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1

Innledning
Kommuneloven, og den politiske strukturen som er valgt i kommunen på bakgrunn
av denne loven, forutsetter at det blir foretatt en avklaring av hvor de enkelte vedtak
skal fattes, med andre ord hvilken delegering kommunestyret ønsker å gjennomføre.
Kommunestyret har som rettslig utgangspunkt og hovedregel den alminnelige
beslutningsmyndighet i alle saker på kommunens vegne, jf kommuneloven (koml) §
6, hvor det følger at kommunestyret er det øverste organet og treffer vedtak på vegne
av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Beslutningsmyndighet på kommunens vegne, utøvd av andre folkevalgte organ eller
tilsatte – må med andre ord ha positiv hjemmel, enten i lovbestemmelse eller i lovlig
delegasjonsbeslutning. Det er ikke praktisk mulig at kommunestyret selv skal avgjøre
alle saker hvor det etter loven har beslutningsmyndighet. Det er derfor forutsatt at
myndighet delegeres fra kommunestyret, - enten til formannskapet, et fast utvalg
oppnevnt av kommunestyret eller til rådmannen (jf koml §§ 8 nr 3, 10 nr 2 og 23 nr
4). Skranker for delegasjonsadgangen kan følge av særlover. Særlover kan også angi
at bestemte funksjoner innad i en kommune har direkteplassert myndighet(jf
barnevernloven § 4-6). Dette kan bety at administrasjonssjefen ikke har kompetanse
til å instruere disse på sitt fagområde.
I noen lover er myndighet gitt direkte til andre enn kommunestyret, for eksempel
valgstyret eller planutvalget. I disse tilfellene er det disse som må delegere sin
myndighet videre til administrasjonen der det er delegasjonsadgang og delegasjon
ønskes.
Delegasjon av kommunal avgjørelsesmyndighet foreligger når et folkevalgt organ
eller person blir tildelt myndighet til å treffe avgjørelser på kommunens vegne.
Delegasjon er imidlertid ingen ”overdragelse” av avgjørelsesmyndighet i den forstand
at det delegerende organet fraskriver seg myndighet til selv å handle på saksområdet.
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Gjennomgående bestemmelser

2.1

Bruk av delegert myndighet
All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer
gitt av overordnet organ, og innenfor gjeldende budsjettrammer og
budsjettforutsetninger. Kommunestyret kan gi bindende instrukser om hvordan den
delegerte myndighet skal brukes også etter at delegasjonsreglementet er vedtatt.

2.2

Tilbakekalling av myndighet
Det delegerende organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et underordnet
organ har til behandling etter delegert fullmakt. Det delegerende organ kan overta en
konkret sak som det mener det selv bør avgjøre, og det kan tilbakekalle hele eller
deler av delegasjonsreglementet.

2.3

Rett til å la være å bruke delegert myndighet
Den som har fått delegert myndighet kan overlate til det overordnede organet å treffe
avgjørelse i spesielle saker.
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2.4

Omgjøringsrett
Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ i
samme omfang som det kunne omgjort vedtak det selv hadde truffet, jf
forvaltningsloven (fvl) § 35, 2. ledd.

2.5

Dokumentasjon av hastevedtak
Vedtak i hastesak gjort av formannskapet med hjemmel i koml § 13, 2. ledd skal
meldes til vedkommende organ i første møte etter at vedtaket er fattet.

2.6

Klage på vedtak
Enkeltvedtak fattet på grunnlag av delegert myndighet kan påklages av
klageberettiget part på vanlig måte etter forvaltningslovens bestemmelser, jf fvl §§ 28
flg, eller etter eventuelle bestemmelser etter særlov. Ved videredelegering av
myndighet fra rådmannen internt i administrasjonen, følger fullmakt som
saksforberedende rolle (underinstans) etter fvl § 33 med.

2.6.1

Klagenemnd
Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan i
Trysil kommune som er opprettet med hjemmel i kommuneloven, eller av
administrasjonen. Klagenemnda utgjøres av formannskapets medlemmer.
Klagenemnda skal blant annet behandle:
 Klage på opptak i kommunale barnehager
 Klage på avslag om leie av kommunal bolig
 Klage på vedtak om startlån og tilskudd til etablering og utbedring
Klagenemnda skal ikke behandle klager på vedtak som er truffet med hjemmel i
myndighet delegert fra et forvaltningsorgan etter særlovgivning eller vedtak truffet av
kommunestyret selv.

