
mellom kommunen og det regionale helseforetaket, til hovedutvalg for helse og omsorg. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for helse og omsorg til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og 
omsorgstjenesteloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til helsesjef og oppvekstsjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven til 
helsesjef, med unntak av bestemmelser som gjelder tjenester som ligger til oppvekstetaten. Disse 
bestemmelsene delegeres til oppvekstsjefen. 
 
Delegasjon fra helsesjef til leder forvaltningskontor og koordinerende enhet 
§ 3-2 Kommunens ansvar for helse - og omsorgstjenester 
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Leder ved forvaltningskontoret og koordinerende enhet delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak 

jf. § 3 -2 punkt 6: Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

a. Helsetjenester i hjemmet 

b. Personlig assistent, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 

c. Plass i institusjon, herunder sykehjem og rehabilitering 

d. Avlastningstiltak 

 

§ 3-6  Kommunenes ansvar overfor pårørende 

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte 

blant annet i form av: 

1. opplæring og veiledning  

2. avlastningstiltak  

3. omsorgsstønad 

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte 

Leder ved forvaltningskontoret og koordinerende enhet delegeres myndighet til å fatte 

enkeltvedtak jfr. § 3-7 om boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 

vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre 

årsaker. 

 

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse 

Leder ved forvaltningskontoret og koordinerende enhet delegeres myndighet til å fatte 

enkeltvedtak jfr. § 3-8 personlig assistanse etter § 3-2 førsteledd nr. 6 bokstav b, i form av 

praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 

 

Myndighet som underinstans 

Leder ved forvaltningskontoret og koordinerende enhet delegeres myndighet til å fungere 

som underinstans for helsesjef ved behandling av klagesaker vedrørende § 3-2, § 3-6, § 3-7 

og § 3-8. 

  

Leder ved forvaltningskontoret og koordinerende enhet delegeres ansvar for koordinerende enhet. 

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, 

opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2 

Delegasjon fra helsesjef til leder DMS Inn-Trøndelag 
Leder for DMS Inn-Trøndelag (vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 b) delegeres 

myndighet til å gi tilbud om  

Helse- og omsorgstjenester jfr. § 3 -2 punkt 6 i helse- og omsorgstjenesteloven: 

Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

o Plass i institusjon, herunder intermediære sengeplasser, interkommunale øyeblikkelig 

hjelpsplasser og kommunale plasser 
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o Drift av interkommunale dialyseplasser 

o Drift av dialyse plasser i regi av Helse Nord Trøndelag 

Delegasjon fra helsesjef til alle ledere i helseetaten 
Alle ledere i avdeling for helse delegeres ansvar for at pasienter og brukere med behov for langvarige 

og koordinerte tjenester skal få tilbud om individuell plan og koordinator i tråd med lovens § 7-1 og § 

7-2. 

Delegasjon fra oppvekstsjef til sektorleder forebygging 
Oppvekstsjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven til 

sektorleder forebygging. Delegasjonen er begrenset til tjenester som er organisert i oppvekstetaten. 

Delegasjon fra sektorleder forebygging til enhetsledere i sektor forebygging med ansvar innenfor 
helse- og omsorgstjenesteområdet 
 
Enhetsledere i sektor forebygging med ansvar innenfor helse- og omsorgstjenesteområdet delegeres 

avgjørelsesmyndighet etter lov om pasient- og brukerrettigheter. 

Myndighet som underinstans 

Alle enhetsledere ved sektor forebygging delegeres myndighet til å fungere som underinstans ved 

behandling av klagesaker vedrørende tjenesteutøvelse i deres ansvarsområder. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06. 2011 nr 30 (Helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester 

Enhetsleder for Barn og familie delegeres myndighet for å tilby følgende: 

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 

a. Helsetjeneste i skoler og 

b. Helsestasjonstjeneste 

2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 

Enhetsleder for Avlastning barn og unge delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak 

jfr. § 3 -2 punkt 6 

Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

b. Støttekontakt 

jfr § 3-6 Kommunens ansvar for pårørende 

- Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte 

bla i form av: 

1. Opplæring og veiledning  

2. Avlastningstiltak  
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Enhetsledere i sektor forebygging delegeres ansvar for at barn og unge med behov for langvarige og 

koordinerte tjenester skal få tilbud om individuell plan og koordinator i tråd med 

lovens § 7-1 og § 7-2. 

