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Delegasjonsreglement for Vestvågøy kommune 
 

Innledning: 

Kommunestyret i Vestvågøy skal konsentrere den politiske innsatsen om de overordnede 

perspektivene, dvs. kommunens ideologi og overordnet styring. 

Kommunestyret kan, så langt det er tillatt etter lov og forskrift, delegere myndighet til andre politiske 

organer og til administrasjonen. Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Delegasjon av 

myndighet innebærer ikke at kommunestyret frasier seg sin myndighet eller sitt ansvar, det 

innebærer kun at underordnede organer gis i oppdrag å utføre visse oppgaver, dvs. utøve den 

myndighet som er delegert. 

Delegasjonsreglementet skal gi klarhet i ansvars, myndighets – og oppgavefordeling mellom de ulike 

politiske organ, og til administrasjon ved rådmann. 

 

Definisjoner: 

Med myndighet menes både kompetanse gitt kommunen i lover og forskrifter og kompetanse 

kommunen innehar selv. 

Med vedtakskompetanse menes retten til å fatte vedtak. 

Med vedtak menes en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt 

eller konkret medfører rettigheter eller plikter for private personer (enkeltpersoner eller andre 

private rettssubjekter), jf. forvaltningsloven § 2. 

Delegering vil si å overføre myndighet, slik at andre kan opptre og ta beslutninger på vegne av 

kommunen og ta beslutninger vegne av kommunestyret.  

Begrepet «ikke av prinsipiell betydning» er nærmere utdypet i Ot.prp. nr. 42 (91-92) hvor det blant 

annet heter: 

«Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ikke bare ut fra vedtakets karakter og 

konsekvenser og ut fra kommunens eller fylkeskommunens størrelse, men også ut fra en vurdering av 

i hvilken utstrekning de viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt 

gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis.  

Delegasjonsreglementet gjelder for alle organer og virksomheter i Vestvågøy kommune.  
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Politisk organisering i Vestvågøy kommune:  

 

 

 

 

 

1. Fellesbestemmelser 

1.1 Generelt 

Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegering av avgjørelsesmyndighet og for 

innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert, jf. § 39.  

1.2 Rammer 

All delegert myndighet til politiske utvalg eller til rådmannen skal utøves i samsvar med de 

saksbehandlingsregler som følger av lover eller forskrifter. Videre skal all delegert myndighet utøves 

innenfor de plan- og budsjettrammer, øvrige reglement og retningslinjer som er vedtatt av 

overordnet organ. 

1.3 Videredelegering 

Delegert myndighet kan delegeres videre, helt eller delvis, så langt ikke annet følger av lov eller 

delegeringssperre vedtatt av kommunestyret. 

Rådmannen kan videredelegere sine fullmakter til underliggende nivå, så sant kommunestyret ikke 

har vedtatt noe annet. Rådmannen utarbeider selv retningslinjer for intern delegering og utøvelse av 

slik delegert myndighet.  

1.4 Tilsyn og kontroll 

Kontrollutvalget ser til at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for 

delegering. 

 

Kommunestyret 

Forvaltningsutvalg/ 
Planutvalget 

Utviklingsutvalg/ 
Formannskapet 

Driftsutvalg/ 
Administrasjons- 

utvalget 

Kontrollutvalget 
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2. Delegering til kommunestyret 

2.1 Kommunens øverste organ 

Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 det øverste kommunale organ og består av 33 

medlemmer.  

Innenfor delegerte saksområder kan likevel kommunestyret selv treffe vedtak uten først å måtte 

oppheve delegasjonsvedtaket. Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake. 

Den som har fått delegert myndighet, kan i særlige tilfeller anmode den som har gitt delegasjonen 

om å avgjøre en bestemt sak. Slik anmodning skal være begrunnet. 

2.2 Ikke lovfestede saker som skal behandles av kommunestyret 

 Vesentlige endringer i kommunens tjenestetilbud.  

 Langsiktige avtaler av prinsipiell art. 

 Vedta den politiske organisasjonsstrukturen og hovedtrekkene i den administrative struktur. 

 Reglement for kommunens beredskapsarbeid, herunder organisering, ansvarsfordeling og 

myndighet. 

