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1 Grunnprinsipper for delegeringsreglementet
Formålet med delegering av myndighet:









Tydeliggjøre rollen til de folkevalgte og til administrasjonen gjennom klare skillelinjer for
ansvar og myndighet.
Plassere avgjørelsesmyndighet til et hensiktsmessig nivå, og legge til rette for effektive og
demokratisk gode vedtaksprosesser.
Sikre politisk styring, og sørge for en god demokratisk prosess i alle overordnede og
prinsipielle saker.
Politisk ansvarliggjøring av de konsekvenser et politisk vedtak kan få.
Sikre en effektiv, fleksibel og handlekraftig administrasjon, og gi ledere nødvendig myndighet.
Sikre at forventninger og rettigheter til kommunale tjenester overfor kommunens innbyggere
ivaretas.
Legge politisk avgjørelsesmyndighet så nært innbyggerne som mulig med et særlig fokus på
åpenhet og likebehandling.
Sikre gode rapporteringsrutiner.

Dette delegeringsreglementet skal gi en samlet oversikt over all delegering av myndighet i Grimstad
kommune, til de politiske organene, ordfører og kommunedirektøren. Delegeringsreglementet er i tråd
med, og følger de prinsipper som er lagt til grunn i Lov av 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven).

Delegeringsreglement for Grimstad kommune

Side 4 av 25

2 Generelle regler for delegering:
2.1 Generelt:
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av
kommunen hvis ikke noe annet følger av lov. Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe
vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av
kommuneloven. (jf. kommuneloven § 5-3).
All delegert myndighet skal utøves i tråd med de enhver tid gjeldende regler. Videre skal de
forvaltningsrettslige prinsipp for god forvaltningsskikk følges innenfor budsjettets rammer og
forutsetninger.
Overordnet organ kan fastsette retningslinjer for utøvelsen av delegert myndighet. All delegering av
myndighet skal være skriftlig.

2.2 Kontroll:
Overordnet organ har rett og plikt til å kontrollere at det underordnede organ ikke går ut over sin
delegerte myndighet, eller de rammer og forutsetninger denne myndigheten skal utøves innenfor.

2.3 Tilbakekall av delegert myndighet
Delegert myndighet kan til enhver tid trekkes tilbake. Overordnet organ kan kreve å få forelagt til
avgjørelse en enkeltsak som underordnet organ har til behandling etter delegert myndighet.

2.4 Retten til å ikke bruke delegert myndighet
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelse når særlige
forhold tilsier det.

2.5 Mindretallsanke
I saker der et politisk utvalg har fått delegert myndighet, kan et mindretall på to – 2 – representanter,
ordfører eller kommunedirektør, før møtets slutt, kreve at saken legges frem for et overordnet organ.

2.6 Omgjøringsrett
Overordnet organ kan som følge av en mindretallsanke eller på eget initiativ, omgjøre vedtak som er
fattet av et underordnet organ. Omgjøring av vedtak på dette grunnlag må gjøres innenfor de
rammene som forvaltningsloven § 35 oppstiller.

2.7 Klagebehandling
Klage på kommunestyrets vedtak, der det etter loven er klageadgang, behandles av det aktuelle
sektorutvalget. Finner utvalget grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret
med forslag til endring av vedtak. Fastholder utvalget vedtaket sendes saken til klageorganet for
videre behandling.

2.8 Videredelegering
Delegert myndighet kan delegeres videre dersom dette ikke strider mot lov eller forskrift, eller er
direkte begrenset av overordnet organs vedtak om delegering.
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Dersom det er gitt delegert myndighet som innebærer konsekvenser utover eget ansvarsområde, har
organet som har mottatt delegeringen ansvar for å gå tilbake til delegerende myndighet for å få
presisert sitt mandat.
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3 Delegering til formannskapet
3.1 Delegering etter Lov av 22.juni 2018 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) nr. 83.
3.1.1

