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1 GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV ALL
DELEGERT MYNDIGHET
1.1 Retningslinjer for utøvelse
All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og
retningslinjer gitt av overordnet organ og i samsvar med de saksbehandlingsregler som
følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk. For øvrig skal delegert myndighet
utøves innenfor de plan- og budsjettrammer som er vedtatt av kommunestyret eller
annet overordnet organ.
1.2 Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker
Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et underordnet organ
har til behandling etter delegert fullmakt.
1.3 Rett til å la være å gjøre bruk av delegert myndighet i spesielle forbindelser
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organet å ta
avgjørelser i spesielle saker.
Saker av prinsipiell karakter skal fremmes for overordnet organ.
1.4 Fremgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell
Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om
hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har
ordfører og rådmann ansvaret for å avklare dette.
Når disse er i tvil, kan spørsmålet avgjøres av ordføreren, eller at denne legger saken
fram for formannskapet som avgjør spørsmålet.
1.5 Omgjøringsrett
Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar
med § 35 i forvaltningsloven.
1.6 Klagerett
Parter og andre med rettslig klageinteresse kan påklage et vedtak til klageinstans i
samsvar med forvaltningslovens og særlovens bestemmelser.
1.7 Mindretallsanke
2 medlemmer av et utvalg eller ordføreren eller rådmannen/rådmannens representant
kan før møtet er slutt kreve at saken forlegges et overordnet organ for avgjørelse.
Mindretallsanke gjelder ikke ved behandling av ankesaker fra underordnet organ.

1.8 Uklar myndighet
Uklarhet om et utvalg har avgjørelsesmyndighet i en sak avgjøres av utvalget selv ved
vanlig flertall. Et vedtak om å bruke delegert myndighet i slike tilfeller kan ankes etter
reglene i pkt. 1.6.
1.9 Videredelegasjon
Dersom ikke annet framgår, kan delegert myndighet delegeres videre i organisasjonen.
Rådmannen utarbeider retningslinjer for intern delegasjon og utøvelse av slik myndighet.
Slik videredelegasjon skal være konkret og dokumentert.
1.10 Oppdatering av reglement
Alle endringer og tillegg i delegasjonene samt videredelegasjon skal inntas i
delegasjonsreglementet slik at dette til en hver tid er oppdatert.

2 DELEGASJON TIL HOVEDUTVALG OG ANDRE POLITISKE
UTVALG
2.1 Unntak fra delegasjon
I henhold til Kommuneloven kan følgende ikke delegeres.
2.2 Valg og opprettelse av kommunale organer Kl §§ 8-13:
Valg av formannskap, §8.
Valg av ordfører, §9.
Valg av faste utvalg (hovedutvalg), komiteer, § 10.
Opprettelse av styre for institusjon ol., bestemmelse av sammensetning, § 11
Opprettelse av grendeutvalg, § 12
Tildeling av myndighet i hastesaker, § 13
2.3 Styreform
Innføring av kommunal parlamentarisme, §§ 18 og 19
2.4 Administrasjon
Ansettelse av administrasjonssjef, § 22
Innføring av åremålstilsettinger, § 24

2.5 Interkommunalt samarbeid
Opprettelse av styre for interkommunal virksomhet og delegasjon av myndighet til
samme, § 27
Overdragelse av tariffmyndighet, § 28
2.6 Saksbehandlingsregler
Gi bestemmelser om at møter i andre organer av hensyn til personvern eller andre
bestemt angitte forhold skal holdes for lukkede dører, § 31 pkt. 4 og 5
2.7 Folkevalgtes rettigheter og plikter
Fastsettelse av reglement for folkevalgtes rett til dokumentinnsyn, § 40 pkt. 5
Regler for dekning av utgifter og økonomisk tap, § 41
Regler for godtgjøring for tillitsverv, § 42
Deltagelse i pensjonsordning for folkevalgte
2.8

Økonomiplan – årsbudsjett

Vedtak av økonomiplan, § 44
Vedtak av årsbudsjett, § 45
2.9 Gjeldsforpliktelser
Vedtak om betalingsinnstilling, § 56
2.10 Tilsyn og kontroll
Valg av kontrollutvalg, § 60 pkt. 2
2.11 Kommunalt/Interkommunalt foretak
Opprettelse av kommunalt foretak, § 62

3 DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET
3.1

Generell delegasjon
Med hjemmel i KL § 8 og KL § 10 delegerer kommunestyret til formannskapet alle
saker innenfor sitt arbeidsområde som det etter samme lov er adgang til å
delegere, og som kommunestyret ikke har vedtatt å legge til annet organ eller
unntatt fra delegasjon.

