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1 Innledning 

 
Generelt 

Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, politiske utvalg og 
administrasjonen. Reglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og særlover for 
kommunal myndighetsutøvelse. 

Kommunelovens utgangspunkt er at kommunestyret - med enkelte unntak – kan delegere all sin myndighet til 
formannskap eller kommunedirektør. Kommunestyret har imidlertid fortsatt det overordnede ansvaret. 
 

Formålet med delegasjonsreglementet 

Formålet med delegering av myndighet er å: 

• Gi bedre service til innbyggerne gjennom raske og enkle vedtaksprosesser i hele organisasjonen. 
• Skape ett klart og formålstjenlig skille mellom politisk og administrativ myndighet 
• Sikre en effektiv, fleksibel og handlekraftig organisasjon 
• Sikre rettsikkerheten for innbyggerne 

 
Hjemmel 

Delegasjonen i dette reglementet er gitt i medhold av kommuneloven av 25.09.92 nr.10, og forskrifter gitt i 
medhold av denne, samt med hjemmel i særlover der kommunen er tillagt beslutnings- og forvaltningsmyndighet 
– og hvor kommunestyret selv ikke fatter vedtak. Det vises spesielt til kommuneloven §§ 8,9 og 10 vedrørende 
formannskap, ordfører og faste utvalg, samt §§ 22,23 og 24 om myndighet og delegasjon til kommunedirektør. 

 
Delegeringslinja 

All delegasjon tar utgangspunkt i kommunestyret. Kommunestyret delegerer til andre folkevalgte organer og 
administrasjonen ved kommunedirektør. Det er bare kommunestyret som kan delegere til kommunedirektør, og 
bare kommunedirektør som kan delegere internt i organisasjonen. Enkeltsaker og saker av ikke prinsipiell 
betydning er i utgangspunktet delegert.  

 
Kontroll 

Overordnet organ har rett og plikt til å kontrollere at det underordnede organet ikke går utover sin delegerte 
myndighet. 

 
Mindretallsanke 

I saker der ett folkevalgt organ har fått delegert myndighet fra kommunestyre kan ett mindretall på to, ordføreren 
eller Kommunedirektør i kommunen, før møtet er slutt, kreve å få saken fremlagt for kommunestyre. Ved anke 
etter dette punktet blir iverksettelse av vedtaket utsatt dersom organet med alminnelig flertall ikke bestemmer noe 
annet.  

 
Omgjøringsrett 

Ett overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om ett vedtak fattet av ett underordnet organ jf. Forvaltningsloven 
§35. 

 
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.  
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Saker av prinsipiell karakter 

Saker av prinsipiell karakter kan ikke delegeres til Kommunedirektør. Slike saker anses dermed som ikke 
delegert, selv om ordlyden kan forstås slik. Ett vedtak fattet av Kommunedirektør av prinsipiell karakter, vil som 
hovedregel være ugyldig. 

 

Fremgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell 

Administrasjonen har ett selvstendig ansvar for å vurdere om saken er prinsipiell. Er saksbehandler i tvil skal den 
legges frem for en overordnet for avgjørelse. Dersom kommunedirektør finner saken tvilsom, skal spørsmålet 
fremlegges for ett politisk organ, utvalg eller kommunestyre. Vedtak her vil være retningsgivende for tilsvarende 
saker i ettertid. 

 

Styringsorgan i kommunen 

Organ Lovpålagte oppgaver 

Kommunestyre 
(kommuneloven § 5-4) 

Kommunestyre er kommunens øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne 
av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. 

Formannskap 
(kommuneloven § 5-6) 

Formannskapet har lovpålagte oppgaver etter kommuneloven, deriblant oppgaven 
som økonomiutvalg. Utover dette treffer formannskapet vedtak i saker som 
kommunestyre har delegert til formannskapet. 

Kommunalt klageorgan  
(forvaltningsloven §28) 

Utvalget er personidentisk med formannskapet. Utvalget behandler klager på 
enkeltvedtak som er fattet i kommunale organer, der ikke særlover konkret angir en 
annen saksbehandling. Forvaltningslovens regler er gjeldende for utvalget. 

Planutvalg 
(kommuneloven § 5-7) 

Planutvalget er ett fast utvalg oppnevnt i kommunelovens §10. Utvalget er 
personidentisk med formannskapet. 

Administrasjonsutvalg 
(kommuneloven § 5-11) 

Kommunens partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forhold 
mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  

Arbeidsmiljøutvalg 
(arbeidsmiljøloven §7-1) 

Arbeidsmiljøloven § 7. 