Formannskapets myndighet jf. kommuneloven § 5-6 femte ledd

Formannskapet innstiller til kommunestyrets vedtak i økonomisaker som nevnt i kommuneloven § 14-3
tredje ledd og til skattevedtak. Formannskapet får tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvis ikke noe
annet følger av lov, og som kommunestyret ikke har delegert til annet organ.
Kommunestyret skal likevel avgjøre saker som gjelder:
a. Kommunestyrets saksbehandling
b. Hovedtrekkene i den kommunale organisasjon
c. Større planer av overordnet betydning

3.1.2

Formannskapets myndighet i hastesaker jf. kommuneloven § 11-8

Kommunestyret kan selv gi formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært
avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å
innkalle det organet som skulle ha avgjort saken.
Ved behandling av hastesaker kan ordfører beslutte å innkalle gruppelederne fra partier som ikke er
representert i formannskapet (utvidet formannskap). Gruppelederne har i det utvidede formannskapet
tale- og forslagsrett.
En melding om vedtak som er truffet i medhold av denne bestemmelsen skal legges fram for
kommunestyret i det neste møtet.

3.1.3

Formannskapets myndighet til avgjørelser om uttreden og fritak fra politiske
verv, jf. kommuneloven § 7-9

Formannskapet er delegert myndighet til avgjørelser om uttreden og fritak fra politiske verv etter
kommuneloven § 7-9.

3.1.4

Formannskapets myndighet til å delegere til kommunedirektøren jf.
kommuneloven § 13-1 sjette ledd

Formannskapet kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet.

3.2 Annen delegering til formannskapet
Formannskapet er delegert ansvaret for kommunens næringspolitikk.
I tillegg delegeres formannskapet myndighet i saker til:
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-

Nasjonalparker (jf. Lov av 19.juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold nr. 100
(naturmangfoldloven) §§ 35, 50 &77).
Kommunale eiendommer, bebygde og ubebygde
Småbåthavner
Gjestehavner
Tilsyn med kommunens kaier, brygger og andre havninnretninger og anlegg.
Grensejusteringer og salg av kommunal eiendom i 100-metersbeltet langs sjøen.
LNF-områder og andre områder av allmenn interesse
Saker som gjelder kommunens eierskap i selskap og samarbeid.

3.3 Forvaltningsloven § 28
Formannskapet er kommunens klagenemd ved intern klagebehandling jf. fvl. § 28 andre ledd.

3.4 Delegering etter særlov
Delegeringen gjelder myndighet til å fatte vedtak innen følgende særlovers virkeområde når det
gjelder saker som ikke er omfattet av den generelle delegeringen til kommunedirektøren. Dette
omfatter:

3.4.1

Lov om havner og farvann av 17.04.2009 nr. 19 med forskrifter:

Kommunestyrets myndighet etter lovens § 9 delegeres til formannskapet. Formannskapet er delegert
myndigheten til å være kommunes klageinstans i saker som er avgjort av havn- og
farvannsmyndigheten.
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å fatte vedtak etter samme lov.

3.4.2

Lov om vegar av 21.06 1963 NR.23 med forskrifter

Formannskapet er delegert myndigheten til å være kommunes klageinstans i saker som er avgjort av
kommunens veistyremakt, jf. § 9.
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4 Delegering til ordfører
4.1 Ordførerens myndighet og oppgaver
Ordfører eller den ordfører lovlig kan bemyndige gis representasjonsrett i generalforsamling/
representantskap i selskap/ foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er vedtatt av
kommunestyret eller fastsatt i lov eller forskrift. Ordfører skal sørge for nødvendig avklaring med
kommunestyret i saker som behandles på generalforsamling/ representantskap i selskap/ foretak
Ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på kommunens vegne hvis ikke
myndigheten er tildelt andre jf. kommuneloven § 6-1. Ordfører gis myndighet til å inngi anmeldelser til
politiet.
Kommunestyret kan selv gi ordføreren myndighet til å
a) treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning
b) opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning.

Formannskapet kan selv gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet.
Ordføreren skal rapportere til kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet.

4.2 Delegert myndighet til ordfører i krisetider
Kommunestyret delegerer til ordfører myndighet til å treffe vedtak i hastesaker etter kommuneloven §
11-8 første ledd, jf. kommuneloven § 6-1 fjerde ledd bokstav b. Ordfører skal rapportere til
formannskapet om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet.
I den hensikt å iverksette avhjelpende tiltak ved en krisesituasjon har ordfører myndighet til å pådra
kommunen økonomiske forpliktelser inntil kr. 500 000.
Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal forelegges kommunestyret.