3.2 Delegasjon i hastesaker
Med hjemmel i KL § 13 gis formannskapet myndighet i hastesaker innenfor sitt
ansvarsområde.
3.3 Delegasjon etter alkoholloven
Formannskapet er kommunens kontrollutvalg, jfr alkohollovens § 1-9.
3.4 Formannskapet som administrasjonsstyre
Formannskapet er kommunens administrasjonsstyre, og utvides med 3 representanter
fra de ansatte når det behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte, jfr. KL § 26.
Formannskapet/administrasjonsstyret har ansvar for løpende arbeidsgiverpolitikk,
herunder godkjenning av reglementer og retningslinjer.
Formannskapet organiserer lønnsforhandlinger og fatter vedtak etter
forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalens pkt. 3.4.1, A, lønn til Rådmannen.
Formannskapet/administrasjonsstyret er klageorgan for vedtak i prinsipielle personal- og
organisasjonssaker fattet av rådmannen.
3.5 Formannskapet som kommunens klageorgan etter forvaltningsloven § 28.
Formannskapet er kommunens klageorgan etter kommuneloven. Som klageorgan skal
formannskapet behandle klager for alle tjenesteområder i Lindesnes kommune som
etter delegert myndighet fatter vedtak etter forvaltningsloven og helse- og omsorgsloven,
der særskilt klagebehandling ikke er fastsatt i lov.
Formannskapet behandler også klager etter Forskrift om startlån og tilskudd til
etablering og tilpasning av bolig med mer.

4 DELEGASJON TIL ORDFØREREN
4.1

Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på dennes
vegne. Tilsvarende myndighet er delegert til rådmannen.

4.2

Ordføreren delegeres myndighet til å begjære påtale på kommunens vegne etter
straffelovens § 79 i alle saker. Tilsvarende myndighet er delegert til rådmannen.

4.3

Ordføreren delegeres myndighet til å begjære påtale på kommunens vegne etter
straffelovens § 79 i alle saker. Tilsvarende myndighet er delegert til rådmannen.

4.4

Ordføreren delegeres fullmakt til å disponere ”nødvendige midler” i
krisesituasjoner, jfr. Plan for kriseledelse og helsemessig og sosial beredskap.

5

DELEGASJON TIL LEVEKÅRSUTVALGET

Levekårsutvalget har ansvar for drift av skoler, barnehager, voksenopplæring, kultur,
idrett og alt innenfor området helse, omsorg og pleie. Utvalget skal arbeide for å fremme
mangfold og likestilling og hindre diskriminering i Lindesnes kommune.
5.1

Generell delegasjon
Med hjemmel i KL § 10 delegerer kommunestyret til levekårsutvalget alle saker
innenfor sitt ansvarsområde, som det etter samme lov er adgang til å delegere, og
som kommunestyret ikke har vedtatt å legge til annet organ eller unntatt fra
delegasjon.

5.2

Delegasjon i hastesaker
Med hjemmel i KL § 13 gis levekårsutvalget myndighet i hastesaker innenfor sitt
ansvarsområde.

5.3

Delegasjon etter opplæringsloven m/forskrifter
Kommunens myndighet etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande
opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 m/forskrifter delegeres til
levekårsutvalget.

5.4

Delegasjon etter barnehageloven m/forskrift
Kommunens myndighet etter Lov om barnehager (barnehageloven) delegeres til
levekårsutvalget.

5.5

Delegering til hovedutvalget etter særlov
Lov om film og videoprogram av 15. mai nr 21 Kommunens myndighet etter § 2, 1.
ledd, blir delegert til levekårsutvalget.

5.6

Delegering på ikke lovfestede områder
Det delegeres til levekårsutvalget å gi uttalelse om prioriteringer/anbefalinger av
tilskudd fra tippemidler og andre statlige tilskudd på kultursektoren og innenfor
barne- og ungdomstiltak.

5.7

Delegasjon etter lov om folkehelse
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å kreve virksomhet stanset som ikke har
den nødvendige godkjenning, etter kapittel 3 Miljørettet helsevern.
Levekårsutvalget delegeres myndighet til å kreve virksomhet stanset som har en
virksomhet som medfører overhengende fare for helseskade, etter kapittel 3
Miljørettet helsevern.