Forhandlingsutvalg Forhandlingsutvalget er ett politisk sammensatt utvalg med tre medlemmer. Utvalget 
skal gjennomføre lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalen der slik myndighet ikke 
er delegert til Kommunedirektør. I samsvar med kap. 3 i Hovedtariff-avtalen har 
forhandlingsutvalget myndighet til å forhandle og inngå bindende protokoll ved lokale 
lønnsforhandlinger for Kommunedirektør og enhetsledere.  

Kontrollutvalg 
(kommuneloven § 23-1) 

Organet skal føre tilsyn med kommunens forvaltning. Utvalget velges av 
kommunestyret. 

Rådet for eldre og mennesker 
med nedsatt funksjonsevne  
(kommuneloven § 5-12) 

Åmli kommune har gjort vedtak om å slå sammen eldrerådet og rådet for 
funksjonshemma. Rådet skal gi uttalelser i alle saker som kommunen arbeider med 
som er av betydning for disse gruppene. 

Valgstyre 
(valgloven §4-1) 

Valgstyret blir valgt av kommunestyre 

Forliksråd  
(domstolloven §27) 

Kommunen velger ett forliksråd på 3 medlemmer med varamedlemmer.  

Sakkyndig nemnd - 
eiendomsskatt 
(eiendomsskatteloven § 8A-3) 

Nemnda skal taksere eiendommene i kommunen. 

Sakkyndig ankenemnd – 
eiendomsskatt 

Nemnda skal behandle klager på takseringen som ikke blir tatt til følge av sakkyndig 
nemnd.  

 
 

Ikrafttredelse 

Delegasjonsreglementet trer i kraft fra dato for kommunestyrets vedtak i saken og erstatter tidligere 
delegasjonsvedtak/delegasjonsreglement. 
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2 Delegasjon lovfestet 

Nr Lov 
Mulighet til 
delegering 

Delegert til 
Kommunestyret har 
selv myndighet 

1. Alkoholloven 02.06.1989    

 

§ 1-6 Bevilgningsperiode x  x 

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking x  x 

§ 1-7 Salgs- og skjenkeløyve ved 
enkeltanledning 

x Kommunedirektør  

§ 1-7c godkjenning av styrer og stedfortreder x Kommunedirektør  

§ 1-7 d kommunal alkoholpolitisk 
handlingsplan 

x  x 

§ 1-8 inndragning av løyve  
(Prikktildeling delegert til Kommunedirektør, K 
18/122) 

x  x 

§ 4-2 Omfang av bevilgning x Kommunedirektør  

§ 4-4 Utvidelse av skjenketid ved 
enkeltanledning 

x Kommunedirektør  

§ 4-5 Ambulerende skjenkebevilling x Kommunedirektør  

2. Arkivlova 04.12.1992    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

3.  Barnehageloven 17.01.2005    

 

§ 5 Felles samarbeidsutvalg   x 

§ 7 Barnehageeiers ansvar   x 

§ 8 Kommunens ansvar   x 

§ 10 Godkjenne barnehager x Kommunedirektør  

§ 11 Godkjenne familiebarnehager x Kommunedirektør  

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen x Kommunedirektør  

§12a Rett til plass i barnehage   x 

§ 13 Prioritet ved opptak x Kommunedirektør  

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke 
kommunale barnehager 

x Kommunedirektør  

§ 16 Tilsyn med barnehager x Kommunedirektør  

§ 17 Dispensasjon fra utdanningskravet for 
styrer 

x Kommunedirektør  

§ 17a Dispensasjon fra utdanningskravet fra 
pedagogisk leder 

x Kommunedirektør  

4.  Barnevernloven 17.07.1992    

 

§ 2-1 Kommunens oppgaver   x 

§ 2- 4 Forsøksvirksomhet   x 

Øvrig myndighet etter loven x Kommunedirektør  

5. Beitelova 16.06.1961    

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126?q=arkivlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehagelov
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevernlov
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-12?q=beitelov
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Nr Lov 
Mulighet til 
delegering 

Delegert til 
Kommunestyret har 
selv myndighet 

 
§ 16 Kreve påtale som følge av beiting på 
annen manns grunn 

x Kommunedirektør  

6. Brann og eksplosjonsvernloven 14.06.2002    

 

§ 7 Fastsette lokal forskrift i tilknytning til store 
arrangementer 

  x 

§ 13 Fastsette lokal forskrift om tilsyn i andre 
brannobjekter 

  x 

§ 28 Fastsette lokal forskrift for gjennomføring 
av feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

  x 

Øvrig myndighet etter loven x 
Østre Agder 
brannvesen 

 

