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Oversikt over hvilke lover s om hører inn under kommunestyret, 
formannskapet, tjenesteutvalget og kontrollutvalget 

INNLEDNING		
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for den samlede 
virksomheten i kommunen jfr. Kommuneloven. 
 
Kommunelovens gir vide rammer for kommunestyret til å delegere beslutningsmyndighet til 
andre politiske organ og administrasjon. Kommunestyret kan - med enkelte unntak - delegere 
all sin myndighet til utvalgene eller til administrasjonen: 
 
Iveland kommune har delegert som følger: 

 Kommunestyret har delegert til formannskapet og tjenesteutvalget å avgjøre alle saker 
av ikke prinsipiell betydning som ikke kommunestyret selv skal behandle.  

 Formannskapet og tjenesteutvalget innstiller i saker av prinsipiell betydning som 
kommunestyret selv skal behandle.  

 Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
 Formannskapet innstiller i saker som kommunestyret skal behandle.  
 Rådmannen innstiller til utvalgene i saker som utvalgene selv skal behandle.  
 Delegasjon til administrasjonen skal skje til rådmannen.  

o Rådmannen har adgang til å videredelegere myndighet. 
 Enkeltsaker og saker av ikke-prinsipiell betydning er i utgangspunktet delegert. 

 
Kommunestyret har imidlertid fortsatt det overordnede ansvaret. 
 

Politisk	utvalgsstruktur	
 
I tillegg til kommunestyret består den overordna politiske utvalgsstrukturen av 
formannskapet, tjenesteutvalget og kontrollutvalget. Administrasjonsutvalget består av 
formannskapet og to tillitsvalgte og behandler saker som berører de ansatte. Disse utvalg er 
delegert avgjørelsesmyndighet direkte fra kommunestyret. Både Tjenesteutvalget og 
administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret innenfor sine saksområder når 
sakene kan gå direkte (utenom formannskap).  
 
Oversikt over den politiske organiseringen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunestyret 

Formannskapet 
Administrasjonsutvalget 

Tjenesteutvalget 

Kontrollutvalget 



Saker	av	prinsipiell	betydning: 
 
Saker av prinsipiell betydning kan ikke delegeres til rådmannen, jf. kommuneloven § 23 nr.4. 
Slike saker anses dermed ikke delegert selv om ordlyden i reglementet kan forstås slik. 
Delegasjonsreglementet må anvendes som om det sto at «all myndighet som ikke er av 
prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen». 
Når delegasjon her er lovstridig, innebærer dette at rådmannen ikke har kompetanse til å treffe 
vedtak i saken og at han plikter å føre saken videre til politisk behandling. Et vedtak truffet av 
rådmannen i en sak av prinsipiell betydning vil som den klare hovedregel være ugyldig. 
 

Framgangsmåten	ved	avgjørelse	av	om	en	sak	er	prinsipiell:	
 
Administrasjonen har et selvstendig ansvar for å vurdere om saken er prinsipiell. 
Er saksbehandler i tvil skal han/hun legge saken fram for overordnet og evt. rådmannen, som 
avgjør om saken er prinsipiell. Finner rådmannen saken tvilsom, skal spørsmålet legges fram 
for formannskapet eller tjenesteutvalget.  
 
Er formannskapet eller tjenesteutvalget i tvil om en sak er av prinsipiell betydning skal saken 
legges fram for kommunestyret. Vedtak her vil være retningsgivende for tilsvarende saker i 
ettertid. 
 
Nye forhold som har et visst omfang bør bringes videre til politisk behandling slik at man får 
trukket de nødvendige linjene. Den første tiden kan det nok herske en del usikkerhet, men 
dette vil gradvis bedre seg.  
 
Selv om rådmannen har rett til å treffe avgjørelse i spørsmålet om en sak er prinsipiell, kan 
både formannskapet og kommunestyret bestemme at saken eller liknende saker skal anses 
prinsipielle. Direktiv om dette plikter rådmannen å følge. 
 
Kommunestyret vil ha stor myndighet i spørsmålet om en sak er av prinsipiell betydning, men 
dette er et rettslig kriterium som domstolene kan etterprøve. Rettspraksis viser likevel at 
domstolene er meget tilbakeholdne med å tilsidesette vedtak fordi man har overskredet 
delegasjonsadgangen. Domstolene ser helst på om delegasjonen anses forsvarlig og om det er 
upraktisk å ikke delegere myndigheten.  
 
