
 
 

GENERELLE PRINSIPPER FOR DELEGASJON I NITTEDAL 
KOMMUNE 
 

§ 1 Lovgrunnlag 
Kommuneloven – lov av 23.9.1992 nr. 107, gir følgende bestemmelser om 
delegering: 
A. Kommunestyret fastsetter selv området for formannskapets virksomhet. 

Kommunestyret kan tildele formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker 
hvor ikke annet følger av lov (§ 8 nr. 3) 

B. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 
i typer av saker som ikke har prinsipiell betydning (§ 9 nr. 5) 

C. Kommunestyret fastsetter selv området for komiteenes virksomhet og oppdrag 
(§ 10 nr. 2). Dette gjelder komiteer med beslutningsmyndighet. 
Kommunestyrekomiteer opprettet i medhold av § 10a nr. 1 kan ikke tildeles 
avgjørelsesmyndighet 

D. Kommunestyret gir ved å opprette kommunale selskapers og foretaks styrer 
myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets 
virksomhet (§ 67nr. 1) 

E. Kommunestyret kan gi interkommunale selskaper og foretak myndighet til å 
treffe vedtak i enkeltsaker og type saker som angår drift og organisering (§ 27) 

F. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å 
treffe vedtak i enkeltsaker og type saker som ikke er av prinsipiell betydning, 
med mindre kommunestyret selv har bestemt noe annet (§ 23 nr. 4) 

G. Kommunestyret kan gi formannskapet, komiteer, utvalg, styre for institusjon 
samt rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe 
avgjørelser i personalsaker (§ 24) 

H. Myndighet som er delegert fra kommunestyret til andre politiske organer eller 
til rådmannen, kan videredelegeres til andre politiske organer eller ansatte i 
administrasjonen, dersom ikke annet følger av lov, forskrift eller er vedtatt av 
kommunestyret selv. 

I. Klageinstans: Forvaltningsloven § 28 annet ledd flg. lyder: ”For enkeltvedtak 
som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner 
og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller 
etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller 
flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. 
Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret 
eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er 
truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.” 
Særlover gir imidlertid i enkelte tilfeller regler om at særlige statlige organer 
eller nemnder er klageinstans. Kommunestyret kan dermed delegere 
myndigheten for klagebehandling til andre kommunale organer så langt ikke 
andre klageinstanser er bestemt ved lov. 

 
§ 2 Retningslinjer for utøvelse av delegert myndighet 
All delegert myndighet til et politisk organ eller rådmannen skal utøves i samsvar 
med de saksbehandlingsregler som følger av lov, forskrift, internt regelverk og 
god forvaltningsskikk. For øvrig skal all delegert myndighet utøves innenfor de 



plan- og budsjettrammer og øvrige retningslinjer som er vedtatt av 
kommunestyret. 
 
§ 3 Tilbakekall av delegert myndighet 
Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet. Delegert 
myndighet i enkeltsaker eller sakstyper kan når som helst trekkes tilbake. Dette 
gjelder også saker som er under behandling. Tilbakekall av delegert myndighet 
skjer ved vedtak. 
 
§ 4 Myndighet som ikke delegeres 
Kommunestyret skal selv behandle alle saker der myndigheten ikke er delegert av 
kommunestyret selv eller følger av lov eller forskrift. Dette gjelder blant annet 
følgende hovedområder (listen er ikke uttømmende): 

 Handlingsplan, budsjett og nettorammer og tilhørende mål for 
virksomhetene (lovbestemt delegasjonsforbud) 

 Standard på kommunal tjenesteyting 

 Prinsipielle forhold som berører innbyggerne 

 Bruk av ikke øremerkede fond 

 Kommunale avgifter 

 Kommuneplan og andre overordnede planer av prinsipiell betydning 
(lovbestemt delegasjonsforbud) 

 Politisk organisering og styring 

 Delegasjonsreglementer (med unntak av 
videredelegasjonsreglementer)(lovbestemt delegasjonsforbud) 

 Avtaler som gir økonomiske forpliktelser utover budsjettets årsrammer og 
handlingsplan 

 Interkommunalt samarbeid 

 Godkjenning av årsmelding og regnskap (lovbestemt delegasjonsforbud) 

 Ansettelse av rådmann (lovbestemt delegasjonsforbud) 

 Reglementer for utvalg og komiteer og ad hoc utvalg, dersom 
kommunestyret selv ikke har bestemt noe annet, eller det følger av lov eller 
forskrift 

 Rammer for låneopptak, garantiforpliktelser m.v, jf kommuneloven §§ 50 
og 51. (lovbestemt delegasjonsforbud) 

 Vesentlige endringer i kommunens tjenestetilbud, herunder opprettelse og 
nedleggelse av tjenester 

 Kjøp og salg av fast eiendom dersom verdien overstiger kr 3 000 000,-. 

 Periodevis rapportering og resultatvurderinger i samsvar med vedtatte 
rapporteringsregler  

 Opprettelse, nedleggelse og vedtektsendringer i kommunale selskaper og 
foretak 

 Faste retningslinjer for tildeling av skjenke- og salgsbevillinger for alkohol, 
jf. alkoholloven 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan, herunder tidsrammer for skjenking og 
salg av alkohol 

 Finansreglementet (lovbestemt delegasjonsforbud) 

 Fastsetting av bevillingsavgifter, jf. alkoholloven § 7-1(lovbestemt 
delegasjonsforbud) 

 Faste skjenke- og salgsbevillinger, jf. alkoholloven kap. 4 



 Valg av kommunalt medlem til menighetsråd og Kirkelig fellesråd, jf. 
kirkeloven § 6, jf. § 5 

 Vedtak om utskriving av kommunal eiendomsskatt, jf. eigedomsskatteloven 
§ 2 (lovbestemt delegasjonsforbud) 

 Følgende saker etter plan- og bygningsloven: 
o Fastsetting av vedtekt (lovbestemt delegasjonsforbud) 
o Vedtak om kommuneplan (lovbestemt delegasjonsforbud) 
o Vedtak om reguleringsplan 
o Vedtak om bebyggelsesplan der det foreligger innsigelser fra 

offentlig myndighet 
o Vedtak om privat reguleringsplan som er avslått fremmet av den 

som har fått delegert myndighet på dette området (formannskapet) 
o Vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan 
o Vedtak om ekspropriasjon for arealer utenom reguleringsplaner eller 

bebyggelsesplaner 
o Vedtak om ekspropriasjon til vann og avløpsledning 
o Fastsetting av søknadsbehandlingsgebyrer 

 Vedtak om ansvar for brannvernordning, jf. brannvernloven § 6 
 