7. Folkebibliotekloven 20.12.1985    

 
§ 4 Fastsette reglement for folkebiblioteket   x 

Øvrig myndighet etter loven x Kommunedirektør  

8.  Domstolloven 13.08.1915    

 

§ 57 Valg av forliksrådsmedlemmer   x 

§ 66 Valg av lagrettsdommere og 
meddommere 

  x 

§ 68 Kommunestyret velger selv antall 
medlemmer til hvert utvalg etter §§ 64 og 65 

  x 

9.  Eigedomsskattelova 06.06.1975    

 

§ 2 Utskriving av eiendomsskatt   x 

§§ 3 og 4 Hva det utskrives eiendomsskatt på   x 

§ 5 Fritak for eiendomsskatt   x 

§ 7 Mulighet til å frita enkelte eiendommer for 
eiendomsskatt 

  x 

§§ 10-13 Skattesats og bunnfradrag   x 

§ 20 Valg av klagenemnd   x 

§ 25 Fastsettelse av terminer for 
eiendomsskatten 

  x 

10. Matrikkellova 17.06.2005    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

11. Eierseksjonsloven 17.06.2005    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

13.  Folkehelseloven 24.06.2011    

 

§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeidet   x 

§ 5 Oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktor i kommunen 

  x 

§ 6 Mål og planlegging   x 

§ 7 Folkehelsetiltak   x 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brann%20og%20eksplosjonsvern
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=bibliotekloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5?q=domstolloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=eiendomsskatteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101?q=eiendomsregistreringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-05-23-31?q=eierseksjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven
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Nr Lov 
Mulighet til 
delegering 

Delegert til 
Kommunestyret har 
selv myndighet 

§ 9 kommunens oppgaver innenfor miljørettet 
helsevern 

  x 

§ 11 Helsekonsekvensutredning x Kommunedirektør  

§ 12 Opplysningsplikt x Kommunedirektør  

§ 13 Gransking x Kommunedirektør  

§ 14 Retting x Kommunedirektør  

§ 15 Tvangsmulkt x Kommunedirektør  

§ 16 Stansing x Kommunedirektør  

§ 17 Overtredelsesgebyr x Kommunedirektør  

§ 18 Kommunestyre skal foreta offentlig påtale 
eller begjæring for overtredelse av pålegg eller 
forskrifter etter loven 

  x 

14. Forpaktingslova 25.06.1965    

 

§ 4 Forpaktningsavtale skal legges frem for 
kommunen 

x Kommunedirektør  

§ 6 Forpaktningsavgift x Kommunedirektør  

§ 12 Skjønnsforretning   x 

15.  Forurensningsloven 13.03.1981    

 

Kap. 3 Tillatelser til virksomheter som kan 
volde forurensning 

x Planutvalget  

Kap. 4 Avløpsanlegg x Planutvalget  

Kap. 5 Avfall x Planutvalget  

§ 22 Krav til utførelse av renseanlegg x Kommunedirektør  

§ 26 Kommunal tømming av slam fra 
slamavskiller 

x Kommunedirektør  

§ 30 Kommunal innsamling av 
husholdningsavfall 

x Kommunedirektør  

§ 34 Vedta kommunalt gebyr for innsamling, 
mottak, oppbevaring og behandling av avfall 

  x 

§ 35 Avfall i samband med utfartssteder x Kommunedirektør  

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall/betale for 
opprydning 

x Kommunedirektør  

§ 43 Kommunal beredskap mot mindre akutt 
forurensning 

x Kommunedirektør  

§§ 48-52b Tilsyn, opplysning og granskning x Kommunedirektør  

Kap. 7 Tilsyn av forurensning av avfall x Planutvalget  

§ 73 Ilegge tvangsmulkt x Planutvalget  

§ 85 Klagesaker x Planutvalget  

16. 
Lov om forsøk i offentlig forvaltning 
26.06.1992 

   

 § 5 Gjennomføring av forsøk   x 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-25-1?q=forpaktningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=forurensningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87?q=Lov%20om%20forsøk%20i%20offentlig
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Nr Lov 
Mulighet til 
delegering 

Delegert til 
Kommunestyret har 
selv myndighet 

17.  Forvaltningsloven 10.02.1967    

 § 28 Klageinstans   x 

18. Friluftsloven 28.06.1957    

 

§ 14 Avgift til adgang til friluftsområde x Planutvalget  

§ 22 Friluftsorganets arbeidsoppgaver x Planutvalget  

§ 40 Fjerning av stengsler som hindrer ferdsel x Planutvalget  

Øvrig myndighet x Kommunedirektør  

19. Gjeldsordningsloven 17.07.1992    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

 Gravferdsloven 07.06.1996    

 
§ 21 Vedta festeavgifter   x 

Øvrig myndighet x Kommunedirektør  

20.  Helse- og omsorgstjenesteloven 24.06.2011    

 