 Regler for kommunestyrets møteorden. 

 Kommunale forskrifter og reglementer 

 Valg til representantskap til kommunale og interkommunale selskaper. 

 Handlingsplaner pålagt av annen myndighet. 

 Andre saker som ut fra sitt prinsipielle innhold eller økonomiske omfang bør behandles av 

kommunestyret selv. Avgjørelser om dette tas av ordfører. 

2.3 Delegeringssperrer i kommuneloven 

Utgangspunktet i kommuneloven er at myndighet etter loven kan delegeres. Unntak fra denne 

hovedregelen er delegeringssperrer, som innebærer a kommunestyret ikke kan delegere sin 

myndighet til andre. Delegeringssperre følger normalt av bruken av begrepet «kommunestyret selv» 

i bestemmelsene. 

Delegeringssperrer i kommuneloven: 

Bestemmelse Innhold 

§ 7 nr. 3 Endring av kommunestyrets medlemstall vedtas av kommunestyret senest i 
løpet av nest siste året av valgperioden med virkning for kommende 
valgperiode 

§ 8 nr. 1 Valg av formannskapet 

§ 9 nr. 1 Valg av ordfører og varaordfører 

§ 10 nr. 1-3 
og nr. 6 

Opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den 
kommunale virksomhet. Utvalgene skal ha minst 3 medlemmer. Fastsettelse 
av arbeids- og myndighetsområdet, valg av medlemmer, varamedlemmer, 
leder og nestleder i utvalg som nevnt ovenfor. 

§ 11 nr. 1-2 
og nr. 4 

Opprette eget styre for kommunalt foretak, institusjon og lignende. 

§ 12 nr. 1-3 
og nr. 5 

Opprette kommunedelsutvalg mm. 

§ 13 nr. 1 Overføringer av myndighet til formannskapet, eller et fast utvalg til å fatte 
vedtak i hastesaker som skulle vært gjort av annet organ. 

§ 15 nr. 3 Suspensjon av folkevalgt. 
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§ 16 nr. 5 Suppleringsvalg av varamedlemmer til formannskapet og andre folkevalgte 
organ. 

§ 17 Det nyvalgte kommunestyret skal vedta årets budsjett etter konstituering 

§ 18 nr. 1 og 
3-4 

Innføre eller oppheve parlamentarisme som styringsform. 

§ 19 nr. 1 og 
3 

Evt. innføre og velge kommuneråd mv. 

§ 22 nr. 2 Ansettelse av administrasjonssjef (rådmann). 

§ 24 nr. 2 Bestemme at ledende administrative stillinger skal besettes på åremål 
(minst 6 år). 

§ 25 nr. 2 Partssammensatt utvalg. Valg av kommunens representanter og utvalgets 
leder og nestleder blant kommunes representanter. 

§ 26 nr. 4 Fastsettelse av nærmere retningslinjer for møterett for ansattes 
partssammensatt utvalg. 

§ 27 nr. 1 Opprette interkommunalt styre til løsning av felles oppgaver og gi disse 
myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og 
organisering. 

§ 28 Overdragelse av tariffmyndighet til en interkommunal sammenslutning (for 
eksempel KF) 

§  28 -1b nr. 
3 

Delegasjon til administrativt vertskommunesamarbeid 

§ 28 1-c nr. 3 Delegasjon til vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. 

§ 28 1e nr. 1 Vedta samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid. 

§ 30 nr. 3 Fastsetting av regler om føring av møtebok 

§ 39 nr. 1-2 Regler i reglementsform for saksbehandlingen i folkevalgte organer samt 
delegasjonsreglement. 

§ 39a nr. 1 Plikt til å ta stilling til innbyggerforslag 

§ 39b nr. 1 Lokale folkeavstemninger 

§ 41 Regler for skyss, -kost og overnattingsgodtgjørelse for kommunale 
tillitsverv. Samme for tap av inntekt og påførte utgifter. 

