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1.0 HVA ER DELEGERING?
Legalitetsprinsippets grunnsetning er man for å utøve myndighet over andre må ha hjemmel
i formell lov dersom man ikke har annet kompetansegrunnlag. All myndighet utøves i
henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ innenfor rammer og
forutsetninger i budsjett og overordnede planer.
Delegering vil si overføring av myndighet. Hensikten er avlasting av arbeidsoppgaver fra den
som formelt innehar myndigheten, samt forenkling av beslutningsprosesser.

1.01 MÅLSETTING OG PRINSIPPER
Målsetting
Målsettingen med Tolga kommunes delegeringsreglement er å legge forholdene til rette for et
funksjonelt kommunalt folkestyre og for effektiv tjenesteyting, forvaltning og administrasjon.
For å nå denne målsettingen er det viktig at ansvarsfordeling mellom kommunestyret og andre
politiske organer eller administrasjonen ved rådmannen er avklart slik at:
 en effektiv beslutningsprosess sikres
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servicen overfor publikum ivaretas
myndighet er tilpasset de oppgaver og utfordringer som Tolga kommune står overfor
beslutninger kan tas så nært publikum som mulig

Prinsipper
Det skal være et tydelig skille mellom politikk og administrasjon. Alle prinsipielle saker skal
behandles politisk. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, skal ordfører og
rådmann avklare dette.
De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler sedvane som supplerer
reglene i delegeringsreglementet.
Rådmannen er leder for den samlede administrasjonen, jfr kommuneloven § 23 nr 1.

1.02 GYLDIGHET
Dette reglement er revidert og vedtatt av Tolga kommunestyre den 23.juni 2016.

6.1 IKRAFTTREDEN
Delegeringsreglementet trer i kraft fra 23.16.2016. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere
delegeringsvedtak så langt de ikke samsvarer med delegeringsreglementet.
6.2 REALITETSENDRINGER
Realitetsendringer i delegeringsreglementet må vedtas av kommunestyret.
6.3 FORMELLE ENDRINGER
Endringer i dette reglement kan bare foretas/ vedtas av kommunestyret selv.

Rådmannen gis myndighet til å:
a. Foreta justeringer og formelle endringer som er nødvendige for å bringe reglementet i
samsvar med de vedtak om delegering som blir gjort.
b. Justere henvisninger m.v. i samsvar med endringer i lover eller andre bestemmelser
reglementet viser til.
6.4 RULLERING AV REGLEMENTET
a. Dette reglement skal behandles av kommunestyret innen 1. juli i første påfølgende år
etter valg i hver ny valgperiode.

1.1 FORKORTELSER LOVER
A-opplysningsloven

Alkoholloven
Arkivloven
Barnehageloven
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Lov om arbeidsgivers innrapportering av
ansettelses- og inntektsforhold m.m. (aopplysningsloven)
LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om
omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv
LOV 2005-06-17 nr 64: Lov om
barnehager
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Barnevernloven
Beiteloven

Beredskapsplikt

Bibliotek
Brann- og eksplosjonsloven

Forliksråd (domstolloven)
Eiendomsskatt
Eierseksjonsloven
Eldrerådsloven
Ferieloven
Film og videogram
Folkehelseloven
Forpaktingsloven
Forsøksloven
Forurensningsloven
Forvaltningsloven
Friluftsloven

Gravferdsloven
Helseberedskapsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven
Helseregisterloven
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LOV 1992-07-17 nr 100: Lov om
barneverntjenester
LOV 1961-06-16 nr 12: Lov om ymse
beitespørsmål [beitelova]
LOV 2010-06-25 nr 45: Lov om
kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
LOV 1985-12-20 nr 108: Lov om
folkebibliotek
LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot
brann, eksplosjon og ulykker med farlig
stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver
Lov om domstolene
LOV 1975-06-06 nr 29: Lov om
eigedomsskatt til kommunane
LOV 1997-05-23 nr 31: Lov om
eierseksjoner
LOV 1991-11-08 nr 76: Lov om
kommunale og fylkeskommunale eldreråd
LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie
LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og
videogram
LOV-2011-06-24-29 Folkehelseloven.
Lov om folkehelsearbeid
LOV 1965-06-25 nr 01: Lov om
forpakting
LOV 1992-06-26 nr 87: Lov om forsøk i
offentlig forvaltning.
LOV 1981-03-13 nr 06: Lov om vern mot
forurensninger og om avfall
LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om
behandlingsmåten i forvaltningssaker
LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om
friluftslivet
LOV 1996-06-07 nr 32: Lov om
kirkegårder, kremasjon og gravferd
LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om
helsemessig og sosial beredskap
LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester
m.m.
LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om
helsepersonell m.v.
Lov om helseregistre og behandling av
helseopplysninger (helseregisterloven)
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Hundeloven
Husbankloven
Husholdningsavfall og slam