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for 
helsetjenester 

x Kommunedirektør  

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse og 
omsorgstjenester 

x Kommunedirektør  

§ 3-2a Kommunens ansvar for tilbud om 
opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

x Kommunedirektør  

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende 
arbeid 

x Kommunedirektør  

§ 3-3a Kommunens ansvar for å forebygge, 
avdekke og avverge vold og seksuelle 
overgrep 

x Kommunedirektør  

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og 
samarbeid 

x Kommunedirektør  

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp x Kommunedirektør  

§ 3-6 Kommunens ansvar for pårørende x Kommunedirektør  

§ 3-7 Boliger for vanskeligstilte x Kommunedirektør  

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse x Kommunedirektør  

§ 3-9a Helse- og omsorgstjenester for barn 
plassert utenfor hjemmet etter 
barnevernsloven 

x Kommunedirektør  

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og 
samarbeid med frivillige organisasjoner 

x Kommunedirektør  

Kap. 4 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet 
og kvalitet 

x Kommunedirektør  

Kap. 5 Særlige plikter og oppgaver x Kommunedirektør  

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale   x 

Kap. 7 Individuell plan, koordinator og 
koordinerende enhet 

x Kommunedirektør  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=friluftsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99?q=Lov%20om%20frivillig%20og%20tvungen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32?q=gravferdsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse-%20og%20omsorgstjenesteloven
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Nr Lov 
Mulighet til 
delegering 

Delegert til 
Kommunestyret har 
selv myndighet 

Kap. 9 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og 
makt ovenfor enkeltpersoner med psykisk 
utviklingshemming 

x Kommunedirektør  

Kap. 10 Tvangstiltak ovenfor rusavhengige x Kommunedirektør  

Kap. 11 Finansiering og egenbetaling x Kommunedirektør  

22. Helsepersonelloven 02.07.1999    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

 Inndelingslova 27.05.2016    

 

§ 4 Vedtak om sammenslåing   x 

§ 5 Vedtak om deling   x 

§ 6 vedtak om grensejustering    

§ 8 Initiativrett   x 

§ 10 Innbyggerhøring   x 

§ 12 Skatteplikt oa.   x 

§ 26 jf. §25 Fellesnemnd   x 

23. 
Lov om interkommunale selskaper 
29.01.1999 

   

 

§ 4 Selskapsavtale   x 

§ 6 Representantskap og sammensetning   x 

§ 32 Oppløsning   x 

Øvrig myndighet etter loven x Kommunedirektør  

24. Introduksjonsloven 04.07.2003    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

25. Jordlova 12.05.1995    

 

§ 8 Driveplikt x Kommunedirektør  

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord til 
skogsmark når arealet ikke overskrider 50 daa 

x Kommunedirektør  

§ 12 Omdisponering og fradeling av 
enkelttomter inntil 10 daa i kurante delings-
/omdisponeringssaker som fremmer 
tilknytning/fast bosetting 

x Kommunedirektør  

Øvrig myndighet etter loven x Planutvalget  

26. Jordskiftelova 21.06.2013    

 § 2-5 2. ledd oppnevning av jordskiftedommer   x 

27. Kirkeloven 07.06.1976    

 

§ 6 Velge kommunens medlem til kirkelig 
fellesråd 

  x 

Øvrig myndighet etter loven x Kommunedirektør  

28. Sivilbeskyttelsesloven 25.06.2010    

  § 12 Kommunens plikter x Kommunedirektør  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70?q=inndelingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6?q=interkommunale%20selskaper
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80?q=introduksjonslov
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23?q=jordloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-100?q=jordskiftelova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45?q=Kommunal%20beredskapsplikt,%20sivile%20beskyttelsestilta
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Nr Lov 
Mulighet til 
delegering 

Delegert til 
Kommunestyret har 
selv myndighet 

§ 13 Anskaffelse, lagring og vedlikehold av 
sivilforsvarets materiell  

x Kommunedirektør  

§ 14 Kommunal beredskapsplikt – risiko og 
sårbarhetsanalyse 

x Kommunedirektør  

§ 15 Kommunal beredskapsplikt – 
beredskapsplan 

x Kommunedirektør  

§ 20 Etablering av private og offentlige 
tilfluktsrom 

x Kommunedirektør  

29. Kommuneloven 21.06.2019    

 