4.3 Varaordfører
Varaordføreren trer inn for ordfører dersom ordføreren trer midlertidig ut av sitt verv. Trer ordføreren
endelig ut av sitt verv, skal det foretas nyvalg.
Varaordføreren representerer kommunen etter avtale med ordfører.
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5 Delegering til kommuneplanutvalget
Kommuneplanutvalget har ansvar for utarbeidelse av forslag til kommuneplan, kommunedelplaner for
arealbruk og byutvikling.

5.1 Delegering etter særlov
Kommuneplanutvalget delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om offentlig høring av
forslag til planprogram for kommuneplanen. Kommuneplanutvalget delegeres også myndighet til å
vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel.
Kommunestyrets myndighet til å vedta kommuneplanens planprogram delegeres ikke, men samkjøres
med kommunestyrets behandling og vedtak om planstrategi jf plan og bygningsloven §§ 10-1 og 1113.
Kommuneplanutvalget delegeres myndighet til å avgjøre saker som gjelder allmenne friluftsinteresser
og oppgaver i overordnede miljøspørsmål så som miljø- og klimaplan.
Kommuneplanutvalget får myndighet etter følgende lover m/ tilhørende forskrifter:
a) Lov 28.juni 1957 nr 16 og friluftslivet (friluftsloven)
b) Lov 24.november 2000 nr 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
c) Lov 19.juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Kommuneplanutvalget har ansvar for utviklingsarbeid av Grimstad som sykkelby. Sykkelbyplaner og
tiltak med økonomiske konsekvenser skal behandles av formannskap og kommunestyret.
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6 Delegering til administrasjonsutvalget
6.1 Delegering etter kommuneloven § 5-11
I medhold av kommuneloven § 5-11 behandler administrasjonsutvalget saker som gjelder forholdet
mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver.

6.2 Delegering etter lov av 16.juni 2017 om likestilling og forbud mot
diskriminering nr. 51.
Administrasjonsutvalget har ansvar for oppgaver og myndighet etter loven, som ikke er delegert
kommunedirektøren.
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7 Delegering til helse- og omsorgsutvalget
7.1 Delegering etter kommuneloven § 5-7
Kommunestyret delegerer til helse- og omsorgsutvalget myndighet til å avgjøre alle saker vedr. helseog omsorgsektorens ansvarsområder, som det er lov å delegere og som ikke er delegert direkte til
kommunedirektøren, eller til andre organer. Vesentlig endring av tjenestetilbud og lokalisering
behandles i de utvalg som sitter med fagansvar.

7.2 Delegering etter særlov
Delegeringen gjelder myndighet til å fatte vedtak innen følgende særlovers virkeområde når det
gjelder saker som ikke er omfattet av den generelle delegeringen til kommunedirektøren. Dette
omfatter:

7.2.1

LOV OM FOLKEHELSEARBEID AV 24.06.2011 NR. 29

Kommunens ansvar etter folkehelseloven delegeres til helse- og omsorgsutvalget. Klage på vedtak
etter folkehelseloven behandles etter forvaltningslovens bestemmelser og skal fremmes for helse- og
omsorgsutvalget før eventuell oversendelse til fylkesmannen.

7.2.2

LOV OM OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK M.V. AV 02.06.1989 NR. 27
(ALKOHOLLOVEN).

Følgende avgjørelser er delegert til helse- og omsorgsutvalget:
-

7.2.3
-

Avgjøre klagesaker om salgs- og skjenkebevillinger.
Avgjøre nye søknader om salgs- og skjenkebevillinger.