Husleieloven
Interkommunale selskaper
Introduksjonsloven

Jordloven
Kirkeloven
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder
Kommunale vann- og avløpsanlegg
Kommuneloven

Konsesjonsloven
Krisesenter
Kulturloven

Kulturminneloven
Laksefisk og innlandsfisk m.v.
Likestillingsloven
Matloven
Matrikkelloven

Miljøinformasjonsloven

Motorferdsel i utmark og vassdrag
Naboloven (Granneloven)
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LOV 2003-07-04 nr 74: Lov om
hundehold (hundeloven)
LOV 1946-03-01 nr 03: Lov om Den
Norske Stats Husbank
FOR 2006-06-29 nr 1481: Forskrift for
husholdningsavfall og slam, Engerdal,
Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Holtålen
kommuner, Hedmark og Sør-Trøndelag.
LOV 1999-03-26 nr 17: Lov om
husleieavtaler
LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om
interkommunale selskaper
LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om
introduksjonsordning og norskopplæring
for nyankomne innvandrere
LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord
LOV 1996-06-07 nr 31: Lov om Den
norske kirke
LOV 1977-04-29 nr 34: Lov om
kommunal forkjøpsrett til leiegårder
Lov om kommunale vass- og
avløpsanlegg
LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om
kommuner og fylkeskommuner
LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om
konsesjon ved erverv av fast eiendom mv
LOV 2009-06-19 nr 44: Lov om
kommunale krisesentertilbod
LOV 2007-06-29 nr 89: Lov om
offentlege styresmakters ansvar for
kulturverksemd
LOV 1978-06-09 nr 50: Lov om
kulturminner
LOV 1992-05-15 nr 47: Lov om laksefisk
og innlandsfisk m.v.
Lov om likestilling mellom kjønnene
(likestillingsloven)
LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om
matproduksjon og mattrygghet mv.
LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om
eigedomsregistrering (matrikkellova)
LOV 2003-05-09 nr 31: Lov om rett til
miljøinformasjon og deltakelse i offentlige
beslutningsprosesser av betydning for
miljøet
LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag
LOV 1961-06-16 nr 15: Lov om rettshøve
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Naturmangfoldloven
Naturskadeloven
Odelsloven
Opplæringsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasientjournalloven

mellom grannar
LOV 2009-06-19 nr 100 om forvaltning
av naturens mangfold
LOV-1994-03-25-7 om sikring mot og
erstatning for naturskader
LOV 1974-06-28 nr 58: Lov om
odelsretten og åsetesretten
LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om
grunngrunnskolen og den vidaregåande
opplæringa
LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientog brukerrettigheter
Lov om behandling av helseopplysninger
ved ytelse av helsehjelp
(pasientjournalloven)

Plan- og bygningsloven

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om
planlegging og byggesaksbehandling

Politiloven

LOV 1995-08-04 nr 53: Lov om politiet

Psykisk helsevernloven

LOV 1999-07-02 nr 62: Lov om
etablering og gjennomføring av psykisk
helsevern

Råd for funksjonshemmede

LOV 2005-06-17 nr 58: Lov om råd eller
anna representasjonsordning i kommunar
og fylkeskommunar for menneske med
nedsett funksjonsevne m.m.