§ 5-1 Folkevalgte organer   x 

§ 5-2 Andre kommunale organer   x 

§ 5-3 Intern delegering   x 

§5-4 Kommunestyrets adgang til å delegere   
        myndighet til andre rettssubjekter 

  x 

§ 5-5 Kommunestyresammensetning   x 

§ 5-6 Valg av formannskap   x 

§ 5-7 Utvalg   x 

§ 5-8 Direkte valg til kommunedelsutvalg   x 

§ 5-9 Kommunestyrekomiteer   x 

§ 5-10 Styre for institusjon   x 

§ 5-12 Eldreråd, råd for personer med nedsatt   
            funksjonsevne og ungdkomsråd 

  x 

§ 5-13 Reglement for folkevalgte organer   x 

§ 5-14 Reglement for delegering og innstilling   x 

§ 5-15 Overdragelse av tariffmyndighet   x 

§ 6-2  Valg av ordfører og varaordfører   x 

§ 7-7 Avtalevalg   x 

§ 7-8 Flertallsvalg   x 

§ 7-9 Uttreden og fritak   x 

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg    x 

§ 7-11 Suspensjon   x 

§ 8-3 Dekning til utgifter og økonomisk tap   x 

§ 8-4 Arbeidsgodgjøring   x 

§ 8-6 Ettergodtgjøring   x 

§ 8-7 Pensjonsordnninger   x 

§ 8-10 Permisjoner   x 

§ 9-1 Opprettelse av kommunale foretak   x 

§ 9-2 Delegering av myndighet til kommuneråd   x 

§ 9-3 Vedtekter for kommunale foretak   x 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven
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Mulighet til 
delegering 

Delegert til 
Kommunestyret har 
selv myndighet 

§ 9-5 Styrets sammensetning   x 

§ 9-7 Valgperioden av styremedlemmer   x 

§ 9-10 Vedtak som må godkjennes av 
kommunestyre 

  x 

§ 28-1 Vertskommunesamarbeid   x 

§ 28-2 Samkommune   x 

§ 10-1 Innføring og oppheving av 
parlamentarisk styreform 

  x 

§ 10-4 Valg av kommuneråd   x 

§ 10-7 Fratreden kommuneråd   x 

§ 10-9 Forslagsrett   x 

§ 11-4 Møtebok   x 

§ 11-5  Møteoffentlighet   x 

§ 11-7 Fjernmøter   x 

§ 11-8 Hastesaker x Formannskapet  

§ 11-11 Fritak for behandling av sak   x 

§ 11-13 Utvidet innsynsrett for folkevalgte 
organer 

  x 

§ 12-1 Innbyggerforslag   x 

§ 12-2 Folkeavstemninger   x 

§ 13-1 Kommunedirektør, ansettelse, 
myndighet og oppgaver 

  x 

§ 13-2 Åremål   x 

§ 13-4 Møterett for ansattes representanter i 
folkevalgte organer 

  x 

§ 14-2 Kommunestyrets plikter   x 

§14-3 Behandling av økonomiplan, 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

  x 

§ 14-4 Økonomiplan og årsbudsjett   x 

§ 14-6 Årsregnskap og bokføring   x 

§ 14-7 Årsberetning   x 

§ 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning   x 

§ 14-14 Vilkår for å ta opp lån   x 

§ 20-2 Vertskommunesamarbeid   x 

§ 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles 
folkevalgt nemnd 

  x 

§ 20-4 Samarbeidsavtale 
vertskommunesamarbeid 

  x 

§ 20-7 Lovlighetskontroll av vedtak truffet av 
vertskommunesamarbeid 

  x 
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Mulighet til 
delegering 

Delegert til 
Kommunestyret har 
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§ 23-1 Kontrollutvalg   x 

§ 23-3 Plan for forvaltningsrevisjon   x 

§ 23-4 Plan for eierskapskontroll   x 

§ 24-1 Valg av revisor   x 

§ 26-1 Eierskapsmelding   x 

§ 27-1 Lovlighetskontroll   x 

§ 29-2 Vedtak om betalingsinnstilling   x 

30. Konsesjonsloven 28.11.2003    

 

§ 1 pkt.4 Avgjøre søknader som gjelder 
ubebygd tomt opp til 10 daa for fritidsboliger 

x Kommunedirektør  

§ 1 pkt.5 Avgjøre søknader som gjelder 
ubebygde tomter opp til 20 daa for 
helårsboliger 

x Kommunedirektør  

Øvrig myndighet etter loven  x Planutvalget  

31. Kulturminneloven 09.06.1978    

 All myndighet etter loven  x Kommunedirektør  

32. Lakse- og innlandsfiskloven 15.05.1992    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

33. Motorferdselloven 10.06.1977    

 