5.8

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester med mer
Levekårsutvalget delegeres myndighet i saker som gjelder:
5.8.1
§§ 3.1 og 3.2 Kjøp av privat plass i egnet omsorgsinstitusjon.
5.8.2
Saker av prinsipiell karakter og saker som medfører uvanlig store utgifter.
5.8.3
Klage på slike vedtak etter §§ 3.1 og 3.2

6 DELEGASJON TIL TEKNISK UTVALG
Teknisk utvalg har ansvar for bygging og vedlikehold/drift av kommunale veier, havner,
vann- og avløpsanlegg samt vedlikehold av kommunale bygninger.
Teknisk utvalg er bygningsmyndighet etter Plan og bygningsloven (pbl).
Teknisk utvalg er også kommunal landbruksmyndighet etter konsesjons- og
landbrukslovgivningen.
6.1

Generell delegasjon
Med hjemmel i KL § 10 delegerer kommunestyret til teknisk utvalg alle saker
innenfor sitt ansvarsområde som det etter samme lov er adgang til å delegere, og
som kommunestyret ikke ha vedtatt å legge til annet organ eller unntatt fra
delegasjon.

6.2

Delegasjon i hastesaker
Med hjemmel i KL § 13 gis teknisk utvalg myndighet i hastesaker innenfor sitt
ansvarsområde.

6.3

Delegasjon etter PBL kapittel 12
Med hjemmel i pbl § 3-3 delegeres all delegerbar myndighet etter kapittel 12,
Reguleringsplan, til teknisk utvalg, nedenfor nevnte unntak gjelder:
Delegasjon av myndigheten vedrørende § 12-12 andre ledd begrenses til å gjelde
detaljplan, og kun når den er i tråd med vedtatt områdeplan.

6.4

Midlertidig forbud mot tiltak
Med hjemmel i pbl § 3-3 delegeres alle saker vedrørende kapittel 13, Midlertidig
forbud mot tiltak, til teknisk utvalg.

6.5

Utbyggingsavtaler
Vedtak om utbyggingsavtale etter pbl kap. 17 delegeres til teknisk utvalg.

6.6

Dispensasjon
Dispensasjon etter pbl, kapittel 19, delegeres til teknisk utvalg nevnte tilfeller:
- nye hytter eller boliger i kommuneplanens lnf-område.
- nye hytter eller boliger i regulert område, som ikke er innregulert.
- tiltak hvor 100-metersbeltet langs sjøen er relevant.

6.7

Adressemyndighet
Teknisk utvalg er adressemyndighet etter lov om stadnamn.

7 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN
7.1

Rådmannens generelle myndighet kl. § 23 nr. 1 og 4
Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon og har
full instruksjonsmyndighet overfor alle ansatte.
All delegasjon fra politiske organer til administrasjonen skal skje til rådmannen.
Rådmannen gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke
er av prinsipiell betydning dersom ikke annet fremgår av lov, bestemmelse gitt i medhold
av lov eller kommunestyrevedtak, reglement for folkevalgte organer, eller av sikker
praksis i Lindesnes kommune.
7.2 Delegasjon i personal- og organisasjonssaker
Foreta opprettelse/utvidelse/endringer av alle stillinger (ikke rådmann) innenfor gjeldene
budsjettrammer såfremt dette ikke påvirker tjenestetilbudet vesentlig.
Fatte vedtak i alle permisjonssaker.
Fatte vedtak etter forhandlingsbestemmelsen i hovedtariffavtalen med unntak av pkt.
3.4.1 A, lønn til Rådmannen. (delegert til formannskapet)
Foreta oppsigelse, avskjed og suspensjon.
Vedta opplæringsplan.
Godkjenne instrukser og stillingsbeskrivelser
Vedta organisasjons- og bemanningsplaner under etatsjefsnivå
7.3 Ansettelser
Kommunestyret ansetter rådmann, andre ansettelser foretas av rådmannen.
(KS 09.12.2010)
7.4 Fullmakt til å undertegne dokumenter
Rådmannen har med hjemmel i KL § 9 nr. 3 myndighet til å underskrive på kommunens
vegne i saker der ordføreren ikke undertegner. Det må ligge nødvendig godkjenning ved
vedtak i kommunestyret, formannskapet, folkevalgt organ eller ved administrativt vedtak.