Enhetsledere skal ta ansvar for at arbeidet med individuell plan og oppnevning, opplæring og 

veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2 blir gjennomført på en god og samhandlende måte. 

Enhetsledere delegeres myndighet for å bidra til sosial-, psykososial- og medisinsk habilitering og 

rehabilitering til målgruppen barn og unge jf pkt 5. 

 
 
 
 

Helseberedskapsloven 
LOV 2000-06-23 nr 56 Lov om helsemessig og sosial beredskap 
 

Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for helse og omsorg 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om helsemessig og sosial beredskap 
(helseberedskapsloven) til hovedutvalg for helse og omsorg. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for helse og omsorg til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helseberedskapsloven til 
kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til helsesjef og oppvekstsjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helseberedskapsloven til helsesjef, 
med unntak av bestemmelser som gjelder tjenester som ligger til oppvekstetaten. Disse 
bestemmelsene delegeres til oppvekstsjefen. 
 
Delegasjon fra helsesjef til sektorleder 
Sektorledere gis myndighet og ansvar på sine respektive tjenesteområder 
 
Delegasjon fra sektorledere til enhetsledere i helseetaten 
Enhetslederne gis myndighet og ansvar på sine respektive tjenesteområder 

Delegasjon fra oppvekstsjef til sektorleder forebygging 
Sektorledere gis myndighet og ansvar på sine respektive tjenesteområder 
 
Delegasjon fra sektorleder forebygging til enhetsledere  
Enhetslederne gis myndighet og ansvar på sine respektive tjenesteområder 
 

Hundeloven 
LOV 2003-07-04 nr 74 Lov om hundehold 

Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om hundehold (hundeloven) til 

hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
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Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
hundeloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter hundeloven til teknisk sjef 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter hundeloven til enhetsleder landbruk. 

Husbankloven 
LOV 2009-05-29 nr 30: Lov om husbanken 
 

Delegasjon fra kommunestyret til boligpolitisk utvalg  
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om husbanken (husbankloven) til 
boligpolitisk utvalg. 
 

Introduksjonsloven 
LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven), til hovedutvalg for oppvekst og 
kultur. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for oppvekst og kultur til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven til 
kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til oppvekstsjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven til oppvekstsjef 
 
Delegasjon fra oppvekstsjef til sektorleder forebygging 
Oppvekstsjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven til sektorleder 

forebygging. 

Delegasjon fra sektorleder forebygging til enhetsleder integrering 
Enhetsleder for Integrering delegeres myndighet til å være kommunens representant som 

driftsoperatør i forbindelse med driftsavtale med Utlendingsdirektoratet om drift av asylmottak. 

Enhetsleder for Integrering delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter Introduksjonslovens 

kap. 2 og 3. 

 

Jordloven 
LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord 
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Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om jord (jordloven) til hovedutvalg for 
teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven 
til kommunedirektøren, med unntak av søknader etter § 12 om fradeling av tunet på 
landbrukseiendom og hvor jord- og skogbruksarealer selges som tilleggsareal til annen 
landbrukseiendom. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven til teknisk sjef 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven til enhetsleder landbruk. 

 

Kommuneloven 
LOV-2018-06-22-83 Lov om kommuner og fylkeskommuner. 
 
Delegasjon fra kommunestyret til formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter lov om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-3 til formannskapet med unntak av: 

• hvor myndigheten er lagt til kommunestyret selv gjennom lov eller forskrift 

• de saker hvor myndigheten er delegert til et fast utvalg eller andre, 
gjennom delegasjonsvedtak eller reglement 

• saker av prinsipiell betydning 
 
Delegasjon fra kommunestyret til ordføreren 
Kommunestyret gir ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning jf. kommuneloven § 6-1. 
 
Ordfører er generalforsamling i kommunale aksjeselskap, samt representerer kommunen eller 
oppnevner representant på sine vegne der kommunen har eierinteresser 
 
Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne jf. kommunelovens 
§ 6-1. Beslutning om søksmål, med unntak av søksmål etter Lov om barneverntjenester, signeres 
av ordfører.  
 
Delegasjon fra kommunestyret til kommunedirektøren 
Formannskapet delegerer sin myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning til kommunedirektøren jf kommunelovens § 5-3. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til etatsjefer og fagstabsjefer  
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven til den etatsjef eller 
fagstabsjef som forvalter saksområdet. 
 