§ 4a forskrift om bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vann 

x Planutvalget x 

§ 5 Gi forskrift om adgang til landing og start 
med luftfartøy på bestemte steder i utmark og 
vassdrag 

  x 

§ 5 Avgjøre søknader om start og landing med 
luftfartøy og bruk av motorfartøy på mindre 
innsjøer i samsvar med forskrift gitt av 
kommunestyret 

x Kommunedirektør  

§ 6 Når særlig grunner foreligger kan det gis 
tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartfartøy som ellers ikke kan finne sted 
etter loven 

x Formannskapet  

34. Naturmangfoldloven 19.06.2009    

 

§ 18 4.ledd Uttak av hjortevilt og bever for å 
avverge skade, samt fjerning av beverbolig 
eller dam for å forhindre vesentlig skade eller 
forsømmelse 

x Kommunedirektør  

35. Odelslova 28.06.1974    

 
§ 63 Innskrenkninger i eierens råderett etter at 
stemning er forkynt 

x Kommunedirektør  

36. Opplæringslova 17.07.1998    

 § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring x Kommunedirektør  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=lakse-%20og%20innlands
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdsel
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfolds
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-28-58?q=odelsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringslov
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Mulighet til 
delegering 

Delegert til 
Kommunestyret har 
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§ 2-3 Innhold og vurdering i 
grunnskoleopplæringen 

x Kommunedirektør  

§ 2-3a Fritak for aktiviteter m.m i opplæringen x Kommunedirektør  

§ 2-5 Målformer i skolen   x 

§ 2-6 Tegnspråkopplæring i skolen  x Kommunedirektør  

§ 2-8 Særskilt språkopplæring for elever fra 
språklige minoriteter 

x Kommunedirektør  

§ 2-11 Permisjon fra den pliktige opplæringen x Kommunedirektør  

§ 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne x Kommunedirektør  

§4A-2 Rett til spesialundervisning for voksne x Kommunedirektør  

§ 5-3 Sakkyndig vurdering x Kommunedirektør  

§ 7-1 Skyss og innlosjering i skolen x Kommunedirektør  

§ 8-1 Skolegrenser   x 

§ 9-2 Rådgivning og skolebibliotek x Kommunedirektør  

§ 10-9 Politiattest x Kommunedirektør  

§ 11-1 Samarbeidsutvalg ved grunnskoler   x 

§ 13-7 Skolefritidsordning x Kommunedirektør  

§ 14-2 Statlig råd og rettledning x Kommunedirektør  

37. 
Pasient og brukerrettighetsloven 
07.02.1999 

   

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

38. Plan- og bygningsloven 27.06.2008    

 

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og 
planleggingsmyndighet 

  x 

§ 10-1 Kommunal planstrategi   x 

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel,  kommundelplan og 
handlingsdel 

  x 

§ 11-12 Oppstart av arbeidet med 
kommuneplan 

  x 

§ 11-15 Vedta kommuneplan   x 

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av 
departementet 

  x 

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplanen   x 

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer 
med vesentlige virkninger 

x Planutvalget  

§ 12-12 1. ledd Vedta reguleringsplan   x 

§ 12-12 2. ledd Vedta mindre 
reguleringsplaner i samsvar med de rammene 
som er gitt i kommuneplanens arealdel 

x Planutvalget  

§ 12-14 1. ledd Endring og oppheving av 
reguleringsplan 

  x 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient%20og%20brukerrett
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygning
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delegering 
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§ 12-14 2. ledd Mindre endringer og utfyllinger 
innenfor hovedtrekkene av reguleringsplanen 

x Planutvalget  

§ 13-1 Midlertidig forbud mot vedtak x Planutvalget  

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av 
reguleringsplan 

  x 

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av 
reguleringsplan 

  x 

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og 
avløpsanlegg 

  x 

§ 17-2 Forutsetning for bruk av 
utbyggingsavtaler 

  x 

§ 18-7 Fordelingsfaktorer   x 

Kap. 19 Dispensasjonssaker x Planutvalget  

Kap. 19 Mulighet til å gi dispensasjon fra 
kommuneplanen til fradeling av tilleggs tomt 
på inntil 3 daa 