LOV OM SERVERINGSVIRKSOMHET (SERVERINGSLOVEN) AV 13.06.1997 NR.
55
Klage på vedtak etter serveringsloven behandles etter forvaltningslovens bestemmelser og
skal fremmes for helse- og omsorgsutvalget før eventuell oversendelse til fylkesmannen.
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8 Delegering til oppvekst- og utdanningsutvalget
8.1 Delegering etter kommunelov § 5-7
Kommunestyret delegerer til oppvekst- og utdanningsutvalget myndighet til å avgjøre alle saker vedr.
oppvekstsektorens ansvarsområder (grunnskole, barnehage, voksenopplæring (inkl IP-program), PPtjeneste m.v.), som det er lov å delegere og som ikke er delegert direkte til kommunedirektøren eller til
andre organer. Vesentlig endring av tjenestetilbud og lokalisering behandles i de utvalg som sitter med
fagansvar.

8.2 Delegering etter særlov
Delegeringen gjelder myndighet til å fatte vedtak innen følgende særlovers virkeområde når det
gjelder saker som ikke er omfattet av den generelle delegeringen til kommunedirektøren. Dette
omfatter:

8.2.1

OPPLÆRINGSLOVEN AV 17.07.1998 NR. 61
a) Søknad om forsøksvirksomhet (§ 1-5)
b) Søknad om enkeltskolers adgang til å fravike læreplanen (§ 2-3 siste ledd)
c) Forskrift om hovedmålform (§ 2-5)
d) Velge kommunal representant til hver skoles samarbeidsutvalg
e) Avvikende organisering av samarbeidsutvalg/styrer (§11-1). f)
f) Strategiske planer for sektoren (spesialundervisning, m.v)
g) Vedtekter for SFO (§13-7)

8.2.2

BARNEHAGELOVEN AV 17.06.2005 NR. 64
a) Vedtak om stenging av en barnehage, jf § 16
b) Eventuelt valg representanter til samarbeidsutvalg / styrer, jf § 4
c) Eventuelle avvikende ordninger for samarbeidsutvalg/styre, jf § 5
d) Godkjenning av barnehager, jf § 10
e) Vurdering av virksomheten mot målene i gjeldende rammeplan, jf § 2

8.2.3

VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN AV 19.06.2009 NR. 95
- Strategiske planer for voksenopplæringen
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8.2.4

FRISKOLELOVEN AV 04.07.2003 NR. 84
- Oppnevning av kommunal representant til styret (§ 5-1)
- Uttalelse fra kommunen når privatskole søker departementet om godkjenning (§ 2-1 første
ledd)
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9 Delegering til teknisk utvalg
9.1 Delegering etter kommunelov § 5-7
Kommunestyret delegerer til teknisk utvalg myndighet til å avgjøre alle saker underlagt samfunns- og
miljøsektorens ansvarsområder, som det er lov å delegere og som ikke er delegert direkte til
kommunedirektøren, eller til andre organer.

9.2 Delegering etter særlov
Teknisk utvalg delegeres myndighet etter plan- og bygningsloven (pbl.) av 27.06.2008 nr. 71 med
forskrifter. Teknisk utvalg er det faste utvalget for plansaker. Kommunestyret delegerer sin
plankompetanse etter plan- og bygningsloven kapittel 3 og §§ 10-12, så langt loven tillater det.
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å godkjenne utbyggingsavtaler der avtalene ikke er av
prinsipiell karakter eller der hvor det er tale om refusjon (justeringsrett eller anleggsbidragsavtale), jfr.
pbl. kap. 17. Utbyggingsavtaler av prinsipiell karakter legges fram for teknisk utvalg.
Følgende saker delegeres til Teknisk utvalg:









Teknisk utvalg delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om planprogram og
offentlig høring av reguleringsplan, jfr. pbl. §§ 12-10 og 12-11.
Teknisk utvalg delegeres myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner utenfor
sentrumsområdet når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel og
overordnet plan, og det er mindre enn fire år siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt
av kommunestyret, jfr. pbl. § 12-12, 2. ledd.
Teknisk utvalg delegeres myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i
reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jfr.
pbl. § 12-14, 2. ledd.
Når et planinitiativ som er stoppet, jf. plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd, er krevd
forelagt til politisk behandling for endelig avgjørelse, delegeres teknisk utvalg denne
myndighet.
Teknisk utvalg delegeres myndighet til å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak (bygge og
deleforbud) etter pbl. § 13-1.