Delegasjon fra etatsjefer til sektorledere (helse og oppvekst) og enhetsledere (teknisk) 
Etatsjefene delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven til den sektorleder (helse og 
oppvekst) og  enhetsleder (teknisk)  

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html
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Delegasjon fra sektorledere til enhetsledere i helseetaten og oppvekstetaten  
Sektorledere i helseetaten og oppvekstetaten delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
kommuneloven til den enhetsleder (helse og oppvekst) som forvalter saksområdet. 
 
 

Konsesjonsloven 
LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om konsesjon ved erverv av fast 
eiendom (konsesjonsloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
konsesjonsloven til kommunedirektøren, med unntak av: 

• Konsesjonssaker hvor pris ikke ligger klart innenfor beregnet bruksverdi. 

• Konsesjonssaker hvor eiendom selges som tilleggsareal til annen landbrukseiendom 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven til teknisk sjef. 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven til enhetsleder landbruk. 
 

Lakse- og innlandsfiskloven 
LOV 1992-05-15 nr 47: Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning  
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 
(lakse- og innlandsfiskloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lakse- og 
innlandsfiskloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lakse- og innlandsfiskloven til teknisk 
sjef. 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lakse- og innlandsfiskeloven til enhetsleder 
landbruk. 

Matrikkelloven 
LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
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Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om eigedomsregistrering 
(matrikkellova) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
matrikkellova med unntak av § 48 tvangsmulkt til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova til teknisk sjef. 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder byggesak og oppmåling 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova til enhetsleder byggesak og 
oppmåling. 
 

Motorferdselsloven 
LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(motorferdselloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
motorferdselloven til kommunedirektøren, med unntak av § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter motorferdselloven til teknisk sjef. 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter motorferdselloven til enhetsleder landbruk. 
 

Naturmangfoldloven 
LOV 2009-06-19 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter Lov om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
naturmangfoldloven til kommunedirektøren med unntak av med unntak av § 43 høring av 
verneforskrift. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter naturmangfoldloven til teknisk sjef. 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 
Teknisk sjef delegerer sin myndighet etter naturmangfoldloven til enhetsleder landbruk.   
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Naturskadeloven 
LOV-1994-03-25-7 om sikring mot og erstatning for naturskader 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om sikring mot og erstatning for 
naturskader (naturskadeloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
naturskadeloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter naturskadeloven til teknisk sjef. 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter naturskadeloven til enhetsleder landbruk. 

 

Odelsloven  
LOV 1974-06-28 nr 58: Lov om odelsretten og åsetesretten 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om odelsrett og åsetesretten 
(odelsloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
odelsloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter odelsloven til teknisk sjef. 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 
Teknisks sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter odelsloven til enhetsleder landbruk. 
 

Opplæringslova 
LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunngrunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande 
opplæringa (opplæringslova) til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for oppvekst og kultur til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova med 
unntak av § 2.12 godkjenning av privatskoler til kommunedirektøren. 
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Delegasjon fra kommunedirektøren til oppvekstsjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven til oppvekstsjef 
 
Delegasjon fra oppvekstsjef til sektorleder skole 
Oppvekstsjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven til sektorleder skole. 

Delegasjon fra sektorleder skole til enhetsledere i skolene 

• § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa 
Rektor ved grunnskolene delegeres myndighet til, når det er forsvarlig, etter søknad å gi den 
enkelte eleven permisjon i inntil to uker. 

• § 2.8  Opplæring for elevar frå språklege minoritetar 
Rektor ved grunnskolene delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak om særskilt 
språkopplæring. 

• § 5.1  Rett til spesialundervisning 
Rektor ved grunnskolene delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak om 
spesialundervisning. 

• § 4 A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 
Rektor ved Steinkjer Voksenopplæring delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak om 
spesialundervisning. 

• § 1. 8 i forskrift til opplæringsloven. Opplæring i framandspråk og språkleg   fordjuping i 
grunnskolen 
Rektor ved ungdomsskolene delegeres myndighet til å behandle søknader om omvalg når 
dette skjer på et senere tidspunkt enn i første halvåret etter at opplæring i fremmedspråk og 
språklig fordypning er igangsatt. 

• § 3-28 i forskrift til opplæringsloven. Sentralt gitt eksamen 
Rektor ved ungdomsskolene delegeres myndighet til å trekke fag og elever til sentralt gitt 
eksamen i grunnskolen og for den praktiske gjennomføringa av eksamen. 