x Kommunedirektør  

§§ 20-1 til 21-8 Byggesøknader og tillatelser x Kommunedirektør  

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest x Kommunedirektør  

Kap. 22 Sentral godkjenning av foretak x Kommunedirektør  

§§ 23-1 til 23-7 Ansvar i byggesaker x Kommunedirektør  

Kap. 24 Kvalitetssikring og kontroll med 
prosjektering og utførelse av tiltak 

x Kommunedirektør  

Kap. 25 Tilsyn x Kommunedirektør  

Kap. 26 Opprettelse og endring av eiendom x Kommunedirektør  

Kap. 27 Tilknytning til infrastruktur x Kommunedirektør  

Kap. 28 Krav til byggetomta x Kommunedirektør  

Kap. 29 Krav til tiltaket x Kommunedirektør  

§§ 31-1 til 31-5 Krav til eksisterende byggverk x Kommunedirektør  

§ 31-6 Bruksendring og rivning av bolig   x 

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og 
arealer 

x Kommunedirektør  

§ 31-8 Utbedringsprogram   x 

§ 32-1 Plikt til å følge opp ulovligheter x Planutvalget  

§ 32-2 Forhåndsvarsel x Kommunedirektør  

§ 32-3 Pålegg og retting og pålegg om stans x Kommunedirektør  

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med 
øyeblikkelig virkning 

x Kommunedirektør  

§ 32-5 Tvangsmulkt x Planutvalget  

§ 32-6 Pålegg, forbud, utferdige forelegg mot 
den som innen fastsatt frist unnlater å 
etterkomme pålegg 

x Planutvalget  
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§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse x Planutvalget  

§ 32-8 Overtredelsesgebyr x Kommunedirektør  

§ 32-9 Straff x Planutvalget  

§32-10 Samordning av sanksjoner x Planutvalget  

§ 33-1 Gebyr   x 

§ 33-2 Undersøkelse av fast eiendom x Kommunedirektør  

39. Psykisk helsevernloven 02.07.1999    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

40. Serveringsloven 13.06.1997   x 

 
§ 15 Forskrift om åpningstider   x 

Øvrig myndighet etter loven x Kommunedirektør  

41. Skatteloven 26.03.1999    

 § 15-3 Kommunale skattevedtak   x 

42. Skogbrukslova 27.05.2005    

 

§ 5 Skogsregistrering og skogbruksplan x Kommunedirektør  

§ 6 Forynging og stell av skogen x Kommunedirektør  

§ 7 Veibygging i skogen x Kommunedirektør  

§ 8 Hogst og måling x Kommunedirektør  

§ 9 Pålegg om eventuelle forebyggende tiltak 
eller vurdere behov for eventuell regulering av 
hjorteviltbestanden 

x Kommunedirektør  

§ 10 Tiltak etter skade på skog x Kommunedirektør  

§ 11 Meldeplikt x Kommunedirektør  

§ 12 Verneskog x Kommunedirektør  

§ 15 Bruk av skogfondet x Kommunedirektør  

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering x Kommunedirektør  

§ 22 Straff x Kommunedirektør  

§ 23 Tvangsmulkt x Kommunedirektør  

43. Smittevernloven 05.08.1994    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

44. Sosialtjenesteloven 18.12.2009    

 All myndighet etter loven  x Kommunedirektør  

45. Stadnamnlova 18.05.1990    

 
§§ 5 og 6 Fastsettelse av skrivemåte x  x 

Øvrig myndighet etter loven  x Kommunedirektør  

46. Tobakksskadeloven 09.03.1973    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

47. Tvisteloven 17.06.2005    

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=psykisk%20helsevern
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-55?q=serveringslov
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14?q=skatteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31?q=skogbruksloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevern
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?q=Sosiale%20tjenester%20i%20arbeids-%20og
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stadnamnloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=tobakkskadelov
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90?q=tvisteloven
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 § 1-4 Prosessfullmakt i sivile saker x Kommunedirektør  

48. Valgloven 28.06.2002    

 

§ 2-6 Utlegging av manntallet x Valgstyre  

§ 4-1 Valgstyre   x 

§ 8-2  Hvem kan motta forhåndsstemmer x Valgstyre  

§ 8-3 På hvilket sted kan det mottas 
forhåndsstemmer 

x Valgstyre  

§ 9-2 Fastsettelse av valgdager   x 

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivning   x 

§ 13-4 Ugyldig valg - omvalg   x 

Øvrig myndighet i enkeltsaker x Kommunedirektør  

49. 
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 
16.02.2012 

   

 § 5 Lokal forskrift på gebyr   x 

50. Vannressursloven 24.11.2000    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

51. Vassdragsreguleringslova 14.12.1917    

 Myndighet etter loven   x 

52. Veglova 21.06.1963    

 