2.6.2

Særskilt klagenemnd for fondsstyresaker
Den særskilte klagenemnda er klageinstans for vedtak truffet av fondsstyret.
Den skal behandle:
 Klage på vedtak i fondsstyret om bruk av kraftfondet
 Klage på vedtak i fondsstyret om bruk av næringsfondet

2.6.3

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift er kommunens klagenemnd i
henhold til fvl § 28, 2. ledd i saker som gjelder:
Vedtak fattet etter forurensningsloven, med unntak av de tilfeller hvor loven fastsetter
at Fylkesmannen er klageinstans eller kommunens myndighet følger av delegasjon fra
departementet/fylkesmannen.

2.6.4

Kommunestyret er klageinstans i de tilfeller hvor vedtak er fattet av
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift selv.
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2.6.5

Når det påklagede vedtaket er fattet av kommunestyret er departementet
(Fylkesmannen) klageinstans, jf fvl § 28, 2. ledd.

2.6.6

Fylkesmannen, fylkeslegen og fylkeslandbruksstyret er klageinstans der dette
følger av særlov.

2.7

Evaluering
Etter nærmere bestemmelser skal den til enhver gjeldende delegering oppsummeres
og evalueres for å kunne vurdere om arbeidsfordelingen er optimal mellom
kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen. Avgjørelsene etter
delegert fullmakt utøves innenfor opptrukne mål og rammer der det er behov for
justeringer.
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Kommunestyret

3.1

Ansvars- og arbeidsområder
Kommunestyret er det øverste politiske organet i Trysil kommune, jf koml § 6, og
avgjør alltid saker som gjelder:
 Økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
 Igangsetting av nye tiltak utover årsbudsjettet - vesentlige endringer i årsbudsjettet
 Å opprette eller inndra faste stillinger
 Kjøp og salg av fast eiendom, med mindre annet er fastsatt i dette
delegasjonsreglementet eller av delegasjon til Trysil kommuneskoger KF, sak
35/03
 Avtaler som gir økonomiske forpliktelser utover årsbudsjettet
 Interkommunalt samarbeid
 Planarbeid. Kommunestyret skal ha ansvar for igangsetting og vedtak av planer både generelle og etter særlov (planer utover ettårige driftsplaner), med mindre
annet følger av særlov.
 Betalingssatser
 Godkjenne regnskap/årsmelding
 Andre prinsipielle saker eller saker som kommunestyret ønsker å behandle.
 Oppnevne valgstyre, jf valgloven § 4-1.

3.2

Generell myndighet
Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov,
forskrift eller reglement.
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Valgstyre
Valgloven § 4-2. Oppnevning av stemmestyrer delegeres fra kommunestyret til
valgstyret.
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5

Formannskapet
Se koml § 8.

5.1

Ansvars- og arbeidsområder
Formannskapet har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter:
Se oversikt i KF Delegering
Kommuneloven
Likestillingsloven
Industrikonsesjonsloven
Plan- og bygningsloven
-Planstrategi
-Kommuneplanens langsiktige del
(samfunnsdelen)

5.2

Arkivloven
Eiendomsskatteloven
Tvangsfullbyrdelsesloven

Generell myndighet
 Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort
av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å
innkalle dette organet, jf koml § 13 nr 1.
 Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, jf
koml § 10 nr 3. Formannskapet har plikt til å fremme innstilling i sak om
vesentlige endringer i årsbudsjett og tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål
utenfor vedtatt årsbudsjett.
 Formannskapet har rett til å fremme innstilling i alle saker på sitt område som skal
avgjøres av kommunestyret.
 Formannskapets oppgaver etter plan- og bygningsloven:
o Utarbeide og innstille forslag til kommunal planstrategi jf pbl § 10-1
o Utarbeide og innstille forslag til kommuneplan (samfunnsdelen) etter pbl kap
11.
o Utarbeide og innstille forslag til næringsplan
 Formannskapet har anledning til å videredelegere til rådmannen.

5.3

Myndighet i økonomiske saker:
Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre 25.10.2002, sak 61/02 med
senere endringer.

5.4

Myndighet til å treffe vedtak etter særlover
Myndighet til å avgjøre saker etter særlover gjelder så langt myndigheten ikke er lagt
til andre organ enten med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet.

5.5

Fondsstyre
Formannskapet er fondsstyre for kraftfondet og næringsfondet, jf sak 13/15 i
kommunestyret 7.5.2013.
Næringsfondet
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Årlig tildelingsbrev fra Hedmark fylkeskommune og forvaltningsprinsipper vedtatt i
kommunestyret 28.8.2003, sak 41/03, hovedutvalg for plan og næring 20.11.2012,
sak 12/37, samt utfyllende prinsipper.
Kraftfondet
Vedtekter for bruk og forvaltning vedtatt i kommunestyret 17.4.2007 i sak 07/17
vedtatt av hovedutvalg for plan og næring 20.11.2012 i sak 12/37.
og forvaltningsprinsipper for kraftfondet 2018-2020, vedtatt 30.10.17, PS-sak 17/18
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Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift er et utvalg opprettet i medhold av koml
§ 10 nr 1.