• § 3-29 i forskrift til opplæringsloven. Lokalt gitt eksamen i grunnskolen 
Rektor ved ungdomsskolene og rektor ved voksenopplæringa delegeres myndighet til å 
gjennomføring alle lokale eksamener.  

• § 3-31 i forskrift til opplæringsloven. Hjelpemiddel til lokalt gitt eksamen 
Rektor ved ungdomsskolene og rektor ved voksenopplæringa delegeres myndighet til 
fastsette hvilke hjelpemiddel som skal tillates ved lokalt gitt eksamen. 

• Myndighet som underinstans 
Rektor ved grunnskolene og Steinkjer Voksenopplæring delegeres myndighet til å fungere 
som underinstans ved behandling av klagesaker vedrørende vedtak om spesialundervisning 
og vedtak om særskilt språkopplæring etter forvaltningslovens bestemmelser 

 
Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Pedagogisk-

psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med 

fylkeskommunen. Tjenesten er hjemlet i barnehageloven § 19 c og i opplæringsloven § 5-6». 

PPT har sitt mandat i Lov om barnehager LOV-2005-06-17-64 (Barnehageloven) og Lov om 

grunnskolen og den videregående opplæring LOV-1998-07-17-61 (Opplæringsloven). PPT skal 

behandle saker etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker LOV-1967-02-10 

(Forvaltningsloven). 

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk 

hjelp etter Barnehageloven og spesialundervisning etter Opplæringsloven. Den pedagogisk-

psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. 
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Enhetsleder for PPT er delegert myndighet til å sørge for at tjenesten ivaretar lovens krav om 

sakkyndig vurdering, og bistår skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling 

med tanke på elever med særlige behov. 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og 

organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov. 

 

Pasient- og brukerrettighetsloven 
LOV 1999-07-02 nr 63 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for helse og omsorg 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om pasient- og brukerrettigheter 
(pasient - og brukerrettighetsloven) til hovedutvalg for helse og omsorg. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for helse og omsorg til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pasient- og 
brukerrettighetsloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til helsesjef og oppvekstsjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven til 
helsesjef, med unntak av bestemmelser som gjelder tjenester som ligger til oppvekstetaten. Disse 
bestemmelsene delegeres til oppvekstsjefen. 
 
Delegasjon fra helsesjef til sektorledere 
Sektorledere i helseetaten med ansvar innenfor helse- og omsorgstjenesteområdet delegeres 

avgjørelsesmyndighet etter lov om pasient- og brukerrettigheter. 

Delegasjon fra sektorleder til enhetsleder 
Enhetsledere gis myndighet og ansvar på sine respektive tjenesteområder 
 
 
Delegasjon fra oppvekstsjef til sektorleder forebygging 
Oppvekstsjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven til 

sektorleder skole. 

Delegasjon fra sektorleder forebygging til enhetsledere 
Enhetsledere i sektor forebygging med ansvar innenfor helse- og omsorgstjenesteområdet delegeres 

avgjørelsesmyndighet etter lov om pasient- og brukerrettigheter. 

Myndighet som underinstans 

Alle enhetsledere ved sektor forebygging delegeres myndighet til å fungere som underinstans ved 

behandling av klagesaker vedrørende tjenesteutøvelse i deres ansvarsområder. 

 

Plan- og bygningsloven 
LOV 2008-06-27 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling  
 
Delegasjon fra kommunestyret til formannskapet 
Kommunestyret delegerer følgende myndighet etter Lov om planlegging og 
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byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) til formannskapet: 

• Myndighet til å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10, 12-11 

• Myndighet til å fremme innsigelse etter § 5-4 

• Myndighet til å sende på høring og fastsette planprogram etter §§ 11-13, 12-9 

• Myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel etter § 11-17 

• Myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12 
• Myndighet til å vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger etter § 12-

14 andre ledd 

• Myndighet til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13-1 

• Myndighet til å vedta innløsning og erstatning etter Kap. 15 

• Myndighet til å gi dispensasjon etter Kap. 19 
 
 
Delegasjon fra kommunestyret og formannskapet til hovedutvalg for teknisk, miljø og 
naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer øvrig myndighet etter plan- og bygningsloven til hovedutvalg for teknisk, 
miljø og naturforvaltning så langt dette er tillatt etter plan- og bygningsloven. 
 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning etter 
plan- og bygningslovens kap. 19 om dispensasjon til hovedutvalg for teknisk, miljø og 
naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter 
plan og bygningsloven til kommunedirektøren: 

• Avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning etter kap. 19. 