7.5 Budsjettsaker
Rådmannens myndighet i budsjettsaker fremgår av økonomireglementet.
7.6 Klage og lovlighetskontroll
Enkeltvedtak som fattes etter delegert myndighet i medhold av kommuneloven kan
påklages etter reglene i forvaltningsloven. Om lovlighetskontroll gjelder reglene i KL §
59.
7.7 Forholdet til kommunestyret og folkevalgte organer
Kommunestyret og folkevalgt organ for saker innen eget ansvarsområde, kan forlange
enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse. (KL § 60 nr. 1)

8 En del særskilte delegasjoner til Rådmannen
8.1 Generelt
Rådmannen forestår tildeling av tilskudd og lignende, utleie av bygg og anlegg,
disponering av kommunale ressurser m.v., overensstemmende med lovbestemmelser
eller vedtatte regler for slikt.
Rådmannen delegeres myndighet til å begjære påtale på kommunens vegne etter
straffelovens paragraf 79 i alle saker.
(Merk: tilsvarende myndighet delegert ordføreren, pkt. 2.2.5).
8.2

Plan og bygningsloven

8.2.1
Med hjemmel i plan og bygningsloven (pbl) § 12-14 andre ledd delegeres myndigheten
til å vedta små endringer i reguleringsplaner til rådmannen.
8.2.2
Med hjemmel i pbl § 3-3 delegeres myndigheten til å gi samtykke til tiltak etter § 13-1
andre ledd til rådmannen.
8.2.3
Kommunestyret viderefører dagens ordning med barnas representant for å ivareta barn
og unges interesser i planleggingen, og delegerer til rådmannen å etablere særskilt
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, jfr. pbl § 3-3, 3. ledd.

8.2.4
Alle saker vedr. pbl. Kap. 17 m/forskrifter som er tillagt kommunen å forberede eller fatte
vedtak i, delegeres til rådmannen, med unntak av vedtak om utbyggingsavtale.
8.2.5
Alle saker vedr. pbl. kap 18 – 34 m/forskrifter som er tillagt kommunen å forberede eller
fatte vedtak i, delegeres til rådmannen, med unntak for de bestemmelser som etter
loven ikke kan delegeres.
Klager behandles av politisk utvalg.
Saker som er delegert til rådmannen kan rådmannen legge frem til politisk behandling
dersom rådmannen finner det nødvendig.
8.2.6
Alle saker vedrørende dispensasjon, pbl kap. 19, delegeres til rådmannen, med unntak
av:
-nye hytter eller boliger i kommuneplanens lnf-område.
-nye hytter eller boliger i regulert område, som ikke er innregulert.
-tiltak hvor 100-metersbeltet langs sjøen er relevant.
Dispensasjonssaker som behandles av administrasjonen etter kap. 19 forelegges
teknisk styre som referatsak.
8.3 Granneloven
Rådmannen har fullmakt til å opptre på kommunens vegne i naboforhold.
8.4 Vegloven
Med hjemmel i veglovens § 9, 3. ledd delegeres myndighet som vegstyremakt for
kommunale veger til rådmannen i alle saker av kurant karakter, med unntak av § 50, 2.
ledd (Jfr. § 3 nr.1)
8.5 Vegtrafikkloven
Med hjemmel i vegtrafikklovens § 5 og skiltforskriftenes §§ 21 og 22 delegeres
skiltmyndighet til rådmannen. Myndighet etter § 6, 5.ledd og § 7 og § 37, så langt
myndighet er lagt til kommunen etter Vegdirektoratets fastsettelse av 22.07.88,
delegeres til rådmannen.
8.6 Matrikkelloven
Rådmannen er delegert myndighet etter loven med forskrifter.
8.7
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrift
Kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende
forskrift delegeres til rådmannen.