Rådmannen kan sammen med formannskapet utarbeide retningslinjer for spørsmålet om saker 
er prinsipielle. Der det er uenighet mellom rådmannen og formannskapet, kan også 
rådmannen forlange saken brakt inn for kommunestyret til avgjørelse. 
 

Delegasjonsreglementets	gyldighet	ved	lovendringer:	
 
Endringer i lover og forskrifter vil automatisk falle inn under den delegerte myndighet dersom 
dette ikke strider mot lov eller kommunestyret bestemmer noe annet. Oppheves lover og 
erstattes med nye, vil tilsvarende gjelde.  
 
Ved vesentlige endringer i lover og/eller forskrifter skal administrasjonen legge spørsmålet 
om delegasjon fram for kommunestyret til avgjørelse. 
 



 

Rådmannens	rapporteringsplikt:	
 
Rådmannen skal gi jevnlig rapportering om saker truffet i medhold av delegert myndighet.  
Rapporteringen skal gis til vedkommende politiske utvalg som saken hører under eller til 
kommunestyret. Rapportering kan skje i form av referatsaker og/eller i forbindelse med den 
tertialvise budsjettgjennomgangen.  
 

DELEGASJON	FRA	KOMMUNESTYRET	

Kommuneloven	25.09.92	nr.	107	
 

Kommunestyret avgjør selv følgende saker: 
-  Ansettelse av rådmann § 22 
-  Opprettelse av ledende administrative stillinger på åremål § 24 nr 2 
- Ansettelse av revisor § 78 
- Fastsette retningslinjer for de ansattes møterett i kommunale nemnder § 
 26  
- Gi myndighet i hastesaker § 13 
- Endring av kommunestyrets medlemstall § 7 
-  Godtgjørelser, - fastsette nærmere regler for skyss-, kost-, overnattings- 

 og møtegodtgjørelse §§ 41 og 42 
-  Interkommunalt samarbeid, flere kommuner oppretter eget styre for 

 løsning av felles oppgaver (§ 27) og fullmakt til sammenslutning om å 
 inngå og si opp tariffavtale og gi eller motta kollektiv oppsigelse (§ 28) 

-  Lukket møte, bestemmelser om å behandle saker i andre organer i 
 lukket møte § 31 

- Fastsette nærmere regler om føring av møtebok § 30 
- Opprettelse av eget styre for kommunal bedrift § 11 
-     Opprettelse av faste utvalg og komiteer § 10 
-     Vedta å opprette eller slutte seg til pensjonsordning for folkevalgte § 43 
-      Fastsette reglement med nærmere regler om saksbehandling i 

 folkevalgte organer § 39 
-     Fastsette reglement for folkevalgtes innsyns- og informasjonsrett § 40 
-  Valg av formannskap, ordfører og varaordfører, kontrollutvalg, samt 

  kommunens representanter, leder og nestleder i administrasjonsutvalget  
  §§ 8, 9, 25 og 77 

-     Vedta og endre økonomiplan § 44 
-  Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for dette § 45 
-  Vedta årsregnskap § 48 
-  Gi regler for finansforvaltning § 52 
-     Vedta betalingsinnstilling § 56  

 
 
Myndighet i hastesaker etter lovens § 13 legges til formannskapet. 
Formannskapet innstiller i saker om økonomiplan og årsbudsjett (kap. 8) 
 
 



Sommerfullmakt: I henhold til kommunelovens § 13 gis ordføreren fullmakt til å  
treffe vedtak i sommerferien, det vil si i perioden uten politiske møter. 
Ordføreren skal orientere om sakene i første formannskapsmøte etter 
ferien. 

 
Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: 
 -  daglig drift og organisering av kommunen 
 -  ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger 

Valgloven	28.06.2002	nr	57			
 
 Kommunestyret velger selv valgstyre § 4-1. 
 

Kommunestyret delegerer til valgstyret å velge medlemmer til stemmestyrene, samt 
leder og nestleder til disse § 4-2, og avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen 
skal deles inn i - § 9-3 (1). 

 Myndighet i enkeltsaker delegeres til rådmannen. 
 