6.1

Ansvars- og arbeidsområder:
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har ansvar innenfor følgende lover
med tilhørende forskrifter:
Se oversikt i KF Delegering

Kommuneloven
Alkoholloven
Serveringsloven
Plan- og bygningsloven
Delingsloven
Matrikkelloven
Lov om eierseksjoner
Lov om fritids- og småbåter
Lov om vassdrag og grunnvann
Lov om laksefisk og
innlandsfisk m.v
Friluftsloven
Viltloven
Hundeloven
Motorferdselloven
Naturmangfoldloven
Jordloven
Lov om skogbruk

6.2

Konsesjonsloven
Odelsloven
Lov om matproduksjon og
mattrygghet
Lov om forpaktning
Lov om ymse beitespørsmål
Lov om grannegjerde
Lov om stadnamn
Lov om lotterier m.v.
Forurensingsloven
Vegloven
Vegtrafikkloven
Vassdragsreguleringsloven.
Luftfartsloven
Lov om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell
Tvangsfullbyrdelsesloven
Lov om helligdager og
helligdagsfred

Generell myndighet
Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det
følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet
eller at myndigheten er delegert til rådmannen.
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Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres
av kommunestyret.
Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen.

6.3

Myndighet i økonomiske saker:
Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre 25.10.2002, sak 61/02 med
senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom
rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de
politiske prioriteringene i årsbudsjettet.

6.4

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (02.06.89 nr. 27)
Alkoholloven
Se Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Trysil kommune
vedtatt 14.5.2004 PS-sak 04/27, endret 2.9.2005 sak 05/61.

6.5

Plan- og bygningsloven (lov av 14.06.85 nr 77 og lov av 27.06.08 nr 71
Kap 1 til 15, 19, 34 og 35)
 Utarbeide og innstille forslag til kommuneplan - arealdelen etter pbl kap 11.
 Legge fram ferdigbehandlet reguleringsplanforslag etter kapittel 12 for
kommunestyret.
 Søke samarbeid med offentlige organer/organisasjoner mv ved reguleringsarbeid.
 Gi råd om planforslag fremmet av andre enn planmyndigheten selv bør utarbeides
jf § 12-8
 Vedta mindre reguleringsplaner som nevnt i § 12-3, som er i tråd med rammer og
retningslinjer i kommuneplanens arealdel når denne er mindre enn fire år gammel.
 Avgjøre at et reguleringsforslag etter kapittel 12 skal legges ut på offentlig ettersyn
jf § 12-10
 Vedta mindre vesentlige reguleringsendringer 12-14 2. ledd.
 Avslå behandling av private forslag om regulering etter § 12-11.
 Nedlegge midlertidig forbud mot tiltak som nevnt i § 1-6 etter bestemmelsen i §
13-1 (bygge- og deleforbud)
 Gi dispensasjon etter pbl § 19-2 og 19-3 fra bestemmelser gitt i eller i medhold av
plan og bygningsloven.
 Forelegges klager over vedtak jf § 1-9
 Fastsette planprogram for kommuneplanen etter bestemmelsen i § 11 – 13
 Fastsette planprogram for reguleringsplaner med vesentlig virkning for samfunn og
miljø etter bestemmelsen i § 12 – 9
 Fastsette planprogram for reguleringsplaner som ikke er i tråd med
kommuneplanens arealdel etter bestemmelsen i § 12 – 9
 Fastsette i planprogrammet at det skal gjennomføres områderegulering etter
bestemmelsen i § 12 – 9
 Fastsette overtredelsesgebyrer etter § 32-8 når beløpet overstiger 100 000 kr.
(Endret etter vedtak i KS 16.6.2009 i sak 09/36)
(Endret etter vedtak i KS 8.9.2009 i sak 09/54)
(Endret etter vedtak i KS 22.6.2010 i sak 10/44)
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7

Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for oppvekst og kultur er et utvalg opprettet i medhold av koml. § 10 nr
1.