Serveringsloven

LOV 1997-06-13 nr 55: Lov om
serveringsvirksomhet

Skattebetalingsloven

LOV 2005-06-17 nr 67: Lov om betaling
og innkreving av skatte- og avgiftskrav

Skogbruksloven

LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk

Smittevernloven

LOV 1994-08-05 nr 55: Lov om vern mot
smittsomme sykdommer

Sosiale tjenester i arbeids- og

LOV 2009-12-18 nr 131 Lov om sosiale
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velferdsforvaltningen (NAV)

tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen

Stedsnavn

LOV 1990-05-18 nr 11: Lov om stadnamn

Straffeloven

Lov om straff (straffeloven)

Strålevern og bruk av stråling

LOV 2000-05-12 nr 36: Lov om
strålevern og bruk av stråling

Tobakkskadeloven

LOV 1973-03-09 nr 14: Lov om vern mot
tobakksskader

Trossamfunn

LOV 1969-06-13 nr 25: Lov om
trudomssamfunn og ymist anna

Tvisteloven

LOV 2005-06-17 nr 90: Lov om mekling
og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Utlendingsloven

Lov om utlendingers adgang til riket og
deres opphold her (utlendingsloven)

Vegloven

LOV 1963-06-21 nr 23: Veglov

Vegtrafikkloven

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov

Viltloven

LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om viltet

1.2 FORKORTELSER
FORSKRIFTER
Alkoholomsetning

FOR 2005-06-08 nr 538: Forskrift om
omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Avfallsforskriften

FOR 2006-06-29 nr 1481: Forskrift for
husholdningsavfall og slam, Engerdal,
Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Holtålen
kommuner, Hedmark og Sør-Trøndelag
Beiteforbud i Tolga kommune
Forskrift om utvidet beverjakt, Tolga
kommune, Hedmark
FOR 1989-12-22 nr 1381: Forskrift om
fredning for Bjøreggene naturreservat, Os
og Tolga kommuner, Hedmark
Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven,
Tolga kommune

Beiteforbud, Tolga kommune
Beverjakt – utvidet jakttid i Tolga
kommune
Bjøreggene Naturreservat

Brannloven, Tolga kommune
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Brannforebygging

Forskrift om brannforebygging

Byggesaksforskriften

FOR 2010-03-26 nr 488: Forskrift om
byggesak
FOR 2003-12-08 nr 1479: Vedtak om
overføring av myndighet til kommunen,
fylkesmannen, Statens
landbruksforvaltning og Direktoratet for
mineralforvaltning etter konsesjonsloven,
jordlova og odelsloven
FOR-2003-12-05-1909Delegering av
myndighet til kommunene etter
forurensningsloven § 48 første ledd, § 49,
§ 50, § 52a, § 73, § 78 siste ledd og § 79
siste ledd.
Forskrift om vannforsyning og
drikkevann

Delegeringsforskriften jord

Delegering av myndighet til kommunene
etter forurensningsloven §§ 48 mv

Drikkevann

Egenandel helse- omsorgstjenester

FOR 2011-12-16 nr 1349: Forskrift om
egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester

Familiebarnehager

FOR 2005-12-16 nr 1555: Forskrift om
familiebarnehager

Foreldrebetaling i barnehager

FOR 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om
foreldrebetaling i barnehager

Forollhogna Nasjonalpark

Forskrift om verneplan for Forollhogna
med tilliggende dalfører, vedlegg 1, vern
av Forollhogna nasjonalpark, Holtålen,
Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og
Tynset kommuner, Sør-Trøndelag og
Hedmark

Forurensning -Delegering av myndighet
til kommunene etter forurensningsloven §
9 (brenning av avfall)

Delegering av myndighet til kommunene
etter forurensningsloven § 9

Forurensningsforskriften

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om
begrensning av forurensning
FOR 2001-12-07 nr 1438: Forskrift om
verneplan for myr i Hedmark fylke,
vedlegg 12, fredning av Galådalen
naturreservat, Tolga kommune, Hedmark
FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om
gjødselvarer mv. av organisk opphav
FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om

Galådalen Naturreservat

Gjødselvarer mv. av organisk opphav
Hjortevilt og bever
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Hjortevilt
Hodalen Landskapsvernområde