§ 42 Møtegodtgjøring (arbeidsgodtgjøring) 

§ 43 Vedtak om pensjonsordning for folkevalgte 

§ 44 nr. 6 Handlingsplan, økonomiplan og endringer i disse 

§ 45 nr. 2 Årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for det 

§ 48 nr. 3 Årsregnskap og årsberetning 

§ 52 nr. 1 Finansforvaltning 

§ 77 nr. 1 og 
3 

Valg av kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 
forvaltning på vegne av kommunestyret 

§ 78 nr. 3 og 
4 

Ansettelse av kommunerevisor 

 

2.4 Delegeringssperrer i særlovgivningen 

Flere særlover inneholder også delegeringssperre ved at begrepet «Kommunestyret selv» er 

benyttet. Kommunestyret kan dermed ikke delegere sin myndighet til andre, det må selv utøve 

myndighet og treffe vedtak. Opplistingen under er ikke ment å være uttømmende, men angir særlig 

relevante lover. 

Plan- og bygningsloven: 

Bestemmelse Innhold 
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§3-3 Sikre at kommunen har tilgang til nødvendig plankompetanse og 
sørge for å etablere særskilt ordning for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen. 

§10-1 Vedta kommunal planstrategi 

§11-15 Vedta kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) 

§12-12 Vedta reguleringsplan 

§16-2 Foreta ekspropriasjoner til gjennomføring av reguleringsplaner 

§16-4 Foreta ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg 

§17-2 Vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler 

§33-1 Gebyr: Vedta forskrift om gebyr for oppgaver det etter plan- og 
bygningsloven eller forskrift påhviler kommunen å utføre. 

 

Matrikkellova: 

Bestemmelse Innhold 

§ 32 Gebyrvedtak for bruk av matrikkelen 

 

Valgloven: 

Bestemmelse Innhold 

§4-1 Velge valgstyre 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Bestemmelse Innhold 

§6-1 Kommunestyret skal selv inngå samarbeidsavtale med det regionale 
helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det 
regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale 
alene eller med andre kommuner. 

 

Serveringsloven: 

Bestemmelse Innhold 

§ 15 Fastsetting av åpningstider etter kommunal forskrift. 

 

2.5 Saker i særlovgivningen som skal avgjøres av kommunestyret: 

Alkoholloven med forskrifter 

Bestemmelse Innhold 

§1-7 d Kommunal alkoholpolitisk plan 

 

Havne- og farvannsloven: 

Bestemmelse Innhold 

§25 Fastsetting av lokale forskrifter for anløpsavgift 

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

Bestemmelse Innhold 

§4a, § 5 Fastsetting av lokale forskrifter som åpner for motorisert ferdsel 
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Kirkeloven 

Bestemmelse Innhold 

§12 Kommunens representant til kirkelig fellesråd 

 

2.6 Delegering i økonomisaker 

Bestemmelser om delegert myndighet i økonomi- og budsjettsaker framgår av eget 

økonomireglement. 

 

3. Delegering til formannskapet  

3.1 Valg og sammensetning 

Formannskapets sammensetning og arbeidsoppgaver fremgår av politisk reglement. 

3.2 Delegering etter kommuneloven: 

Jfr. kommunelovens § 8, nr. 3 skal formannskapet behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og 

skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapet.  

Formannskapet har myndighet til å ta avgjørelser i saker som det etter loven er adgang til å delegere 

til formannskapet, og som kommunestyret ikke har vedtatt å legge til annet organ, jfr. 

kommuneloven § 8. 

Formannskapet har myndighet til å avgjøre alle saker vedrørende utvalgets ansvarsområder som det 

er lov å delegere og som ikke er delegert direkte til rådmann, eller til andre organ, jfr. kommuneloven 

§ 10 nr. 2. 

Formannskapet kan delegere sin vedtaksmyndighet til ordføreren i enkeltsaker eller i saker som ikke 

er av prinsipiell betydning, jf. § 10 nr. 4. 

Formannskapet kan treffe avgjørelser i hastesaker etter kommunelovens § 13 nr. 1. Ved behandling 

av hastesaker kan, etter ordførerens beslutning, formannskapet utvides med gruppeledere fra 

partier som ikke møter i formannskapet. Disse har i tilfelle tale- og forslagsrett. Melding om vedtak 

truffet i medhold av denne bestemmelsen forelegges kommunestyret i kommunestyrets neste møte.  