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å godkjenne utbyggingsavtaler der avtalene ikke er av
prinsipiell karakter eller der hvor det er tale om refusjon (justeringsrett eller anleggsbidragsavtale), jfr.
pbl. kap. 17. Utbyggingsavtaler av prinsipiell karakter legges fram for teknisk utvalg.

Myndighet til å behandle og avgjøre byggesaker, herunder mindre vesentlige tiltak som krever
dispensasjon, er delegert til kommunedirektøren, med unntak av saker som er nevnt nedenfor i
bokstav a-d.
Teknisk utvalg delegeres myndighet i følgende saker:
a) Dispensasjonssaker der kommunen er tiltakshaver
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b) Dispensasjonssaker som gjelder sentrale/viktige sentrumsbygg
c) Enkeltsaker eller typer av saker som er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 13-1 sjette
ledd.
d) Klagesaker over enkeltvedtak, jfr. pbl. § 1-9.

Der eldre reguleringsplaner legger myndighet til «bygningsrådet», delegeres denne til
kommunedirektøren, med mindre annet følger av delegeringsreglementet.

9.2.1

LOV OM KOMMUNALE VASS- OG AVLØPSANLEGG AV 16.03.2012 NR. 12

Teknisk utvalg delegeres all myndighet etter loven, med unntak av § 5 Fastsetting av gebyr.

9.2.2

FORURENSNINGSLOVEN AV 13.03.1981 NR. 6 MED FORSKRIFTER

Teknisk utvalg er forurensningsmyndighet etter lovens § 81 m/forskrifter. Utvalget behandler alle saker
som det er adgang til å delegere, og som ikke er lagt til andre organ eller kommunedirektøren.
Klage på vedtak etter forurensningsloven behandles etter forvaltningslovens bestemmelser og skal
fremmes for teknisk utvalg før eventuell oversendelse til Fylkesmannen.

9.2.3

VEILOVEN AV 21.06 1963 NR.23 MED FORSKRIFTER

Teknisk utvalg er etter lovens § 9 veistyremakt.

9.2.4

LOV OM VEGTRAFIKK (vegtrafikkloven) 18.06.1965 nr. 4 M/FORSKRIFTER

Kommunens myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter delegeres til kommunedirektøren i saker
som ikke er av prinsipiell betydning og som det er adgang til å delegere. Saker av prinsipiell betydning
tillegges teknisk utvalg.

9.2.5

LOV AV 17.april 2009 OM HAVNER OG FARVANN NR. 19 M/FORSKRIFTER

Kommunestyrets og formannskapets myndighet etter havneloven delegeres kommunedirektøren i
enkeltsaker. Unntatt er større saker og saker av prinsipiell karakter som legges til teknisk utvalg.

9.2.6

LOV OM VEGAR AV 21.06 1963 NR.23 MED FORSKRIFTER

Teknisk utvalg er delegert myndigheten til å være kommunes klageinstans i saker som er avgjort av
kommunens veistyremakt, jf. § 9. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å fatte vedtak etter
samme lov.
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10 Delegering til kulturutvalget
10.1 Delegering etter kommunelov § 5-7
Kommunestyret delegerer til kulturutvalget alle saker under utvalgets ansvarsområde som det er lov til
å delegere og som ikke er delegert direkte til kommunedirektøren eller til andre organer.

10.2 Delegering etter særlov
- Lov 15. mai 1987 nr 21 om film og videogram, jf § 2 om kommunal løyveordning
- Lov 29.juni 2007 nr. 89 om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd
- Lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 13-6

10.2.1 Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 nr. 108
Fastsette reglement for folkebiblioteket i henhold til § 4.
Fastsette retningslinjer for samarbeidet mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene i
henhold til § 6
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11 Landbruksnemda
11.1 Delegering etter særlov
Landbruksnemnda behandler og avgjør klagesaker i henhold til følgende lover m/forskrifter der
avgjørelsesmyndigheten ikke er lagt til andre organ eller kommunaldirektøren:
a) Konsesjonsloven av 28.11.2003 nr. 98
b) Jordloven av 12.05.1995 nr. 23
c) Odelsloven av 28.06.1974 nr. 58
d) Skogbruksloven av 27.05.2005 nr. 31