Hund og båndtvang i Tolga kommune

Jakt, adgang til jakt i Tolga

Jakttider

Jaktutøvelse
Magnilldalen- Busjødalen
Landskapsvernområde

Londalen- Ørvilldalen
Landskapsvernområde

Matrikkelforskriften

Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern i skoler og
barnehager
Motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag
Motorfartøy på innsjø i Tolga kommune
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forvaltning av hjortevilt og bever.
Forskrift om forvaltning av hjortevilt
FOR 1989-12-22 nr 1382: Forskrift om
fredning for Hodalen
landskapsvernområde, Tolga kommune,
Hedmark
Forskrift om sikring av hund og
båndtvang etter hundeloven, Tolga
kommune, Hedmark
Forskrift om adgang til jakt etter elg,
hjort, rådyr og bever, Hamar,
Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, StorElvdal, Engerdal, Tolga, Tynset, Folldal
og Os kommuner, Hedmark.
Forskrift om jakt- og fangsttider samt
sanking av egg og dun for jaktsesongene
fra og med 1. april 2012 til og med 31.
mars 2017
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og
fangst
Forskrift om verneplan for Forollhogna
med tilliggende dalfører, vedlegg 7, vern
av Magnilldalen – Busjødalen
landskapsvernområde, Tolga og Tynset
kommuner, Hedmark
FOR 2001-12-21 nr 1567: Forskrift om
verneplan for Forollhogna med
tilliggende dalfører, vedlegg 4, vern av
Londalen – Ørvilldalen
landskapsvernområde, Tolga kommune,
Hedmark
naturreservat, Tolga kommune, Hedmark
FOR 2009-06-26 nr 864: Forskrift om
eiendomsregistrering
(matrikkelforskriften)
FOR 2003-04-25 nr 486: Forskrift om
miljørettet helsevern
FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og
skoler m.v.
FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag
Forskrift for bruk av motorfartøy i utmark
og vassdrag, Tolga kommune, Hedmark
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Olafloen Naturreservat

FOR 2001-12-07 nr 1439: Forskrift om
verneplan for myr i Hedmark fylke,
vedlegg 13, fredning av Olafloen

Oppmåling, unntak tidsfrister, Tolga
kommune

FOR 2010-01-11 nr 55: Forskrift om
unntak fra tidsfrister i saker som krever
oppmålingsforretning, Tolga kommune,
Hedmark
FOR 2005-12-16 nr 1477: Forskrift om
saksbehandlingsregler ved opptak i
barnehage

Opptak i barnehage,
saksbehandlingsregler ved

Parkering for forflytningshemmede
Pedagogisk bemanning

FOR 1994-03-15 nr 222: Forskrift om
parkering for forflytningshemmede
FOR 2005-12-16 nr 1507: Forskrift om
pedagogisk bemanning

Politivedtekt Tolga

Plantevernmidler, spredning i skog

FOR 2000-01-24 nr 84: Forskrift om
politivedtekt, Tolga kommune, Hedmark
Forskrift om plantevernmidler

Skiltforskriften

FOR 2005-03-18 nr 242: Forskrift om
forvaltning av rovvilt
FOR 2005-10-07 nr 1219: Forskrift om
offentlige trafikkskilt, vegoppmerking,
trafikklyssignaler og anvisninger

Startlån Husbanken

Forskrift om startlån fra Husbanken

Styrer og pedagogisk leder i barnehager,
dispensasjon og unntak fra
utdanningskravet for

FOR 2005-12-16 nr 1508: Forskrift om
midlertidig og varig dispensasjon og
unntak fra utdanningskravet for styrer og
pedagogisk leder

Rovvilt, forvaltning av

Strålevernforskriften
FOR 2003-11-21 nr 1362: Forskrift om
strålevern og bruk av stråling
Telvanglia Naturreservat

Utslipp, sanitært avløpsvann, Tolga

Vederlag for opphold i institusjon m.v.
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FOR 1989-12-22 nr 1380: Forskrift om
fredning for Telvanglia naturreservat,
Tolga kommune, Hedmark
Forskrift om utslipp av sanitært
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg
(bolighus, hytter og lignende), Alvdal,
Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner,
Hedmark
FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov
om sosiale tjenester m.v
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2 GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER
OM DELEGERING
Kommuneloven gir følgende adgang til delegering:

2.1 KOMMUNESTYRET
Kommunestyret er øverste kommunale organ i Tolga kommune. Det treffer vedtak på vegne
av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf. kommuneloven §
6.

2.2 FORMANNSKAPET
Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet
følger av lov, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å
treffe avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven § 24 nr. 1.

2.3 ORDFØRER
Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 9 nr. 5.

2.4 FASTE UTVALG
Kommunestyret kan gi faste utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger
av lov, jf. kommuneloven § 10 nr. 2.
Kommunestyret kan gi utvalg myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe
avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven § 24 nr 1.