7.1

Ansvars- og arbeidsområder:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur har ansvar innenfor følgende lover med
tilhørende forskrifter:
Se oversikt i KF Delegering
Kommuneloven
Introduksjonsloven
Opplæringsloven
Barnehageloven
Voksenopplæringsloven

7.2

Privatskoleloven
Bibliotekloven
Lov om film og video
Kulturminneloven

Generell myndighet
Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det
følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet
eller at myndigheten er delegert til rådmannen.
Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres
av kommunestyret.
Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen.

7.3

Myndighet i økonomiske saker:
Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyret 25.10.2002, sak 61/02 med
senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom
rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de
politiske prioriteringene i årsbudsjettet.

7.4

Idrettsfond
Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler saker innenfor idrettsfondet.

7.5

Spillemidler
Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler saker om spillemidler.

7.6

Kulturpris
Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler sak om utdeling av kulturpris.
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8

Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for helse og omsorg er et utvalg opprettet i medhold av koml § 10 nr 1.

8.1

Ansvars- og arbeidsområder:
Hovedutvalg for helse og omsorg har ansvar innenfor følgende lover med
tilhørende forskrifter:
Se oversikt i KF Delegering
Kommuneloven
Barnevernloven
Kommunehelsetjenesteloven
Lov om sosiale tjenester
Lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen
Lov om Folkehelsearbeid
Lov om kommunale helse og
omsorgstjenester

8.2

Lov om helsemessig og sosial
beredskap
Lov om barn og foreldre
Lov om vern mot smittsomme
sykdommer
Lov om psykisk helsevern
Lov om vern mot tobakkskader

Generell myndighet
Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det
følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet
eller at myndigheten er delegert til rådmannen.
Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres
av kommunestyret.
Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen.

8.3

Myndighet i økonomiske saker:
Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre 25.10.2002, sak 61/02 med
senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom
rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de
politiske prioriteringene i årsbudsjettet.
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Ordfører og rådmann
Ordfører og rådmann har sammen myndighet til å fatte de avgjørelser som ikke kan
vente til rett politisk utvalg er samlet og som ikke er av prinsipiell karakter, så fremt
loven selv ikke er til hinder for det, jf koml § 9, nr 5 og § 23, nr 4.
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10

Rådmann

10.1

Ansvars- og arbeidsområder
Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, jf koml §
23. Hans/hennes rettigheter og plikter går blant annet fram av koml § 23.
Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å:
 lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organ og se
til at disse er forsvarlig utredet bla. med hensyn på helhetsperspektiv og
konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester.
 sørge for at kommunens medarbeidere får utviklingsmuligheter og utfordringer
innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon
 sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser,
herunder å etablere rutiner for internkontroll
 videreutvikle, kvalitetssikre og tilpasse kommunale tjenester til de behov
innbyggerne har.
 lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen med sikte på at Trysil
skal være en bærekraftig kommune
 delta i kommunens interkommunale samarbeid og eksterne profilering
 iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organ

10.2

Generell myndighet
Rådmannen får delegert myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker
som ikke er av prinsipiell betydning, jf koml § 23, nr 4.
Hva som er av prinsipiell betydning fastsettes ut fra vedtakets karakter og
konsekvenser og ut fra en vurdering av i hvilken utstrekning de viktigste
skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom politiske
vedtak, instrukser eller tidligere praksis. Et delegasjonsvedtak må leses slik at den
som har fått delegert myndighet, vil ha en plikt til å gå tilbake til det folkevalgte
organet hvis en enkelt sak innenfor en generell fullmakt må anses å ha prinsipiell
betydning.
Rådmannen kan videredelegere myndighet såfremt kommunestyret ikke har bestemt
noe annet. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig
overfor kommunestyret.
Rådmannen har rett og plikt til å fremme innstilling i alle saker til alle kommunale
utvalg, jf koml § 23 nr 1.