§§ 1-8 Inndeling og nedlegging av veier   x 

§ 9 Kommunale veier x Kommunedirektør  

Kap. 3 Planlegging av kommunal vei   x 

§ 29 Avgjøre tvil om midtlinje i kjørebanen x Kommunedirektør  

§ 30 Gi regler for plassering av skogvirke 
langs offentlig vei 

x Kommunedirektør  

§ 31 Gi påbud om fjerning av trær langs 
byggegrensa til kommunal vei 

x Planutvalget  

§ 32 Gi tillatelse til plassering av ledninger, 
renner etc. nær kommunal vei 

x Kommunedirektør  

§ 33 Gi tillatelse til plassering av reklameskilt 
ol. Nær kommunal vi utenfor tettbebygde strøk 

x Kommunedirektør  

§ 34 Gi tillatelse til fysisk og bruksmessig 
endring av byggverk ol. nær kommunal vei 

x Kommunedirektør  

§ 36 Vedta at lovstridig byggverk skal fjernes, 
flyttes eller endres ved kommunal vei 

x Kommunedirektør  

§ 37 Vedta at eldre byggverk ol. mot vederlag 
skal flyttes ved kommunal vei 

x Planutvalget  

§ 38 Gi foreløpig byggeforbud langs planlagt 
offentlig veilinje, samt forlenging av frist 

x Kommunedirektør  

§ 40 Påby flytting av avkjørsel eller bruk av 
avkjørsel fra kommunal vei når det ikke 

x Kommunedirektør  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57?q=valgloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12?q=vass%20og%20avløpsanlegg
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vassdrag%20og%20grunnvann
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1917-12-14-17
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23?q=vegloven
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foreligger reguleringsplan, og kreve at 
avkjørsel blir bygd etter godkjent plan 

§ 41 Bygge erstatningsavkjørsel x Planutvalget  

§ 42 Påby ulovlig avkjørsel stengt, endret eller 
flyttet ved kommunal vei 

x Kommunedirektør  

§ 45 Bestemme særskilt plassering av gjerde x Kommunedirektør  

§ 47 Sørge for at ulovlig gjerde blir flyttet, revet 
eller satt i stand 

x Planutvalget  

§ 48 Sørge for at ferist ol. blir satt opp 
istedenfor grind/gi pålegg om grind eller ferist 

x Planutvalget  

§§ 49-52 Eiendomsinngrep   x 

53. Vegtrafikkloven 01.07.1965    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

54. Viltloven 29.05.1981    

 

§§ 16 Avgjøre søknad om fellingsløyve på elg 
og hjort der det ikke er godkjent bestandsplan 

x Formannskapet  

§ 18 Avgjøre søknad om godkjenning av 
bestand plan 

x Formannskapet  

§ 37 Sammenslåing av felles viltområde x Formannskapet  

55. Voksenopplæringsloven 19.06.2009    

 All myndighet etter loven x Kommunedirektør  

 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=veitrafikk
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38?q=viltloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95?q=voksenopplæring
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3 Delegasjon ulovfestet 

Diverse 
Mulighet til 
delegering 

Delegert til 
Kommunestyret 
har selv 
myndighet 

Vedtekter for Åmli Kraftfond    

Fondsstyre x Formannskapet  

Vedtak om lån, tilskudd og aksjekapital fra fondet, samt 
garantier for kommunale tiltak 

x Formannskapet 
 

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte k-sak 15/96    

Krav om godtgjørelse og erstatning som administrasjonen 
ikke uten videre kan godkjenne fremlegges formannskapet 

x Formannskapet 
 

Kulturpris k-sak 2007/771    

Tildeling av kulturpris x Formannskapet  

Tilskudd til lag og organisasjoner 2015/59    

Tilskudd til lag og organisasjoner x Formannskapet  

Tvister    

Ta stilling til tvister om tolkning av avtaler, reglement og 
andre forhold som gjelder tilsetting- og arbeidsvilkår for de 
ansatte 

x 
Administrasjons-
utvalget 

 

Klage på enkeltvedtak    

Behandling av klager på enkeltvedtak fattet av kommunale 
organer, der særlov ikke konkret angir en annen 
saksbehandling.  
For klager på enkeltvedtak utført av formannskapet er det 
kommunestyre som er klageinstans. 

x Klageutvalget 

 

Finansforvaltning    

Inngi forliksklage, begjære tvangsauksjon og stadfeste bud i 
de tilfeller hvor kommunens krav ikke er sikret ved legalpant 

x Kommunedirektør 
 

Avskrive kommunale krav på inntil kr 100 000 etter at alle 
innfordringsmuligheter er prøvd 

x Kommunedirektør 
 
 
 

 
 
 