• Avgjørelsesmyndigheten i saker som ikke er av prinsipiell betydning etter kap. 20 til 33. 

• I særskilte tilfeller å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §§ 5-2, 11-14, 12-10 og 12-11. 

• Vedtak om små endringer i reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre 
ledd, andre punktum. 

 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til særskilt oppnevnt barnas 
talsperson 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter 

plan og bygningsloven til særskilt oppnevnt talsperson: 

• Ansvaret for å ivareta barn og unges interesser i plansaker etter § 3-3. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef og plansjef 
Kommunedirektøren delegerer følgende kulepunktene til teknisk sjef: 

• Avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning etter kap. 19. 

• Avgjørelsesmyndigheten i saker som ikke er av prinsipiell betydning etter kap. 20 til 33. 
 

Kommunedirektøren delegerer følgende kulepunktene til plansjef 

• I særskilte tilfeller å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens §§ 5-2, 11-14, 12-10 og 12-11. 

• Vedtak om små endringer i reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre 
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ledd, andre punktum. 
 

Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder byggesak og oppmåling  

Teknisk sjef delegerer sin myndighet etter Plan- og bygningsloven til enhetsleder byggesak og 

oppmåling. 

 
 

Serveringsloven  
LOV 1997-06-13 nr 55: Lov om serveringsvirksomhet 
 
Delegasjon fra kommunestyret til formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) §§ 3 
og 13 om bevilling og kontroll til formannskapet. 
 
Delegasjon fra formannskapet til kommunedirektøren 
Formannskapet delegerer sin myndighet etter serveringslovens § 13 til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til helsesjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter serveringsloven til helsesjef 
 
Delegasjon fra helsesjef til konsulent  
Helsesjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter serveringsloven til konsulent.  
 
 
 

Skogbruksloven  
LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om skogbruk (skogbruksloven) til 
hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
skogbruksloven til kommunedirektøren, med unntak av avgjørelse etter§ 7 om bygging av veg til 
skogbruksformål for vegklasse 3 og 4, og etter § 16 om bruk av renter av skogfondsmidler. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skogbruksloven til teknisk sjef 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder landbruk 
Teknisks sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven til enhetsleder landbruk. 
 

Smittevernloven  
LOV 1994-08-05 nr 55: Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
 



25  

Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for helse og omsorg 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
(smittevernloven) § 7-1 til hovedutvalg for helse og omsorg. 
Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger kommunedirektøren v/kommuneoverlegen 
iht. smittevernloven jfr § 7-2. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for helse og omsorg til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven til 
kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til kommuneoverlege 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven til 
kommuneoverlegen 
 

Sosialtjenesteloven  
LOV 2009-12-18 nr 131 Lov om sosiale tjenester i NAV 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for helse og omsorg 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) kapittel 4 til hovedutvalg for helse og omsorg. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for helse og omsorg til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter sosialtjenesteloven kap. 4 
til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til helsesjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter sosialtjenesteloven til helsesjef 
 
Delegasjon fra helsesjef til leder NAV Inn-Trøndelag 
Helsesjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter sosialtjenesteloven til NAV Inn-Trøndelag 
 

Stadnamnlova  
LOV 1990-05-18 nr 11: Lov om stadnamn 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om stadnamn (stadnamnlova) til 
hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 

Tobakkskadeloven  
LOV 1973-03-09 nr 14: Lov om vern mot tobakksskader 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for helse og omsorg 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter Lov 
om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven) § 13 til hovedutvalg for helse og omsorg. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for helse og omsorg til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter tobakkskadeloven til 
kommunedirektøren. 
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Delegasjon fra kommunedirektøren til helsesjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter tobakksskadeloven til 
kommuneoverlegen. 
 

Valgloven 
LOV 2002-06-28 nr 57: Lov om valg til stortinget, fylkesting og kommunestyrer 
 
Delegasjon fra kommunestyret til formannskapet som valgstyre 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om valg til Stortinget, fylkesting og 
kommunestyrer (valgloven) § 4-2 om oppnevning av stemmestyrer og § 9-3 om organisering av tid og 
sted for stemmegiving til formannskapet som valgstyre. 
 