8.8

Lov om laksefisk og innlandsfisk samt lov om friluftslivet med respektive
forskrifter
Kommunens myndighet etter lov om laksefisk og innlandsfisk samt lov om friluftslivet
med respektive forskrifter delegeres til rådmannen.
8.9 Lov om jakt og fangst av vilt med forskrifter
Kommunens myndighet etter viltloven med tilhørende forskrifter delegeres til
rådmannen.
8.10 Forurensingsloven
Myndighet i alle saker av kurant karakter etter §§ 7, 22, 2. ledd og 26, siste ledd, 35, 37,
48, 50, 51, 73, 78 og 79 delegeres til rådmannen. Myndighet etter forskrift om utslipp fra
separate avløpsanlegg m.v. av 02.12.85, § 6 delegeres til rådmannen. (Jfr. § 3, nr. 4).
8.11 Konsesjonsloven, jordloven, odelsloven, skogbruksloven, forpaktningslov
med tilhørende forskrifter
Alle saker vedr. konsesjonsloven, jordloven, odelsloven, skogbruksloven,
forpaktningslov med tilhørende forskrifter som er tillagt kommunen å forberede- eller
fatte vedtak i, delegeres til rådmannen. Klager behandles av teknisk styre.
8.12 Hundeloven
Kommunens myndighet etter lov og forskrifter. Delegasjonen omfatter enkeltsaker og
saker uten prinsipiell betydning.
8.13 Matloven
Kommunens myndighet etter lov og forskrifter. Delegasjonen omfatter enkeltsaker og
saker uten prinsipiell betydning.
8.14 Naturmangfoldloven
Kommunens myndighet etter loven.
8.15 Vannressursloven
Kommunens myndighet etter lov med tilhørende forskrifter
8.16 Lov om tilskott til livsynssamfunn
Tilskudd til livssynssamfunn etter lovens §§ 1 og 3.

8.17 Lov om trudomssamfunn og ymist anna
Tilskudd til trossamfunn etter lovens §§ 19 og 19 a.
8.18 Opplæringsloven.
Kommunens myndighet etter opplæringslovens §§ 4A-1, 4A-2, 5.1, 5.7 og 7.1
delegeres til rådmannen.
8.19 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester med mer
Rådmannen delegeres myndighet i alle saker som ikke er lagt til annet organ eller
myndighet.
8.20 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i alle saker etter kap 4 der myndigheten
ikke er lagt til annet organ eller myndighet.
8.21 Lov om barnevernstjenester
Rådmannen delegeres myndighet i alle saker som ikke er lagt til annet organ eller
myndighet.
8.22 Lov om folkehelse
Rådmannen delegeres myndighet i alle saker som i loven ikke er lagt til annet organ
eller myndighet.
8.23 Smittevernloven
Rådmannen delegeres myndighet i alle saker som i loven ikke er lagt til annet organ
eller myndighet.
8.24 Lov om Husbank
Rådmannen delegeres myndighet i alle saker som i loven ikke er lagt til annet organ
eller myndighet.
8.25 Forskrift om startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig med
mer.
Rådmannen delegeres myndighet etter forskriften. Formannskapet er ankeinstans.
8.26 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter alkoholloven med de begrensninger
som ligger i alkohollovens § 1-7, 1-8 og Lindesnes kommunes alkoholpolitiske
retningslinjer.

Rådmannen er delegert myndighet til å fatte vedtak om alminnelig skjenkebevilling etter
§ 4-1, ambulerende bevilling og godkjenning av skjenkested for en enkelt anledning
etter § 4-5, godkjenning av styrer og stedfortreder etter § 1-7c og mindre endring av
skjenkeområde etter § 4-2.
Rådmannen er delegert myndighet til å fatte vedtak om salgsbevilling for alkoholholdig
drikk etter § 3.7.
Rådmannen er delegert myndighet til å fatte vedtak om sanksjoner i henhold til
kommunestyrets retningslinjer, overfor salgs- og skjenkesteder etter brudd på
alkoholloven, jfr §. 1-8. Vedtak kan påklages til kommunestyret.
Rådmannen fastsetter i henhold til forskriftene størrelsen på
omsetningsavgift/bevillingsgebyr for salg/skjenking av alkohol § 7-1.
8.27 Delegasjon etter serveringsloven
Rådmannen delegeres myndighet etter loven

9 Andre lover og forskrifter
Rådmannen delegeres all myndighet som etter lov eller forskrift kan delegeres,
uavhengig av om de er nevnt i dette reglement, og som kommunestyret ikke har vedtatt
å delegere til annet organ eller har unntatt fra delegasjon.

10 Delegasjon på ikke lovfestet område


Rådmannen avgjør midlertidig bruk av kommunale arealer (ubebygde).



Rådmannen godtar plassering av tekniske anlegg, i gategrunn og under andre
kommunale arealer.



Rådmannen avgjør søknader om autorisasjon av rørleggere.



Rådmannen administrerer kommunens kontantstøtteordning for 2-åringer.