Formannskapet kan delegere sin vedtaksmyndighet til rådmannen i enkeltsaker eller i saker som ikke 

er av prinsipiell betydning, jf. § 23 nr. 4. 

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne sentrale og lokale avtaler og protokoller fra 

forhandlinger, når dette krever vedtak, jf. § 24 nr. 1. 

3.3 Delegering etter særlov 

Delegering gjelder myndighet til å fatte vedtak innenfor utvalgets ansvarsområder så langt særlov 

åpner for det og for saker som ikke er omfattet av den generelle delegeringen til rådmannen. 

Nedenfor er noen av de mest sentrale lovene omtalt, listen er ikke uttømmende: 

 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) 
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 Barnehageloven med forskrifter 

 Havne- og farvannsloven 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Kirkeloven 

o Formannskapet tillegges myndighet etter kirkeloven så langt loven rekker, dog med 

begrensninger som følger av kapittel 2.5 ovenfor 

 Opplæringslova 

 Sosialtjenesteloven 

 Vegtrafikkloven 

3.4 Investeringsbudsjett 

Formannskapet har det løpende ansvar for investeringsbudsjettet og kan omdisponere mellom 

investeringsprosjekter i samme sektor. Vilkår er at omdisponering skjer innenfor 

investeringsbudsjettets totale rammer.  

3.5 Fast eiendom og rettigheter 

 Kjøp og salg av fast eiendom til verdi på maksimum 2,0 mill. kr. 

 Makebytte eller pantsetting av fast eiendom dersom verdien er under 2,0 mill. kr.  

3.6 Nominasjon av styremedlemmer 

Formannskapet oppnevner representanter til styrer i selskaper der kommunen eier aksjer eller 

andeler.  

3.7 Havnekassens midler 

Formannskapet disponerer havnekassens midler i hht. lov om havner og farvann § 23 siste ledd. 

Disse midlene kan kun benyttes til havneformål, og det er ikke adgang til å disponere midlene til 

annen kommunal virksomhet.  

 

4. Delegering til forvaltningsutvalg 
Forvaltningsutvalgets sammensetning og arbeidsoppgaver fremgår av politisk reglement. 

4.1 Delegert myndighet 

Utvalget gis myndighet etter kommuneloven § 13 nr. 1 (hastesaker) til å gjøre vedtak i saker innenfor 

sitt ansvarsområde som skulle vært behandlet av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtaket 

gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak foreligges kommunestyret i 

førstkommende møte. 

Utvalget gis fullmakt til å delegere sin myndighet til underutvalg og til å opprette komiteer for løsning 

av tidsbegrensede oppgaver med hjemmel i kommuneloven § 10 nr. 5. Ved oppretting av 

underutvalg står utvalget ansvarlig for disposisjoner som respektive underutvalg foretar. Utvalget 

skal føre tilbørlig tilsyn med underutvalgets virksomhet. 

4.2 Delegering etter særlov 

Delegeringen gjelder myndighet til å fatte vedtak i saker innenfor utvalgets ansvarsområder så langt 

særlov åpner for det, og sakene ikke er omfattet av den generelle delegeringen til rådmannen. 

Vedtakene kan ikke innebære økonomiske/budsjettmessige konsekvenser. 
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Dette omfatter: 

 Barnehageloven med forskrifter 

 Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter 

 Folkehelseloven med forskrifter 

 Folkebibliotekloven 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Husbankloven 

 Lom om havner og farvann med forskrifter 

 Likestillings- og diskrimineringsloven 

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

 Opplæringslova 

 Psykisk helsevernloven 

 Vegloven. Kommunestyrets myndighet etter loven knyttet til driftsmessige forhold, delegeres 

til driftsutvalget. 

 Voksenopplæringsloven 

 

5. Delegering til administrasjonsutvalg  
Administrasjonsutvalgets sammensetning og arbeidsoppgaver fremgår av politisk reglement. 