 

Vannressursloven 
LOV 2000-11-24 nr 82 Lov om vassdrag og grunnvann 
 

Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om vassdrag og grunnvann 
(vannressursloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
vannressursloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vannressursloven til teknisk sjef 
 
 

Vass- og avløpsanleggloven 
LOV 2012-03-16 nr 12: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 
 

Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning   
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om vass- og avløpsanlegg (vass- og 
avløpsanleggsloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vass- og 
avløpsanleggsloven til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggsloven til teknisk 
sjef. 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder vann, avløp og utbygging 
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Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggsloven til enhetsleder 

vann, avløp og utbygging. 

Veglova 
LOV 1963-06-21 nr 23: Lov om vegar 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om vegar (veglova) med unntak av §§ 
5 og 7 til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter veglova 

til kommunedirektøren. 

Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter veglova til teknisk sjef. 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder veg, trafikk og park 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter veglova til enhetsleder vei, trafikk og park. 

 

Vegtrafikkloven 
LOV 1965-06-18 nr 04: Lov om vegtrafikk 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) og 
kommunens forskrift om fartsgrenser og skiltmyndighet til hovedutvalg for teknisk, miljø og 
naturforvaltning. 
 
Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
vegtrafikkloven og kommunens forskrift om fartsgrenser og skiltmyndighet til kommunedirektøren. 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven og kommunens 
forskrift om fartsgrenser og skiltmyndighet til teknisk sjef. 
 
Delegasjon fra teknisk sjef til enhetsleder veg, trafikk og park 
Teknisk sjef delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven og kommunens forskrift om 

fartsgrenser og skiltmyndighet til enhetsleder vei, trafikk og park. 

 

Viltloven  
LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om viltet 
 
Delegasjon fra kommunestyret til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) til 
hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
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Delegasjon fra hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning til kommunedirektøren 
Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
viltloven til kommunedirektøren. Unntatt er myndighet til å: 

• Tildele midler av viltfondet etter § 43 

• Tildele fellingstillatelse på hjortevilt etter §§ 16 og 17 

• Behandle kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen etter §3 

• Godkjenne bestandsplaner etter §§ 16, 17 og 18 
 

Delegasjon fra kommunedirektøren til teknisk sjef 
Kommunedirektøren delegerer sin myndighet etter viltloven til teknisk sjef. 
 
 

Yrkestransportlova  
LOV 2002-06-21-45 Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy 
 

Delegasjon fra kommunestyret til formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin uttalelsesmyndighet etter Lov om yrkestransport med motorvogn og 
fartøy (yrkestransportlova) til formannskapet. 
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Delegering av myndighet innen organisasjons- og personalområdet 
 

Delegasjon fra kommunedirektøren til etatsjefene og fagstabsjefer 
Etatsjefer og assisterende kommunedirektør (som stabssjef) delegeres myndighet til å treffe vedtak 
innenfor kommunedirektørens myndighetsområde i følgende saker: 

 

• Myndighet til å fatte vedtak om midlertidig ansettelse for inntil ½ år. 

• Myndighet til å fatte vedtak om midlertidig omplassering og forflytning av ansatte innenfor eget 
myndighetsområde for en periode på inntil 1 år 

• Myndighet til å innvilge permisjon i henhold til kommunens permisjonsreglement for en periode 
på inntil 1 år. For rettighetspermisjon i forbindelse med EVU kan permisjon innvilges for en 
periode på inntil 3 år. 

• Myndighet til å innvilge stillingsreduksjon med hjemmel i AML § 10-2 nr. 4 for en periode på 
inntil 2 år. 

• Myndighet til å omgjøre stillinger innenfor egen avdeling. 

• Myndighet til å gi pålegg om stedfortredertjeneste, samt fastsette stedfortrederlønn, jfr. HTA 
kapt. 1 § 13.2 

• Myndighet til å innvilge tjenestetelefon i henhold til kommunens telefonreglement 

• Myndighet til å fungere som underinstans ved behandling av klagesaker etter forvaltningslovens 
bestemmelser der det er gitt delegert myndighet. 

 
Ovennevnte fullmakter kan delegeres videre til enhetsledere. 
 

Delegasjon fra etatsjefer til sektorledere helse og oppvekst og enhetsledere teknisk 

Sektorledere i helseetaten og oppvekstetaten, enhetsledere i teknisk etat og fagstabssjefer delegeres 

myndighet til å treffe vedtak innenfor etatsjefer og assisterende kommunedirektørs myndighetsområde 

i følgende saker: 

• Myndighet til å fatte vedtak om midlertidig ansettelse for inntil ½ år. 