2.5 KOMMUNAL INSTITUSJON OG LIGNENDE
Kommunestyret kan gi styret for en kommunal institusjon og lignende avgjørelsesmyndighet i
saker som angår virksomhetens drift og organisering, jf. kommuneloven § 11 nr. 3.
Kommunestyret kan gi styret for institusjon myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og
til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven § 24 nr. 1.

2.6 RÅDMANNEN
Ethvert kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret
har bestemt noe annet, jf. kommuneloven § 23 nr. 4.
Kommunestyret kan gi rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å
treffe avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven § 24 nr 1.

2.7 ADMINISTRASJONEN
Rådmannen kan delegere sin delegerte myndighet videre internt i administrasjonen, hvis ikke
kommunestyret har bestemt noe annet.

2.8 KOMMUNALT FORETAK
Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person, men er en del av kommunen, jf.
kommuneloven § 61 andre punktum. Det følger videre av reglene om kommunale foretak sin
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plassering i kommuneloven at kommunelovens øvrige bestemmelser vil gjelde for
kommunale foretak med mindre noe annet er særskilt bestemt.
Når det gjelder kommunale foretak sier kommuneloven ingenting om adgangen til delegering.
Kommuneloven sammenholdt med Ot.prp. nr. 42 (1991-92) kan imidlertid forstås slik at
kommunale foretak sin myndighet skal framgå av deres vedtekter, ikke gjennom
delegeringsvedtak. En delegering utenom vedtektene vil også stride mot bestemmelsen i
kommuneloven § 63.

2.9 HASTEVEDTAK
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til formannskapet i saker som skulle vært
avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å
innkalle dette, jf. kommuneloven § 13. Melding om vedtak truffet i medhold av denne
paragrafen forelegges kommunestyret i kommunestyrets neste møte.

3 GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV ALL
DELEGERT MYNDIGHET
3.1 RETNINGSLINJER
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
overordnet organ, innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede planer.

3.2 KOMMUNESTYRETS TILSYNSANSVAR
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange
enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse, jf. kommuneloven § 76.

3.3 UNNTAK FRA PLIKT TIL Å UTØVE MYNDIGHET
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å ta avgjørelse når
spesielle forhold tilsier det.

3.4 UNDERINSTANS
Delegert myndighet etter dette reglementet omfatter også myndighet som underinstans etter
forvaltningsloven § 33.

3.5 UNDERRETNING
Administrative vedtak med hjemmel i delegeringsreglementet meldes etter nærmere bestemte
regler til nærmeste overordnede politiske organ.

4 ORGANISATORISK OPPBYGGING I TOLGA KOMMUNE
I Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992 nr.107, finnes to
nivå av beslutningstakere. Det er det politiske nivå og det administrative nivå.

4.1 DET POLITISKE NIVÅ
Pliktige politiske organer:
Kommuneloven har følgende pliktige politiske organ:
a. Kommunestyret, jf. § 6
I Tolga består dette av 15 medlemmer
14

Tolga kommune – DELEGERINGSREGLEMENT sortert etter lover –
Revisjon av reglement vedtatt 22.11.2012 – Vedtatt i Tolga kommunestyre 29.09.2016
b. Formannskapet,