5.1 Reglementer for personalforvaltningen 

Administrasjonsutvalget vedtar: 

 Nye reglementer 

 Planer og retningslinjer av ikke overordnet karakter 

 Større revisjoner og strukturendringer av reglementer 

 Endringer i reglementer som medfører at rettigheter for de ansatte faller bort 

 Endringer/tilføyelser som er underlagt arbeidsgivers styringsrett 

5.2 Ansettelser og rekruttering 

Administrasjonsutvalget vedtar: 

 Retningslinjer for ansettelses- og rekrutteringstiltak/prosedyrer 

 Ankesaker fra administrative tilsettingsorgan 

5.3 Permisjoner 

Administrasjonsutvalget avgjør søknader som ikke er dekket gjennom reglement, og dispensasjoner 

fra reglementet. 

5.4 Øvrige saker 

Administrasjonsutvalget vedtar personal- og arbeidsgiversaker av prinsipiell karakter der avgjørelsen 

ikke er lagt til annet organ eller kommunestyret. 

Administrative endringer i reglementer meldes administrasjonsutvalget. 
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6. Delegering til driftsutvalg 

6.1 Driftsutvalgets ansvars- og myndighetsområde, jfr. kommunelovens § 10,2: 

Driftsutvalget består av 7 medlemmer. 

Driftsutvalget har ansvar for de saksområder som angår løpende saker der kommunen opptrer som 

tjenesteyter, herunder også saker av materiell karakter så langt dette ikke direkte er lagt til andre.  

6.2 Delegering til driftsutvalget 

Driftsutvalgets arbeidsområde framgår av Reglement for driftsutvalg. 

 

7. Delegering til ordfører 

7.1 Myndighet i enkeltsaker: 

Ordføreren gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell karakter (jfr. 

kommunelovens § 9.5), dersom saken er av en slik karakter at den ikke kan utsettes. 

Ordfører samrår seg, så langt det er mulig med rådmannen, før avgjørelse treffes. Vedtak fattet etter 

denne bestemmelsen skal refereres i første møte for det organ som har myndighet og som skulle ha 

behandlet saken. 

7.2 Delegering i økonomisaker: 

Ordfører gis myndighet til å gi oppmerksomheter ved særlige enkeltanledninger med inntil kr. 

25 000,-. Slike saker skal ved første anledning rapporteres til formannskapet. 

7.3 Øvrig delegasjon 

Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på vegne av kommunen i alle 

tilfeller hvor myndighet ikke er delegert til andre, jf. kommuneloven § 9 nr. 3. Ordfører gis myndighet 

til å forestå anmeldelser til politiet. 

Ordfører delegeres beslutningsmyndighet i saker som er delegert til rådmannen i de tilfeller hvor 

rådmannen selv, og dermed hele administrasjonen er inhabil.  

Ordfører anviser på regninger når rådmannen er inhabil. 

Ordfører kan møte på generalforsamlinger i selskaper eller andre sammenslutninger der kommunen 

er medeier, der det ikke er valgt annen særskilt representant. Varaordfører kan møte for ordfører. I 

tilfeller der ordfører/varaordfører er forhindret fra å møte, kan ordfører utpeke en av 

formannskapets medlemmer, utvalgsledere eller rådmannen.  

Ordfører delegeres myndighet til krisehåndtering ut fra de fullmakter som er vedtatt i plan for 

kriseledelse for Vestvågøy kommune, kap. 4.2. I ordførers fravær gjelder fullmakten i prioritert 

rekkefølge varaordfører, rådmann eller fungerende rådmann. 
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8.  Kontrollutvalget 

8.1 Valg og sammensetning 

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer. Minst 1 av utvalgets medlemmer velges blant 

kommunestyrets medlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. 

8.2 Arbeids og ansvarsområde 

Kontrollutvalgssekretariat for Lofoten er sekretær for kontrollutvalg i Vestvågøy. For øvrig vises til 

kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 

 

9. Delegering til rådmannen 

9.1 Rådmannens generelle myndighet og oppgaver etter kommuneloven 

 Rådmannen er i henhold til kommuneloven § 23 nr. 1 øverste leder for kommunens samlede 

administrasjon. Denne myndighet gjelder ikke for kommunale foretak og interkommunale 

selskaper. 

 Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens ressurser i henhold til gjeldende lover, 

forskrifter og retningslinjer.  

 Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig 

utredet og at vedtak blir iverksatt. 

 Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 

kommunale organer med unntak av kontrollutvalget. 

 Rådmannen har, innenfor de rammer kommunestyret gir, myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker og andre saker som ikke er av prinsipiell karakter. Er rådmannen i tvil om en sak 

er av prinsipiell karakter, skal spørsmålet om dette legges fram for ordføreren. 

9.2 Rådmannens innstillingsrett 

I medhold av kommuneloven § 39 nr. 2 gis rådmannen innstillingsrett til kommunestyret, 

formannskapet og øvrige politiske utvalg med de begrensninger som følger av kommuneloven. 

9.3 Rådmannens myndighet ved sivile unntakstilfeller/beredskap/krise 

Rådmannen gis myndighet ved sivile unntakstilfeller/beredskap/krise til å bruke kommunens 

samlede ressurser. Dette omfatter også kommunens foretak og heleide selskaper, eller annen innsats 

som er nødvendig for å begrense eller avverge skade. Avgjørelsen skjer så langt det er mulig i samråd 

med ordfører. 

Straks situasjonen er avklart skal rådmannen søke å sette opp en samlet oversikt over de kostnader 

som er påløpt og rapportere dem til formannskapet og/eller kommunestyret.  

9.4 Rådmannens myndighet innen personalforvaltningen 

Rådmannen gis myndighet til å treffe avgjørelser i følgende personalsaker i medhold av 

kommuneloven § 24 nr. 1: 

 Tilsetting i alle stillinger med unntak av rådmannen. 
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 Foreta oppsigelse, oppretting, gjøre om og legge ned stillinger innenfor rammene av 

gjeldende budsjett og økonomiplan, så langt det ikke er i strid med hovedtrekkene i den 

administrative strukturen.  

 Omorganisering som ikke berører hovedtrekkene i kommunens organisering 

 Godkjenne sentrale avtaler og inngå lokale særavtaler. 

 Gjennomføre og inngå bindende avtaler ved lønnsforhandlinger hjemlet i hovedtariffavtalen 

med unntak av forhandlinger knyttet til rådmannens egen lønn. 

 Gjennomføre andre forhandlinger i henhold til lov og avtaleverk 

Det vises for øvrig til Vestvågøy kommunes personalhåndbok. 

9.5 Rådmannens myndighet innen økonomiforvaltningen 

Rådmannen har fullmakter på økonomiområdet slik de er regulert i økonomireglementet vedtatt av 

overordnet organ, herunder: 

 Administrativ fordeling av kommunestyrets vedtatte rammer 

 Årsbudsjett 

 Rapportering 

 Innkjøpsreglement 

 Øvrige forhold regulert i økonomireglement 

Rådmann har fullmakt til administrativ omprioritering av midler mellom sektorene med inntil 1 mill. 

kr. 

9.6 Rådmannens anvisningsmyndighet 

Rådmannen eller den han/hun gir myndighet, har anvisningsmyndighet for Vestvågøy kommune. 

9.7 Rådmannens anvisningsmyndighet til å undertegne dokumenter 

Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne dokumenter på kommunens vegne, herunder 

skjøter, avtaledokumenter, kontrakter, søknadsskjemaer, garantier, jfr. kommuneloven § 9 nr. 3. 

9.8 Erstatningsoppgjør 

Rådmannen delegeres myndighet til å tilstå erstatningsoppgjør og forlike tvister utenfor rettergang 

med inntil kr. 500 000,-. Enkeltsaker av prinsipiell betydning skal likevel forelegges formannskapet. 

9.9 Fast eiendom 

Rådmannen har myndighet til å forestå den øvrige løpende drift av kommunens grunneiendommer, 

bygninger og anlegg i henhold til gjeldende budsjettvedtak og overordnede politiske føringer, 

innenfor følgende rammer: 

- Til å avgjøre spørsmål om kjøp og salg av bygninger og tomter med verdi inntil kr. 1,5 mill. kr. 
Alle kjøp/salg skal formannskapet bli orientert om ved første mulighet. 