Plan‐	og	bygningsloven	27.06.2008	nr.	71	
 
Kommunestyret avgjør selv følgende saker: 
 

§ 3-2: fastslår ansvar og bistandsplikt i planarbeidet. Det delegeres ikke. 
§ 3-3: ledelsen av den kommunale planlegging, vedta planstrategi, kommuneplan og 

 reguleringsplan. Kan ikke delegeres 
§ 11-15: vedta kommuneplan.  Kan ikke delegeres. 
§ 12-12 1. ledd: vedta reguleringsplan. Kan ikke delegeres. 
§ 12-12 2. ledd: vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommuneplan mindre 
enn 4 år gammel. 
§ 16-2 1. ledd: foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan.  Delegeres 
ikke. 
§ 16-3: ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan.  Kan ikke delegeres. 
§ 16-4: ekspropriasjon til VA-anlegg.  Kan ikke delegeres. 
§ 17-2: vedtak om i hvilke tilfelle utbyggingsavtale er ei forutsetning for utbygging. 
Kan ikke delegeres. 
§ 28-7: fastsette satser for innbetaling til bygging av parkeringsanlegg.  Delegeres 
ikke. Denne bestemmelse forutsetter en bestemmelse i kommuneplanen, og kommer 
ikke til anvendelse før så er tilfelle. 
§ 33-1: forskrift om behandlingsgebyrer.  Kan ikke delegeres. 

 
Kommunestyret delegerer til tjenesteutvalget følgende myndighet: 

 
§ 12-9: fastsette planprogram for planer med vesentlig virkning 
§ 12-14 2. ledd: vedta mindre endringer eller utfyllinger innenfor hovedtrekk i 
reguleringsplan. 
§ 13-1: vedta midlertidig forbud mot tiltak 
§ 19-2: gi midlertidig eller varig dispensasjon fra bestemmelser i eller i medhold av 
loven  
§ 31-5: pålegg om og forbud mot rivning 
 



Kommunestyret delegerer til rådmannen følgende myndighet: 
 

§ 2-1: 2. ledd: kreve utarbeiding av kart for å ta stilling til planforslag 
§ 5-4: fremme innsigelse til planforslag i andre kommuner 
§ 12-14: vedta små endringer eller utfyllinger innenfor hovedtrekk i reguleringsplan 
§ 18-9: fastsette foreløpig og endelig refusjon til veg, vann og avløp mv. 
§ 21-3:  frita søker fra å varsle naboer 
§ 21-4:  gi tillatelse i kurante saker 
§ 21-10: utstede ferdigattest og midlertidig brukstillatelse 
§ 22-3: gi lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett. 
§ 22-4: trekke tilbake lokal godkjenning for ansvarsrett. 
§25-1: gjennomføre tilsyn i byggesaker 
§ 27-2: kreve tilknytning til avløpsledning 
§ 27-3: tillate tilknytning til private anlegg 
§ 27-4: godta ordning for adkomst 
§ 28-2: tillate bruk av nabogrunn for utføring av bygge- og vedlikeholdsarbeid 
§ 28-4: gi fritak fra gjerdeplikt 
§ 28-5: forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal i bebygde områder 
§ 28-7: godta fellesareal for flere eiendommer 
§ 29-4: godkjenne plassering nærmere nabogrense  
§ 30-4: fastsette høgde og form på terreng 
§ 31-2: sette vilkår om istandsetting av andre deler byggverk i forbindelse med tiltak 
etter § 20-1, gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging av eksisterende 
byggverk når det ikke er mulig å tilpasse dagens krav uten uforholdsmessige kostnader 
§ 32-1: forfølge ulovligheter 
 

Eigedomsskattelova	06.06.75	nr.	29	
 

 Kommunestyret avgjør selv om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, jf. 
lovens § 2. 

 Kommunestyret avgjør selv hvor høy sats og hvilke regler som skal gjelde ved 
utskriving av eiendomsskatt, jf. kap. 4. 

 Kommunestyret fastsetter selv terminer for innbetaling av eiendomsskatt, jf. § 25 
 Kommunestyret velger selv sakkyndignemnd og klagenemnd. 
 Kommunestyret delegerer til formannskapet å behandle saker om ettergivelse eller 

nedsettelse av eiendomsskatten i medhold av § 28.  

	

Smittevernloven	05.08.94	nr.	55							
 
 Kommunestyret har det overordnede ansvaret for oppgaver innen smittevernet. 
 
 Kommunelegen er pålagt ansvaret for å utføre oppgaver etter loven direkte i medhold 
 av § 7-2. 
 