• Myndighet til å fatte vedtak om midlertidig omplassering og forflytning av ansatte innenfor eget 

myndighetsområde for en periode på inntil 1 år 

• Myndighet til å innvilge permisjon i henhold til kommunens permisjonsreglement for en periode 

på inntil 1 år. For rettighetspermisjon i forbindelse med EVU kan permisjon innvilges for en 

periode på inntil 3 år. 

• Myndighet til å innvilge stillingsreduksjon med hjemmel i AML § 10-2 nr. 4 for en periode på 

inntil 2 år. 

• Myndighet til å omgjøre stillinger innenfor egen avdeling. 

• Myndighet til å gi pålegg om stedfortredertjeneste, samt fastsette stedfortrederlønn, jfr. HTA 

kapt. 1 § 13.2 

• Myndighet til å innvilge tjenestetelefon i henhold til kommunens telefonreglement 

• Myndighet til å fungere som underinstans ved behandling av klagesaker etter forvaltningslovens 

bestemmelser der det er gitt delegert myndighet. 

 

Ovennevnte fullmakter kan sektorledere delegere videre til enhetsledere.  

Delegasjon fra sektorledere til enhetsledere i helseetaten og oppvekstetaten 

Enhetsledere i helseetaten og oppvekstetaten delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor 

sektorledernes myndighetsområde i følgende saker: 
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• Myndighet til å fatte vedtak om midlertidig ansettelse for inntil ½ år. 

• Myndighet til å fatte vedtak om midlertidig omplassering og forflytning av ansatte innenfor eget 

myndighetsområde for en periode på inntil 1 år 

• Myndighet til å innvilge permisjon i henhold til kommunens permisjonsreglement for en periode 

på inntil 1 år. For rettighetspermisjon i forbindelse med EVU kan permisjon innvilges for en 

periode på inntil 3 år. 

• Myndighet til å innvilge stillingsreduksjon med hjemmel i AML § 10-2 nr. 4 for en periode på 

inntil 2 år. 

• Myndighet til å omgjøre stillinger innenfor egen avdeling. 

• Myndighet til å gi pålegg om stedfortredertjeneste, samt fastsette stedfortrederlønn, jfr. HTA 

kapt. 1 § 13.2 

• Myndighet til å innvilge tjenestetelefon i henhold til kommunens telefonreglement 

 
 
Delegasjon fra kommunedirektøren til personalsjef  
Assisterende kommunedirektør (som stabssjef) delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor 

kommunedirektørens myndighetsområde i følgende saker: 

• Myndighet til å fatte vedtak om ansettelse, der myndighet ikke er delegert til andre.. 
Ansettelse av etatsjefer og assisterende kommunedirektør omfattes ikke av delegasjonen. 

• Myndighet til å foreta konstituering og fastsette stedfortredergodtgjøring der myndighet ikke 
er lagt til andre. 

• Myndighet til å fastsette lønnsansiennitet og avlønning i henhold til Hovedtariffavtalen. 

• Myndighet til å fatte vedtak om oppsigelse og avskjed samt suspensjon, med unntak for 
etatsjefer og assisterende kommunedirektør. 

• Myndighet til å fatte vedtak om omplassering og forflytning av ansatte der myndighet ikke er 
lagt til andre. 

• Myndighet til å fatte vedtak om permisjoner i henhold til kommunens permisjonsreglement, 
der permisjonsmyndigheten ikke er delegert til andre. 

• Myndighet til å innvilge stillingsreduksjon med hjemmel i AML § 10-2 nr. 4, der denne 
myndighet ikke er delegert til andre. 

• Myndighet til å omgjøre stillinger, der denne myndighet ikke er delegert til andre. 

• Myndighet til å avgjøre spørsmål om flyttegodtgjøring. 

• Myndighet til å innvilge tjenestetelefon i henhold til kommunens telefonreglement, der 
denne myndigheten ikke er delegert til andre. 

• Myndighet til å forhandle med de ansatte og/eller deres representanter om lønns- og 
arbeidsvilkår, med unntak av lønnsforhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kapt. 
3.4.1, samt for arbeidsgivers vedkommende å godkjenne protokoller fra de samme 
forhandlinger. 

• Myndighet til å godkjenne sentrale protokoller med unntak av protokoller vedrørende 
hovedtariffoppgjør. 

• Myndighet til å fungere som underinstans ved behandling av klagesaker etter 
forvaltningslovens bestemmelser der det er gitt delegert myndighet. 

 

 