jf. § 8
I Tolga består dette av 5 medlemmer
c.Ordfører, jf. § 9
d.Administrasjonsutvalg (Personalpolitisk partssammensatt utvalg) , jf. § 25
I Tolga består dette av 8 medlemmer, formannskapet pluss 3 representanter for de ansatte
e.Kontrollutvalg, jf. § 77 I Tolga består dette av 5 medlemmer
I tillegg har særlover bestemmelser om følgende pliktige kommunale organer:
f. Valgstyre, jf. Lov om valg til Stortinget, fylkestinget og kommunestyrer (valgloven),
§ 4-1. I Tolga er formannskapet valgstyre.
g. Arbeidsmiljøutvalg, jf Arbeidsmiljøloven § 7-1 . Utvalget har 3 medlemmer fra
arbeidsgiver og 3 medlemmer fra arbeidstakerne.
h.Eldreråd, jf. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd ,
§ 1 1.ledd. I Tolga har dette 5 medlemmer, 2 politisk valgte medlemmer og 3 fra
pensjonistforeningen.
i. Rådet for likestilling for funksjonshemmede, jf. Lov om råd for menneske med nedsett
funksjonsevne. I Tolga har dette 5 medlemmer, 2 politisk valgte medlemmer og 3
brukerrepresentanter.
j. Skjønnsutvalg forpaktningssaker. Opprettes ved behov. Har partene ikke avtalt noe annet,
blir skjønnet holdt av et utvalg på tre medlemmer som blir valgt av kommunestyret. Skjønn
som holdes av dette utvalget, kan klages til fylkesmannen. jf. Lov om forpakting av
25.06.1965 nr.1 (forpaktingslova) § 11 2.ledd.
k.Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt etter eiendomsskattelova § 8 A-3
I Tolga har denne 3 medlemmer.
l.Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt, (ankenemnd) etter Lov om
eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova), § 8 A-3
I Tolga har denne 3 medlemmer.
m. Forliksråd, jf. Lov om domstolene (domstolloven), § 27 1.ledd.
Dette har 3 medlemmer i Tolga.
n. Samarbeidsutvalg for skoler og barnehager ihht Opplæringsloven §11-1 og
Barnehageloven § 4. 1 politisk oppnevnt medlem i hvert samarbeidsutvalg (2 skoler og 1
barnehage)
o. Fjellstyre ihht Fjellova § 3. Tolga fjellstyre har 5 medlemmer
p. Heimevernsnemnd, jf. heimevernloven § 2 på 3 medlemmer. 2 politisk oppnevnt, 1 fra
lokal politimyndighet

4.2 ANDRE POLITISKE ORGANER
Kommuneloven gir dessuten adgang til å opprette faste utvalg (§ 10 nr.1), komiteer (§ 10
nr.5), styre for bedrift ol. (§ 11 nr.1) og interkommunale styrer (§ 27 nr.1) i tillegg til de
pliktige organer.
Tolga kommune har valgt å opprette følgende utvalg, nemnder ol:
a. Trafikksikkerhetsutvalg med 8 medlemmer. 3 politisk valgt, 3 oppnevnt av rådmannen og
2 medlemmer fra Ungdomsrådet.
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b. Ungdomsråd

med 12 medlemmer
c. Internasjonalt råd på 7 medlemmer
d.Valgnemnd
e.Viltnemnd Kommunens forvaltning etter viltloven og forvaltning av rovdyr. Nemnda har 5
medlemmer
f.Klagenemnd. Formannskapet er klagenemnd ihht Lov om
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28

4.3 DET ADMINISTRATIVE NIVÅ
Kommuneloven pålegger hver kommune å ha en administrasjonssjef (rådmann) jf. § 22.
Særlover har imidlertid bestemmelser om andre pliktige tjenestemenn eller kompetansekrav i
kommunen.
Dette gjelder bl.a.:
a. Fagutdannet biblioteksjef, jf. Lov om folkebibliotek § 5
b.Skatteoppkrever (interkommunalt på Røros fra 2016), jf. skattebetalingsloven § 2-1
c. Skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået, jf. Lov om
grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) § 13-1 4.ledd.
d. Rektor, jf. opplæringslova § 9-1 2.ledd.
e. Kommunelege, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5
f. Leder for barnehagetjenesten, jf Barnehageloven § 17 og § 8
g. Leder for barneverntjenesten, jf. Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 2-1
4.ledd
h. Arkivansvarlig, jf. Lov om arkiv (arkivlova) § 12, jf. forskrift
om offentlige arkiv § 2-1
i. Barnerepresentant som ivaretar barn- og unges interesser i planprosessen, jf.
plan- og bygningsloven § 3-3
j. Leder av brannvesenet, jf. § 9 i brann- og eksplosjonsvernloven.