10.3

Eksempel (ikke uttømmende) på saker som regnes som ikke-prinsipielle
Følgende avgjørelser (ikke uttømmende oversikt) regnes som ikke-prinsippielle
 Tildele godtgjørelse o.l. etter reglement
 Utbetale tilskudd til tros- og livssamfunn etter årlige retningslinjer fastsatt av
kultur- og kirkedepartementet
 Utbetale tilskudd til politiske partier.
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 Godkjenne godtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale
ombud etter reglement.
 Avgjøre søknader om gavepremier til idrettsarrangement med inntil en bestemt sum
vedtatt av drift- og forvaltningsutvalget.
 Å inngå kontrakt for utlån av fotografier fra Trysil kommunes arkiv.
 Redaksjonelt ansvar for utgivelse av lokalhistoriske bøker og infoblader.
 Avgjøre på søknader om tilskudd til formål som ikke har konkret tilknytting til
Trysil.
 Utleie av lokaler i kommunale bygg og boliger.
 Begjære utkastelse av kommunale bygg og boliger som følge av kontraktsbrudd fra
leietakers side
 Salg av kommunale tomter arealer i regulerte områder
 Søknader om å legge brønn eller ledninger på kommunal eiendom
 Frafalle kommunal pant for lån i mindre parseller, samt frafalle prioritet når det er
lite trolig at dette fører til tapsrisiko for kommunen.
 Frafalle kommunal forkjøpsrett på bolig- og hytteeiendommer
 Samtykke til overføring av festerettighet til ny fester for bolig- og
hytteeiendommer
 Sletting av heftelser på parsell som utskilles fra hovedeiendommen når dette ikke
forringer sikkerheten vesentlig
 Å begjære tvangsauksjon eller konkurs som ledd i tvangsinndrivelse for å ivareta
kommunale interesser
 Å gi og anta bud ved tvangsauksjon på boligeiendommer avgrenset oppad til
1.mill. kroner under forutsetning av formannskapets godkjenning
 Å engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker
 Avgjøre søknader om tilskudd til allmenne kulturformål.
 Avgjøre søknader om ledsagerordning ved kulturarrangementer i kommunal regi.
 Framforhandle og godkjenne utbyggingsavtaler som bygger på
rekkefølgebestemmelser i arealplaner
 Fullmakt til å bruke skjønn når vann- og kloakkavgiftsregulativet utløser urimelig
høye avgifter.
 Avtale m3-pris på vann ved salg til andre enn abonnentene.
 Vedta og utbetale tilskudd iht. Landbruksfondets vedtekter
 Behandle klager av ikke prinsipiell karakter

10.4

Myndighet i økonomiske saker
 Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre 25.10.2002, sak 61/02
med senere endringer.
 Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om etableringslån i henhold til
husbankens retningslinjer.
 Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader til fondsstyret (Trysil kommunes
kraftfond) med innstilt søknadsbeløp på inntil kr 50.000 (KS-sak 17/50).
 Prisreduksjon ved masseleveranser fra pukkverket. (vedtatt av kommunestyret i sak
62/96)

10.5

Myndighet i personalsaker
 Opprette og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjettramme
 Avgjørelsesmyndighet i personalsaker, koml § 24 nr 1.

14
 Tilsetting/oppsigelse i samsvar med tilsettingsreglement av 25.3.2004, sak 17/04

10.6

Myndighet til å treffe vedtak og andre avgjørelser etter særlover
Se elektronisk delegeringsreglement.

11

Midt Hedmark brann- og feiervesen
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (14.06.02 nr 20)
Kommunens myndighet etter loven er delegert til Midt-Hedmark brann- og
redningsvesen IKS, jf sak i kommunestyret 05/08.

12

Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap SØIR
 SØIR ble opprettet i medhold av koml § 27, men 01.06.2000 ble det organisert som
et interkommunalt selskap, jf lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr
120.
 Kommunens lovpålagte oppgaver vedr avfallshåndtering, jf forurensningslovens §§
30 flg. er satt bort til SØIR.
Se selskapsavtale vedtatt av kommunestyret 21.6.2005 sak 05/47.
 Kommunens oppgaver etter Renovasjonsforskrift, Trysil kommune (25.02.05 nr
1820) håndteres av SØIR.

13

Interne spilleregler for bruk av delegert fullmakt
1. Det formelle
Ingen kan treffe avgjørelser overfor tredjeperson uten juridisk å ha fullmakt til å
avgjøre den aktuelle saken.
2. Rettssikkerhet
Alle som har saker til avgjørelse i Trysil kommune skal sikres en korrekt
behandling i tråd med forvaltningslovens prinsipper.
3. Saksforberedelse for politiske organer
Saksframstillinger for politiske organer skal fokusere på prinsipielle og
kontroversielle sider ved saken som trenger politiske avklaringer. Faglige
synspunkter og/eller dissenser skal framgå.
4. Åpenhet
Administrasjonen må vektlegge åpenhet overfor de politiske styringsorganene og
selv ta initiativ til å informere når det er grunn til å tro at informasjonen er politisk
relevant.
5. Delegering
Delegering er et uttrykk for tillit fra kommunestyret til underliggende organer og
administrasjonen til å opptre eller forvalte på kommunestyrets vegne.