 
 



Matrikkelloven	17.06.05	nr.	101	
 

Kommunestyret selv fastsetter gebyrregulativ i henhold til gjeldende bestemmelse 
§ 32   
 
All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

 

Vann‐	og	kloakkavgiftsloven	31.05.74	nr.	17	
 

Kommunestyret fastsetter forskrift om vann- og avløpsgebyrer 
 

Alkoholloven	02.06.89	nr.	27								
 
 Ansvaret i forhold til alkoholloven er fordelt slik: 

Kommunestyret: 
Vedtar alkoholpolitisk handlingsplan. 
Tildeler salgs- og skjenkebevillinger for perioder på fire år og bevillinger bestemte 
tider av året. 

 
Formannskapet:  
Ansvar for inndraing av salgs- og skjenkebevillinger i forbindelse med brudd på 
alkoholloven. 

 
Rådmannen:  
Skifte av styrer og stedfortreder for styrer 
Tildeling av salgs- og skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning 
Tildeling av ambulerende skjenkebevilling, jfr. ALK § 4-5 
Utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning, lfr. § 4-2 
Utvidelse og evt. flytting av skjenkelokalet for en enkelt, bestemt 
anledning, jfr. § 4-2. 
Fastsette bevillingsgebyr i henhold til Lovens satser 

Barnevernloven	17.07.92	nr.	100			
  

Iveland kommune samarbeider med Vennesla kommune om barneverntjenesten. 
  

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for å følge med i og trygge barn og 
 unges oppvekstsvilkår og for at lovens oppgaver blir utført. 

 
Kommunestyret kan selv opprette et klientutvalg og fastsette ansvars- og 
myndighetsområde for dette. 

 
Kommunestyret fastsetter selv generelle retningslinjer for barneverntjenesten.  
 
Lederen for kommunens barneverntjeneste har det faglige ansvaret for tjenestene etter 
§ 2-1 a-d, herunder treffe vedtak i medhold av loven. 
 
All øvrig myndighet delegeres rådmannen. 
 



Eldrerådsloven	08.11.91	nr.	76	
 

Kommunen oppretter felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jf. 
lovens § 4a. Kommunestyret vedtar mandatet for og sammensettingen av rådet. Ved 
valg av representanter for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne skal 
organisasjonene deres ha rett til å komme med forslag. Leder og nestleder for rådet blir 
oppnevnt av kommunestyret. 
 

Forurensningsloven	13.03.81	nr.	6	
 

Avfallsgebyret til innbyggerne i kommunen vedtas av kommunestyre. 
 

Kommunestyret har gjennom forurensningslovens § 30 1. ledd og vedtekter, delegert 
innsamling av husholdningsavfall til Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS. 

 
Øvrig myndighet til å treffe vedtak etter forurensningsloven delegeres til rådmannen. 
 

Brann‐	og	eksplosjonsvernloven	14.06.02	
 

Kommunestyret delegerer sin myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med 
tilhørende forskrifter til Setesdal brannvesen IKS sitt styre, jf kommunelovens § 6 

 

Formannskapet 

Vegloven	21.06.63	nr.	23	
 

Formannskapet delegerer sin myndighet som vegstyremakt for kommunale veger etter 
lovens § 9, 3. ledd til rådmannen. 
 
All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 
 

Forvaltningsloven	10.02.67	
 

Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningslovens § 28. 
 

 
Tjenesteutvalget 

Friluftsloven	28.06.57	nr.	16	
 
Det delegeres til tjenesteutvalget å bestemme hvorvidt det er nødvendig med løyve fra 
kommunen for å kreve avgift for adgang til friluftsområder, § 14, 2.ledd. 
 
All øvrig myndighet - herunder tildeling av slike løyver - delegeres til rådmannen. 

 



Konsesjonsloven	28.11.03	nr.	98	
 

Delegeres til tjenesteutvalget.  
Kontroll med overholdelse av vilkår etter § 17 delegeres til rådmannen. 

 

Viltloven	29.05.81	nr.38,	Lakse‐	og	innlandsfiskeloven	15.05.92	nr.	47	og	
Naturmangfoldsloven19.06.2009	nr	100	kapittel	III.	
 

Delegeres til tjenesteutvalget.  
§ 16 gjelder minsteareal og skal fastsettes via forskrift av kommunestyret. 
 