Landbruksnemda får myndighet etter følgende lover m/ tilhørende forskrifter:
a) Lov 12.mai 1995 nr 23 jordlova
b) Lov 10.juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag
c) Lov 4.juli 2003 nr 74 om hundehold (hundeloven)
d) Lov 15.mai 1992 nr 47 om laksefiske og innlandsfisk m.v.
e) Konsesjonsloven av 28.11.2003 nr. 98
f) Odelsloven av 28.06.1974 nr. 58
g) Skogbruksloven av 27.05.2005 nr. 31

11.1.1 LOV OM JORD AV 12.05.1995 NR. 23
Kommunens myndighet til å gi vedtak etter loven §§ 9 og 12 er delegert til landbruksnemda.
Landbruksnemnda skal uttale seg til reguleringsplaner og byggesaker som inkluderer dyrka og/eller
dyrkbar mark, samt der byggegrense for bolig foreslås mindre enn 20 meter fra mark, jf. Jordloven § 9.
I tillegg skal nemda uttale seg i byggesaker i kommuneplanens områder avsatt til boligformål og
fritidsbebyggelsesformål dersom tiltakene ligger nærmere landbruksarealer enn byggegrense fastsatt i
kommuneplan.

11.1.2 LOV OM YMSE BEITESPØRSMÅL AV 16.06.1961 NR. 12.
Kommunens myndighet etter loven §§ 12 - 15 er delegert til landbruksnemnda.

11.1.3 LOV OM GRANNEGERDE AV 05.05 1961
Kommunestyrets myndighet til å gi vedtekt etter lovens § 18, er delegert til landbruksnemnda.

11.1.4 LOV JAKT OG FANGST AV VILT (VILTLOVEN) av 29.05 1981 NR.38
M\FORSKRIFTER.
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Landbruksnemnda er kommunens viltorgan etter lovens § 4 og gis myndighet til å fatte vedtak etter
loven med tilhørende forskrifter som er av prinsipiell betydning.

11.1.5 LOV AV 4. juli 2003 nr. 74 OM HUNDEHOLD (HUNDELOVEN) M/FORSKRIFTER
Kommunens myndighet til å gi forskrift om midlertidig ekstraordinær båndtvang etter lovens § 6, annet
ledd pkt. f, delegeres til landbruksnemda.

11.1.6 LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG AV 10.06 1977 nr. 82
M/FORSKRIFTER
Kommunens myndighet til å fatte vedtak etter lovens § 6 delegeres til landbruksnemda.

11.1.7 LOV OM LAKSEFISKE OG INNLANDSFISKE AV 15.05.1992 nr. 47
M/FORSKRIFTER
Kommunens myndighet til å treffe tiltak etter lovens § 12, første ledd delegeres til landbruksnemda.
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12 Delegering til valgstyret
12.1 Delegering etter særlov
12.1.1 Valgloven, 28.06.2002 nr. 57
Oppnevning av stemmestyrer er delegert til valgstyret, jf § 4-2. Myndigheten til å avgjøre hvor mange
stemmekretser kommunen skal deles inn i delegeres til valgstyret, jf § 9-3 (1)
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13 Delegering til kommunedirektøren:
13.1 Personalforvaltning
Kommunedirektøren gis myndighet til å treffe avgjørelser i personalsaker i medhold av kommuneloven
§ 13-1, arbeidsmiljøloven av 17.06.2005 nr. 62 m/forskrifter og andre lover og reglementer, herunder
Hovedavtale og Hovedtariffavtale og Grimstad kommunes personalhåndbok.

13.2 Økonomiforvaltning
Kommunedirektøren er delegert myndighet etter Grimstad kommunes finansforvaltning (vedtatt av
kommunestyret 27.05.2013), herunder:
-

Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler
beregnet for driftsformål

Kommunedirektørens fullmakter innen økonomiforvaltningen fremgår av økonomireglementet for
kommunen.

13.3 Annen generell delegering
Delegering etter kommuneloven
I medhold av lovens § 13-1 gis kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.