15
6. Utfyllende, iverksettende og ikke-prinsipielle beslutninger
Delegert myndighet omfatter bare utfyllende bestemmelser i forhold til
mål/rammer gitt av kommunestyret, oppfølging og iverksetting av kommunestyrets
vedtak og løpende saker der kommunestyret har gitt retningslinjer for hvordan
enkeltsaker skal behandles.
7. Tvil
Er det organ som har fått delegert myndighet i tvil om hvordan kommunestyret
ønsker at en type saker skal behandles, legges saken fram for prinsipiell drøfting og
avklaring.
8. Lojalitet
Ansatte med delegert fullmakt og tilhørende saksbehandlere skal aldri overfor
partene kritisere de politiske retningslinjer som er gitt for håndtering av
enkeltsaker. Videre skal enkeltpolitikere unngå offentlig å kritisere
enkeltavgjørelser som er tatt, men ta dette opp med administrasjonen via
delegeringsorganet.

Utvalg
Lov
Abortloven
Adopsjonsloven
Alkoholforskriften
Alkoholloven
Anskaffelsesloven
Arbeidsmiljøloven
Arkivlova
Barnehageloven

FS

HOS

OPK

FTD

Delegert i dagens reglement

x
x

Hele loven
x
x

10, 12,16, 17, 18, 19 + forskrifter (…) + vedtekt

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

Forsinkelsesrenteloven
Forsøk i offentlig forvaltning
x
x
Forurensningsloven

Hele loven
§§ 47, 55, 63 (8) (i praksis allerede delegert), § 61 (6)
(plikt)
Avgjørelsesmyndighet: §§ 3-4 (2), 4-2a, 4-7 (1, 2), 4-9, 42-1 (3)
14, 4-15, 4-17, 4-18, 4-20a, 4-22 (4, 5, 6), 4-24, 4-25, 4-28, Delegeringsforbud: §§ 2-1 (3), 2-4 (3)
4-29 (4, 5, 6), 4-31, 6-7a (4), 9-2 (1), 9-3 (1)
Lokal forskrift
Videreføres.
Delegert til MHBR IKS, jf KS-sak 05/08
Foreslår hele med unntak av §§ 9, 15, 28, 40 og 43
Hele loven
Avgjørelsesmyndighet: §§ 5 (2. setning), 8 (1. avsnitt, 1. og
2. setning), 8a (1), 8b (1. avsnitt, 2. setning og 2. avsnitt),
8c (1)
I hovedsak prinsipielle saker
3a
Videreføres.
Hele loven med unntak av § 15
Hele loven med unntak av §8C-1
Delegeringsforbud § 12
Delegeringsforbud: §§ 1 (1), 2, 4a
Hele loven med unntak av § 2-1
2
Hele loven
Hele loven
§ 1 - plikt
Hele loven
Avgjørelsesmyndighet: §§ 7 (1), 9 (1. avsnitt, 2. setning og
2. avsnitt), 10 (1, 3), 11 (1), 12 (1, 3), 13 (1, 2), 14 (1), 15
Hele loven, med unntak gitt i lovteksten
Delegeringsforbud: § 18 (2)
(1), 16
Hele loven
Avgjørelsesmyndighet: §§ 5-21, 6-4 (6)
4
Videreføres.
Antatt prinsipiell
Avgjørelsesmyndighet: §§ 2 (1), 4 (bokstav a). Myndighet:
§§ 2b (3), 3a (1)
Kan delegeres til folkevalgt organ
Hele forskriften med unntak av 4-7, 7-15, 11-4, 12-6, 12Ukjent
15, 15-6, 41-6
Avfallshåndtering delegert til SØIR jf KS-sak 05/47,
7(4), 11, 18, 22, 23, 26, 35, 37, 47, 49, 50, 51, 58, 73,
I tillegg §§ 24, 25 og 48. Det foreslås at § 58 ikke delegeres inkl. renovasjonsforskrift 25.02.05 nr. 1820 for
74, 75
Trysil kommune
61 (6)

x

Forurensningsforskriften

Egne retningslinjer

x

Barnevernloven
Beitelova
Brann- og eksplosjonsvernloven
Burettslagslova

Folkehelseloven
Folkeregisterloven
Folketrygdloven
Forpaktingslova
Forsikringsvirksomhetsloven

Kommentar (evt i eget dokument)

§§ 2 (1), 14a (plikter)
§§ 6 (3), 16e (2, 3) (plikter)
x
x

Barnelova

Bustøttelova
Domstolloven
Dyrehelsepersonelloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Ekteskapsloven
Eldrerådslova
Energiloven
Film- og videogramlova
Flagging på kommunale bygninger
Folkebibliotekloven

Paragrafer ut over dagens reglement, som kan
deleges?