5 DE PLIKTIGE ORGANERS BESLUTNINGSMYNDIGHET
5.1 KOMMUNESTYRET:
Etter kommuneloven § 6 er det kommunestyret som er kommunens øverste organ og har
dermed myndighet til å treffe vedtak i alle saker som angår kommunen så langt ikke annet
følger av lov.
I visse tilfeller gir loven ingen andre enn kommunestyret selv mulighet til å treffe vedtak.
Kommuneloven:
 Endre kommunestyrets medlemstall, jf. § 7 nr. 3
 Velge formannskap og fastsette området for dets virksomhet, jf. § 8 nr. 1 og 3
 Velge ordfører og varaordfører, jf. § 9
 Opprette og nedlegge faste utvalg og bestemme området for dets virksomhet, jf. § 10
 Opprette, omorganisere og nedlegge kommunestyrekomiteer og bestemme området for
dets virksomhet, jf. § 10a
 Opprette styre for kommunal bedrift, jf. § 11
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Opprette evt. kommunedelsutvalg og bestemme området for dets virksomhet, jf. § 12
nr. 1-3 og 5
Gi myndighet i hastesaker, jf. § 13.
Eventuelt innføre eller oppheve parlamentarisme som styringsform, jf. § 18 nr. 1 og 3.
Eventuelt innføre og velge kommuneråd m.v., jf. § 19 nr. 1 og 3.
Ansette rådmann, jf. § 22 nr. 2
Bestemme at ledende stillinger skal besettes på åremål, jf. § 24 nr. 2
Opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for kommunale ansatte, jf. § 24 nr. 3.
Velge medlemmer og leder/nestleder i partssammensatte utvalg –
administrasjonsutvalg, jf. § 25 nr. 2.
Fastsette retningslinjer for ansattes møterett i nemnder, jf. § 26 nr. 4
Opprette interkommunale styrer og gi slike myndighet til å treffe avgjørelser som
angår virksomhetens drift og organisering, jf. § 27 nr. 1
Overdragelse av tariffmyndighet til et interkommunalt sammenslutning, jf. § 28
Overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver til en vertskommune, jf. § 28a
Vedta en skriftlig samarbeidsavtale, jf. § 28e
Fastsette regler for føring av møtebok, jf. § 30 nr. 3
Vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg, jf. § 38a
Fastsette reglement for saksbehandling i politiske organer, jf. § 39
Ta stilling til innkommet innbyggerinitiativ, jf. § 39a
Bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger, jf. § 39b
Vedta regler for folkevalgtes rett til innsyn, jf. § 40 nr. 5
Vedta regler og satser for godtgjøring av utgifter og økonomisk tap – regler for skyss-,
kost-, og overnattingsgodtgj. for reiser for den som har kommunalt tillitsverv, jf. § 41
Vedta regler og satser for arbeidsgodtgjøring, jf. § 42.
Vedta pensjonsordning for folkevalgte, jf. § 43.
Vedtak og endringer av økonomiplan, jf. § 44 nr. 6
Vedtak og vesentlige endringer av årsbudsjettet, jf. § 45 nr. 2
Vedta årsregnskapet, jf. § 48 nr. 3.
Vedta disponering av regnskapsmessig underskudd, jf. § 48 nr. 4.
Prinsippvedtak vedr. opptak av lån, jf. § 50.
Vedta garantistillelse, jf. § 51.
Gi regler for kommunens finansforvaltning, jf. § 52.
Treffe vedtak om betalingsinnstilling, jf. § 56.
Treffe vedtak om opprettelse av kommunalt foretak, herunder velge styre og fastsette
vedtekter for foretaket, jf. § 62.
Endre vedtekter til kommunalt foretak, jf. § 63 nr. 2
Velge styret i kommunale foretak, samt leder og nestleder, jf. § 65 nr. 3 og 4 og § 66
nr. 3
Har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak
lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak av andre
folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne
omgjøre vedtaket selv. Skal også påse at de kommunale regnskaper revideres på
betryggende måte, jf. § 76.
Velge kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale
forvaltningen, jf. § 77 nr. 1. Velge medlemmer, varamedlemmer og leder/nestleder, §
77 nr. 1 tredje punktum. Kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer, jf.
§ 77 nr. 3.
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Skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget, § 77 nr. 9.
Avgjør om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid
om revisjon, eller inngå avtale med en annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget, § 78 nr. 3.
Velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, jf.
§ 78 nr. 4.
Kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter m.v. som
skal sendes kommunens kontrollutvalg og revisor, jf. § 80, 2. ledd.