13.3.1 Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13.06.1997 nr. 55
Kommunedirektøren har myndighet til å behandle alle saker, unntatt klagesaker og fatte vedtak etter
serveringsloven

13.3.2 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 02.06.1989 nr.
27
Kommunedirektøren avgjør alle saker etter alkoholloven hvor myndigheten ikke er delegert til helseog omsorgsutvalget eller til annet organ.
Søknader grunnet eierskifte i virksomheten er delegert til kommunedirektøren.

13.3.3 Bevilling til kulturarrangementer
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å avgjøre bevilgningssaker til kulturarrangementer der
søknadssummen er innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt.
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13.4 Delegering etter særlov
For kultur- og oppvekstsektoren delegeres til kommunedirektøren alle saker som ikke er av prinsipiell
betydning og som ikke er delegert til annet organ, under følgende særlover:
a) Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 nr. 108
b) Lov om film og videogram av 15.05.1987 nr. 21
c) Opplæringsloven av 17. 07. 1998 nr. 61
d) Barnehageloven av 17.06.2005 nr. 64
e) Voksenopplæringsloven av 19.06.2009 nr. 95 f) Friskoleloven av 4.07.2003 nr 84

Kommunedirektøren er delegert all myndighet, med unntak av klagesaker etter
-

Lov 24.06.2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) m/forskrifter

Kommunedirektøren delegeres all myndighet som kan delegeres i henhold til
a) Lov 02. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk
helsevernloven)
b) Lov 02. juli 1999 nr.63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
c) Lov 02. juli 1999 nr.64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
d) Lov av 9. mars 1973 nr 14 om vern mot tobakkskader(tobakkskadeloven)
m/forskrifter
e) Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)
f) Forskrift 16. desember 1998 nr. 1447 om kommunal betaling for ferdigbehandlede pasienter
g) Forskrift av 27. februar 1997 nr. 358 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
h) Forskrift av 14. november 1988 nr. 932 om sykehjem og boform for heldøgns
omsorg og pleie
i) Forskrift av 11. desember 1988 nr. 1018 om disponering av kontantytelser fra folketrygden under
opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
j) Lov om bustøtte (bustøttelova) av 24. august 2012 nr. 64 m/forskrifter og andre boligsosiale
støtteordninger
k) Lov 24.06.2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgtjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven) m/forskrifter
l) Lov 18.12.2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
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13.4.1 Delegering etter kommunelov
I medhold av kommuneloven § 13-1 gis kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, herunder
a) Kjøp av fast eiendom der kommunestyret har vedtatt en bevilgning som dekker kjøpets kostnad.
b) Kjøp av fast eiendom der utgiften er inntatt som en del av finansieringen ved gjennomføring av
byggeprosjekt.
c) Salg av fast eiendom som ikke er delegert til formannskapet iht enhver tid vedtatte prinsipper.

13.4.2 Delegering etter særlov m/forskrifter
Plan- og bygningsloven (PBL) av 27.06.2008 nr. 71 med forskrifter
Kommunestyrets myndighet etter PBL, som det er adgang til å delegere, delegeres i sin helhet til
kommunedirektøren. Dette gjelder ikke saker som er delegert til teknisk utvalg eller
kommuneplanutvalget.
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å treffe vedtak om reguleringsendringer etter forenklet
prosess, jfr. pbl. § 12-14, 2. ledd.

13.4.3 Forurensingsloven av 13.03.1981 nr. 6 med forskrifter
Kommunestyrets myndighet etter forurensingsloven delegeres i sin helhet til kommunedirektøren med
unntak av:
a) Myndighet etter § 34 tillagt interkommunalt akutt forurensingsutvalg
b) Myndighet etter §§ 30 og 34 til å fastsette forskrift for den kommunale renovasjonsordning og om
avfallsgebyr
c) Myndighet etter kap 9 og 10 (tvangsmulkt mm og straff).

13.4.4 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16. mars 2012 nr. 12 m/forskrifter
Kommunestyrets myndighet etter lov om kommunale vass- og avløpsanlegg delegeres
kommunedirektøren med unntak av § 5 fastsetting av gebyr (foretas av kommunestyret)

13.4.5 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 17.06.2005 nr. 101 m/forskrifter
Kommunestyrets myndighet etter matrikkellova delegeres til kommunedirektøren.