Følgende er delegert til rådmannen: 

 Naturmangfoldloven § 17 
 Viltloven §§ 14, 34, 39 
 Forskrift om jakt, felling og fangst §§ 10, 27, 28, 29, 36, 37, 39. 

 

Jordloven	12.05.95	nr.	23	
  

Myndighet etter loven er delegert til kommunen i forskrift gitt av 
 Landbruksdepartementet. 

 
Jordloven § 12 deling delegeres til tjenesteutvalget. 

 
Øvrige saker etter jordloven delegeres til rådmannen. 

 

Stadnamnlova	18.05.90	nr.	11	§	5.	
 
  Veinavn og eventuelle andre kommunale navn delegeres til tjenesteutvalget. 
 
Hundeloven	04.07.2003	nr.	74	
 

All myndighet etter loven delegeres tjenesteutvalget. 
 
Vedtak om ekstraordinær båndtvang påkrevd for å beskytte viltet delegeres til 
rådmannen. 

 

 

Opplæringslova	17.07.98	nr.	61	
 

Kommunestyret fastsetter selv forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i 
kommunen sokner til etter § 8-1.  En av kommunens representanter i 
samarbeidsutvalgene ved den enkelte skole velges av kommunestyret selv, jfr. § 11.1. 
 
All øvrig myndighet delegeres til rådmannen. 



Barnehageloven	17.06.05	nr.	64	
 

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske i samarbeidsutvalget, men ikke med flere 
representanter enn hver av de andre gruppene, (foreldre og ansatte) jfr. § 4. 
 
All øvrig myndighet delegeres til rådmannen. 

 
 

Rådmannen 

Lov	om	kommunal	beredskapsplikt,	sivile	beskyttelsestiltak	og	
sivilforsvaret	25.06.10	nr.	45	
  

Plikt til å opprettholde tilfluktsrom, behandles av kommunestyret selv. 
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen forankres i kommunestyret i løpet av 4-
årsperioden. 
All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

 
 Kommunestyret utnevner rådmannen til kriseleder i fredstid.  

 
Rådmannen har følgende fullmakter i en krisesituasjon: 
-  om nødvendig stanse all offentlig tjenesteyting og unødvendig bruk av  kommunalt 

telenett 
- om nødvendig beordre kommunalt ansatte til tjeneste der det er påkrevd 
- å benytte kommunal eiendom og materiell til bekjempelse av katastrofen 
-  å rekvirere nødvendig materiell og benytte de midler som trengs til øyeblikkelig 

katastrofehjelp 
-  utnevne og lære opp nødvendig personell til ulike funksjoner i stab og linje under 

krise i fredstid 
- ha den nødvendige internkontroll 
 

Lov	om	motorferdsel	i	utmark	og	vassdrag	10.06.77	nr.	82	
 

Kommunestyret fastsetter selv forskrifter om generelle tillatelser vedrørende luftfartøy 
og motorfartøy på innsjø § 5.  
 
All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

 

Eierseksjonsloven	23.05.97	nr.	31				
 
 Kommunestyret selv fastsetter regulativ for gebyr i medhold av lovens § 7, siste ledd. 
 All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 
 

Lov	om	forvaltning	av	naturmangfold	(naturmangfoldsloven)	19.06.09		
 
 Kommunestyret fastsetter selv forskrift etter § 53 
 All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 



Odelsloven	28.06.74	nr	58	
 
 Myndighet etter loven er delegert til kommunen i forskrift gitt av 
 Landbruksdepartementet. 
  
 All myndighet etter loven og forskriften delegeres til rådmannen. 

Forpaktingsloven	25.06.65	
 

All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

Skogbruksloven	27.05.05	nr.	31		
 

All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

Lov	om	film	og	videogram	15.05.87	nr.	21	
 

All myndighet etter loven delegeres til rådmannen 

Lov	om	helligdager	og	helligdagsfreden		
 
All myndighet delegeres til rådmannen. 

Voksenopplæringsloven	19.06.09	nr.	95	
 
All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

Helse‐	og	omsorgstjenesteloven	24.06.11	nr.	30					
 
 All myndighet delegeres til rådmannen. 

Sosiale	tjenester	i	arbeids‐	og	velferdsforvaltningen	18.12.09	nr.	131				
 
 All øvrig myndighet delegeres til rådmannen. 