Forvaltningsloven
Friluftsloven
Friskolelova
Geodataloven
Gjeldsinformasjonsloven
Gjeldsordningsloven
Grannegjerdelova
Grannelova
Gravferdsloven
Hanndyrloven
Helligdagsfredloven

x

33, 36, 42
x
x
x

x
x

Hele loven
Hele loven
Hele loven
Lokal vedtekt piggtråd

Ikke vurdert
Videreføres
Antatt prinsipiell

x

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helseberedskapsloven
Helsepersonelloven

x

Avgjørelsesmyndighet: §§ 3-2a (1) (3: blir en
delegeringshjemmel), 5-3 (1, 2), 5-6, 5-8, 9-3 (3), 9-5, 9-9
(4), 9-11, 10-1 (avgjørelsesmyndighet og plikt), 10-2 (4),
10-3 (4, 5), 10-6 (1), 10-7, 10-8, 11-1, 11-2, 11-4 (2). Gir
delegeringsadgang: § 13-2
Avgjørelsesmyndighet: §§ 4-1, 4-2

x

Avgjørelsesmyndighet: §§ 19 (2), 26, 32 (2, 3), 33 (3, 4)

x

Helseregisterloven
Helsetilsynsloven
Hundeloven

x
x

9, 1. ledd

x
Husbankloven
Husleieloven
Inndelingslova
Interkommunale selskaper

x

Delegeringsforbud: §§ 6-1 (1), 6-5
(delegeringsforbud og plikt)

Avgjørelsesmyndighet: §§ 13, 14, 20 (2. avsnitt, siste
setning), 24 (2. avsnitt, siste setning)
§ 3 (plikt)
Hele loven
Myndighet knyttet til forskrifter: § 1.
Avgjørelsesmyndighet: §§ 10 (1, 2, 7), 11 (1, 2), 12 (1.
avsnitt, 2. setning)
Hele loven
Antatt prinsipiell
Delegeringsforbud

x
Introduksjonsloven
Jordlova
Jordskiftelova
Kirkeloven
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder

Likestillings- og diskrimineringsloven

Pliktbestemmelse
Plikt og rettighet til kommunen
Videreføres.

Hele loven

x

Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konsesjonsloven
Krisesenterlova
Kulturlova
Kulturminneloven
Lakse- og innlandsfiskloven

Hele loven
Hele loven med unntak av §2, 3a, 15, 16, 18, 35

13, 14, 15, 16, 19 (3)
x
x

Avgjørelsesmyndighet/myndighet: §§ 3 (3), 5, 7, 13 (2.
setning), 14, 15, 16, 17 (4. avsnitt, 4. setning), 18 (1.
avsnitt, 2. setning, 2. og 3. avsnitt), 19 (4), 25 (2, 5)

8, 8A, 9, 11, 12 + forskrifter

Videreføres.
Kommunene fatter ikke vedtak etter loven.

x
x
x

Hele loven
23 (4), 23 (1), 24 (1)

x

2, 5(1), 11, 13 (2-3), 16 (2-3), 18, 20(1)

x

Forskrift om fiskeavg.

x
x
x
x

I hovedsak prinsipielle saker. Ny vurdering må
gjøres når ny kommunelov vedtas.
17
Videreføres. § 17 gjelder kontroll av vilkår.
§§ 2, 3, 4, 8 (plikter)
Hele loven
Hele loven
Hele loven
Avgjørelsesmyndighet: §§ 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 (1,
2), 33, 34

Luftfartsloven
Matloven
Matrikkellova
Merverdiavgiftskompensasjonsloven
Merverdiavgiftsloven
Miljøinformasjonsloven
Mineralloven
Motorferdselloven
Mållova

x
x

Kommunens representant Sæteråsen
Forskrifter (…)

Hele loven

x

22, 5a, 9, delegasjon til Trysil kommuneskoger KF

Hele loven

x
x
x

x
Naturmangfoldloven
Naturskadeloven

x
x
x
x
x
x
x
x

x

Plan- og bygningsloven
Politiloven

Hele loven
Hele loven
Hele loven
Hele loven
Hele loven med unntak av §4a, 5
§1 (plikt)
Hele loven
Hele loven
Avgjørelsesmyndighet: §§ 13 (2. ledd, siste punktum), 14
(2. ledd, 1. punktum)
Hele loven

x

x

Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rekvisisjonsloven
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Sameloven
Serveringsloven
Sikkerhetsloven
Sivilbeskyttelsesloven
Skattebetalingsloven
Skatteforvaltningsloven
Skatteloven
Skjønnsprosessloven

18, 54, 55

x

NAV-loven
Næringsberedskapsloven
Odelslova
Offentleglova
Opplæringslova
Opplæringslovforskriften
Oreigningslova
Panteloven
Partiloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Pasientjournalloven
Pasientskadeloven
Personopplysningsloven

6, forskrift utmark med unntak av 6

Videreføres.