- Til å avgjøre spørsmål om kjøp og salg av grunneiendom med en verdi på inntil kr. 1,5 mill. 
kr.   

- Til å leie ut grunneiendom og bygninger/anlegg i inntil 5 år 
- Til å foreta grunn- eller rettighetserverv, og avståelse, av mindre størrelse eller verdi. 
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9.10 Rådmannens søksmålskompetanse 

Rådmannen delegeres myndighet til å beslutte at kommunen skal gå til søksmål eller anvende 

rettsmidler til ivaretakelse av kommunes interesser og myndighet, med mindre det etter særskilt 

bestemmelse er lagt til annen instans. 

I særlige tilfeller og i saker av prinsipiell betydning skal spørsmål om søksmål forelegges 

formannskapet for uttalelse. Dette skjer i samråd med ordfører. 

I barnevernssaker kan Rådmann videredelegere til leder for barnevern. 

9.11 Rådmannens myndighet i straffesaker 

Rådmannen delegeres myndighet til å anmelde straffbare forhold på vegne av kommunen, med 

mindre saken er av prinsipiell betydning. 

9.12 Delegasjon med hjemmel i særlov 

Rådmannens fullmakter er begrenset til saker som ikke er av prinsipiell betydning. Saker som er av 

prinsipiell betydning legges, i samråd med ordfører, frem for vedtak i kommunestyret eller det 

politiske organ som er gitt myndighet innenfor det aktuelle området. 

Rådmannen delegeres myndighet etter en rekke særlovsbestemmelser.  

 Alkoholloven med forskrifter: 

Rådmannen gis fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker, med unntak av sak om 

alkoholpolitisk handlingsplan. 

 Arkivloven med forskrifter:  

Rådmannen gis fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typen av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. 

 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) 

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter NAV-loven med de til enhver tid 

gjeldende forskrifter og endringer i lov. 

 Barnehageloven med forskrifter  

Rådmannen gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typen av saker som 

ikke er av prinsipiell betydning. 

 Eierseksjonsloven: 

Rådmannen delegeres myndighet i saker etter loven som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

 Folkebibliotekloven: 

Rådmannen delegeres myndighet i saker etter loven som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

 Forurensningsloven med forskrifter 

Rådmannen gis myndighet til å utøve kommunens myndighet etter loven med 

tilhørende forskrifter, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller 

delegasjonsreglement. 

 Friluftsloven: 

Rådmannen delegeres myndighet i saker etter loven som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

 Gravferdsloven: 



13 
 

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lovens § 9, 3., 4. og 5. ledd,  

 Helse- og omsorgstjenesteloven: 

Rådmannen delegeres myndighet i saker etter loven som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

 Husbankloven: 

Formannskapet delegerer avgjørelsesmyndighet etter husbankloven, med de til 

enhver tid gjeldende forskrift til rådmannen.  

 Opplæringsloven 

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i typer av saker som ikke er av prinsipiell 

betydning.  

 Plan- og bygningsloven 

Rådmannen delegeres myndighet etter loven i alle bygg- og delesaker som behandles 

i tråd med kommuneplanens arealdel, kommuneplaner og reguleringsplaner. 

 Serveringsloven 

Rådmannen delegeres myndighet i saker etter loven som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

 Smittevernloven 

Rådmannen delegeres myndighet i saker etter loven som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

 Sosialtjenesteloven 

Rådmannen delegeres myndighet i saker etter loven som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

 Straffeloven 

Rådmannen delegeres fullmakt til å begjære offentlig påtale på kommunens vegne 

hvor offentlig påtale er avhengig av fornærmedes begjæring jf. Straffeloven § 79, 5. 

ledd. Myndigheten etter dette punkt kan ikke videredelegeres. 

 Veglova 

Med hjemmel i vegloven § 9, 3. ledd delegeres formannskapets myndighet som 

vegstyremakt for kommunale veger til rådmannen i alle saker som ikke er av 

prinsipiell betydning.  

 Andre lover 

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak etter andre lover enn de som er opplistet 

ovenfor i type saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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