Lov	om	pasient‐	og	brukerrettigheter	(pasient‐	og	brukerrettighetsloven)	
[pasientrettighetsloven]	02.07.1999	nr.	63	
 

All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)	24.06.2011		nr.	29	
 

All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

Tobakkskadeloven	09.03.73	nr.	14	
 
 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

Folkebibliotekloven	20.12.85	nr.	108	
 

All myndighet delegeres til rådmannen. 



Lov	om	vassdrag	og	grunnvann	(Vannressursloven)	24.11.00	nr.	82		
  
 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

Arkivlova	04.12.92	nr.	126	
 
 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 

Introduksjonsloven	04.07.03	nr.	80	
 
 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 
 
 

DIVERSE	SAKER	
 

	 Fast	eiendom	
Kommunestyret skal selv avgjøre saker vedrørende ervervelse, avhendelse, innløsning, 
makeskifte, pantsettelse eller stiftelse av andre rettigheter og plikter i fast eiendom, 
med unntak av at;  
 

 Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å avhende eller erverve 
mindre arealer. 
 

 Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å ivareta kommunens 
grunneierinteresser når det gjelder nabovarsler etter plan- og bygningsloven. 

 
 Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å ivareta kommunens 

interesser når det gjelder tekniske infrastrukturtiltak. 
 

 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å anskaffe boliger til sosiale formål 
når bevilgning til slikt er gitt i gjeldende eller tidligere års budsjett. 
 

 Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre større endringer i 
kvalitet innenfor vedtatte økonomiske rammer, i investeringsprosjekter som er 
delegert til rådmannen å gjennomføre. 
 

 

Erstatningskrav	
Kommunestyret selv skal godkjenne erstatningskrav over kr.100.000,- pr. sak for tap 
påført ved handling, vedtak eller unnlatelse som kommunen hefter for.  
 
Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne erstatningskrav under kr.100.000,- 
pr. sak. 
 



	

Lønnsforhandlinger	
Rådmannens lønn fastsettes av formannskapet. 
For øvrig delegerer kommunestyret all myndigheten som etter tariffavtalen kan 
delegeres etter gjeldende HTA /HA, herunder lokale lønnsforhandlinger og 
godkjenning av sentrale særavtaler, til rådmannen. Kommunens arbeidsgivernemd 
deltar på drøftingsmøtet i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. 
 
For øvrig delegeres myndigheten etter HTA og godkjenning av sentrale særavtaler til 
rådmannen. 
 

Annet	
-    Kommunestyret vedtar hovedtrekkene i den administrative organisering. 
-  Kommunestyret vedtar retningslinjer for de folkevalgtes rettigheter, plikter og 
 generelle arbeidsvilkår som ikke følger av lov. 
 
For øvrig vises til økonomireglementet og reglement for finansforvaltning med 
tilhørende delegasjonsbestemmelser. 
 
Rådmannen underskriver på vegne av kommunen der det ikke i eller i medhold av lov 
eller avtale er lagt til ordfører, jfr. Kl. § 9 nr. 3. 
  

 

MYNDIGHET	I	RETTSLIGE	TVISTER	
 
I sivile saker har rådmannen prosessfullmakt. Han/hun kan som prosessfullmektig ta 
imot forkynnelser og meddelelser, avgi tilsvar og andre prosesskriv, erklære 
motsøksmål, intervensjonssøksmål, anke og begjære kjæremål. Det gis også rett til å 
kreve og utføre fullbyrdelse av dommens innhold så langt loven tillater. 
 
Der det er fare for at et krav kan gå tapt, har rådmannen rett til å reise søksmål på 
kommunens vegne. 
Rådmannen har rett til å engasjere ekstern advokat for å ivareta kommunens interesser 
i sivile tvister. 
 
Ved brudd på straffebestemmelser har rådmannen rett til å anmelde forholdet til 
politiet. Videre har han/hun rett til å begjære påtale der kommunen er å anse som 
fornærmet og påtalebegjæring er nødvendig for tiltale. Rådmannen har rett til å 
påklage henleggelser av straffesaker der kommunen er fornærmet og har begjært 
påtale. 
 
Rådmannen må ha tillatelse fra kommunestyret for å reise privat straffesak. Dersom 
frister for å anlegge sak står i fare for å utløpe, kan likevel rådmannen reise sak etter 
samråd med ordfører. 