63

Plikter
Plikter

§ 5 antatt prinsipiell
§§ 54 og 55 gjelder meldeplikt på henholdsvis
skogbruks- og jordbrukstiltak i utvalgte naturtyper.

Pliktbestemmelser
Videreføres.
Delvis delegeringsforbud/prinsipielle saker

Hele loven
2-1, 2-1 (5), 2-2, 2-3, 2-3 (1), 2-3a, 2-11, 5-1, 5-7, 7-1,
Hele loven
8-1, 8-1 (2)
Grunntimetall
Hele forskriften
Hele loven
Hele loven
Hele loven
Pliktbestemmelser
Avgjørelsesmyndighet: § 4-6a
Avgjørelsesmyndighet: § 24 (1)
§ 7 (plikt)
Hele loven
Hele loven med unntak § 1-9, 3-7, 5-4, 5-6, 5-7, 6-4, 8-4, 819-2, 19-3, 12-14 (2), kap 20, 21-10, kap 22, kap 24, 5, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 11-5, 11-8, 11-9, 11-10,
kap 26 + forskrifter
11-11, 11-13, 11-17, 12-1, 12-13, 15-2, 15-3, 16-8, 16-9,
31-8, 32-6,
Avgjørelsesmyndighet: §§ 3-1 (2) - kommunelegen, 3-2
(2), 3-3a (2)

x
x

Hele loven

x

Antatt prinsipiell
3, 4, 13, 18, 19
x
x

Hele loven
Hele loven
Ikke vurdert
Ikke vurdert
Antatt prinsipiell

x

Hele loven

x

Skogbrukslova

x
x

Avgjørelsesmyndighet: § 6 (1. avsnitt, jf. § 6, 3. avsnitt)

Hele loven, med unntak gitt i lovteksten
x

x
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven
Sprøyteromsloven
Stadnamnlova
Statens Pensjonskasseloven
Statsbidrag til skytebaner
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeprosessloven
Strålevernloven
Tilskott til livssynssamfunn
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven

Hele loven, med unntak gitt i lovteksten

x

6 (1)

Hele loven med unntak §5
Hele loven

79 (merk: må være feil?)

§ 45 (hele loven)
Avgjørelsesmyndighet: §§ 81a (2), 188 (2)
Hele loven

6 (5), 6 (10)

Hele loven
Hele loven

x
x

Pliktbestemmelse
Antatt prinsipiell/folkevalgt organ
Pliktbestemmelse
Samtykke til soning i institusjon/boenhet

Ikke vurdert
x
x
x

x

4-1, 15-1, 15-2, 11-44

Avgjørelsesmyndighet: §§ 7-1 (1), 8-1 (1), 10-1 (1), 11-1 (1,
2), 12-1, 13-1
Bør tas en egen gjennomgang - loven inneholder
en rekke plikter, myndigheter med
delegeringsforbud og myndigheter som bare kan
delegeres til valgstyre/stemestyrer
Antatt prinsipiell

Valgloven
Vannfallrettighetsloven
Vannressursloven
Vass- og avløpsanleggsloven
Vassdragsreguleringsloven

x
x
x

Veglova
Vegtrafikkloven
Viltloven
Voksenopplæringsloven

Videreføres.
Avgjørelsesmyndighet: §§ 4-1, 4-4, 4-6 (1), 4-7, 4-9 (1, 2),
4-10 (5), 7-1 (2, 4, 5, 6), 7-2 (1, 4), 7-11
Hele loven med unntak §40
Avgjørelsesmyndighet: §§ 3 (4), 13 (3), 16 (3), 18, 19, 20,
20a, 21 (4), 22, 23, 25, 26, 28 (1), 32 (1), 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 43 (2)
§ 2-1b (plikt)

x

Smittevernloven
Småbåtloven

5 (3), 6 (2), 6(3), 6(4), 7(1), 8(1-2), 9(1-2), 10, 11, 15 +
forskrift (…)

x

Hele loven
Hele loven med unntak § 5
Hele loven med unntak § 12

x

8, 19, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 43, 44, 45, 48, 51, 56

Hele loven med unntak av §§ 4, 5, 6, 7, 37, 38 og 56

x
x

4, 7 (2)
Forskrifter (…)
5

§§ 5 og 7 (§4 utgår)
Hele loven
Hele loven