13.4.6 Lov av 18.05.1990 nr. 11 om stadnamn – stadnamnlova – med tilhør. forskrifter
Kommunestyrets myndighet etter stadnamnlova delegeres til kommunedirektøren.
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13.4.7 Lov av 23.05.1997 nr. 31 om eierseksjoner – eierseksjonsloven – med tilhørende
forskrifter
Kommunestyrets myndighet etter eierseksjonsloven delegeres til kommunedirektøren.

13.4.8 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann – og eksplosjonsvernloven) av
14.06.2002 nr. 20 m/forskrifter
Kommunens myndighet etter nevnte lov m/tilhørende forskrifter – som det er adgang til å delegere delegeres til kommunedirektøren.
Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon av
brannvesenet og planer for brannvernarbeidet.
DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er klageinstans for vedtak truffet av
kommunestyret.
For vedtak truffet av administrasjonen i henhold til delegert myndighet er formannskapet (som
kommunens klagenemnd) klageinstans, jfr forvaltningslovens § 28 annet ledd.

13.4.9 Lov om friluftslivet av 28.06 1957 nr. 16 m /forskrifter
Kommunens myndighet etter friluftsloven delegeres til kommunedirektøren, bortsett fra klagesaker og
saker av prinsipiell betydning.
Kommunens myndighet til å dispensere fra adferdsregler for offentlige friluftsområder og for
eiendommene tilhørende Selskapet for Grimstad Bys Vel, gitt i medhold av lovens § 23, 09.05.95,
delegeres til kommunedirektøren.

13.4.10

Lov om jord (jordlova) 12.05.1995 nr. 23 m.fl.

Kommunens myndighet delegeres til kommunedirektøren i alle saker, som ikke er av prinsipiell
betydning og som ikke er delegert til andre organ, etter følgende lover med forskrifter:
a) Jordloven av 12.05.1995 nr. 23
b) Konsesjonsloven av 28.11.2003 nr. 98 c) Odelsloven av 28.06.1974 nr. 58
d) Skogbruksloven av 27.05.2005 nr. 31

13.4.11
Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) av 26.06.1998 nr. 47
m/forskrifter
Kommunens myndighet etter småbåtloven med forskrifter som ikke er av prinsipiell betydning,
delegeres til kommunedirektøren.
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13.4.12

Forvaltningsloven av 10.02.1967 § 42 m.m.

Kommunestyret gir kommunedirektøren myndighet til å beslutte utsatt iverksetting der
kommunedirektøren er definert som underinstans i lovens forstand.
Kommunedirektøren gis videre myndighet til å avgjøre (herunder klagesaker) krav om sakskostnader
etter forvaltningsloven § 36

13.4.13

Lov om havner og farvann av 17.04.2009 nr. 19 med forskrifter

Kommunestyrets og formannskapets myndighet etter havneloven delegeres kommunedirektøren i
enkeltsaker. Unntatt er større saker og saker av prinsipiell karakter som legges til teknisk utvalg.

13.4.14
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
19.06.2009 nr. 100 m/forskrifter
Kommunens myndighet etter naturmangfoldloven delegeres til kommunedirektøren i saker som ikke er
av prinsipiell betydning og som det er adgang til å delegere.

13.4.15
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 24.11.2000 nr. 82
m/forskrifter
Kommunens myndighet etter vannressursloven delegeres til kommunedirektøren i saker som ikke er
av prinsipiell betydning og som det er adgang til å delegere.

13.4.16
Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 09.06.1978 nr. 50
m/forskrifter
Kommunens myndighet etter kulturminneloven delegeres til kommunedirektøren i saker som ikke er
av prinsipiell betydning og som det er adgang til å delegere.

13.4.17
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7. juni
1996 nr. 32 m/forskrifter
Kommunens myndighet etter gravferdsloven delegeres til kommunedirektøren i saker som ikke er av
prinsipiell betydning og som det er adgang til å delegere.

13.4.18
Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) av 21. desember 2007 nr.
1605
Kommunens myndighet etter tvistelovforskriften § 3 (oppnevning av utvalg av faste møtefullmektiger til
forliksrådene) delegeres til r kommunedirektøren.
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