Plan- og bygningsloven jf. § 3-3:
 Ha ledelsen av den kommunale planleggingen og sørge for at plan- og
bygningslovgivningen følges i kommunen.
 Vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan, jf. § 3-3
 Ekspropriere til gjennomføring av reguleringsplan, jf. § 16-2
 Ekspropriere uavhengig av reguleringsplan, jf. § 16-3
 Ekspropriere til vann- og avløpsanlegg, jf. § 16-4
 Samtykke til ekspropriasjon etter § 16-5
 Ekspropriere ubebygde grunnstykker (tomtearrondering), jf. § 16-6
 Kreve skjønn til fastsetting av erstatning for tilfelle av ekspropriasjon ihht §16-2, jf.
§16-8
 Vedta om og i hvilke tilfeller kommunen skal gjøre bruk av utbyggingsavtaler,§17-2
 Bestemmer satser etter § 28-7
 Fastsette gebyr etter § 33-1.
Andre særlover:
Disse bestemmelsene vil bli referert under den enkelte lov i delegeringsreglementet.

5.2 FORMANNSKAPET
Formannskapets rolle og oppgaver:
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter kommuneloven § 6 til formannskapet jf.
kommuneloven § 8, unntatt




hvor myndigheten er lagt til kommunestyret selv gjennom lov eller forskrift
de saker hvor myndigheten er delegert til et fast utvalg eller andre, gjennom
delegasjonsvedtak eller reglement
større prinsipielle beslutninger

Formannskapet utfører de oppgaver som lovgivningen og kommunestyret pålegger det.
Formannskapet har ansvar for helhetlig ressursstyring og de overordnede linjene for den
kommunale virksomhet, med særlig ansvar for kommuneplan, styringsdokument inkludert
økonomiplan og budsjetter, overordnet næringspolitikk, overordnet miljøpolitikk,
regionpolitiske saker, samfunnsutvikling, toppidrett og kommersiell kultur samt saker som
ikke naturlig går inn under en av de faste utvalgene.
Formannskapet er kommuneplanutvalg. Kommuneplanutvalget forestår koordineringen av
behandlingen av utkast til kommuneplan for kommunen og fremmer samlet innstilling til
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kommunestyret for så vel kommuneplan som kommunedelplaner.
Formannskapet kan be de faste utvalgene om å utrede politiske saker hvor formannskapet
eller kommunestyret har endelig vedtaksmyndighet. Det vil fremgå av ansvarsområdet til de
faste utvalgene hva som typisk er utredningssaker og vedtakssaker som utvalgene selv kan
fatte vedtak i.
Kommuneloven gir ikke formannskapet avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker.
Formannskapet har en lovpålagt plikt til å behandle forslag i følgende saker, jf. § 8 nr. 3:
 fremme forslag til økonomiplan, jf. § 44 nr. 6
 fremme forslag til årsbudsjett, jf. § 45 nr. 2.
 skattevedtak
 fremme forslag til årsregnskap og årsberetning, jf. § 48
Formannskapet har dessuten delegert myndighet etter kommunelovens § 13. Ordføreren i
samråd med rådmannen er gitt ”sommerfullmakt” .
I medhold av kommuneloven § 8 nr. 3 delegerer kommunestyret til formannskapet,
myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker hvor ikke annet følger av lov og hvor ikke
myndigheten ved reglement er lagt til annet folkevalgt eller administrativt organ.
Formannskapet er innstillingsorgan overfor kommunestyret i saker som ikke fremmes av en
av de faste utvalgene, personalpolitisk utvalg eller kontrollutvalget, og hvor
vedtaksmyndighet ikke er delegert.

Økonomi:
”Formannskapet skal gi innstilling i saker som har med økonomi å gjøre og som
skal behandles av kommunestyret, jf. gjeldende økonomireglement.”
Dette innebærer bl.a.:
 Formannskapet er hovedutvalg for Stab/Støtte, herunder eiendom, sentral
politisk og administrativ virksomhet, IKT, personal, skatt og
sekretariat/servicetorg. Innenfor de årlige rammebevilgninger som
kommunestyret vedtar for dette utvalget, gis formannskapet fullmakt til å vedta
driftsbudsjett på 1.sifret artsnivå, spesifisert pr. 5.sifret ansvar.
 Formannskapet har fullmakt til å nytte de reserveposter som følger av de årlige
budsjettvedtak, samt å overføre beløp herfra til styrking av andre
budsjettposter.
 Formannskapet har fullmakt til å vedta at ubrukte bevilgninger innen sine
ansvarsområder, til bestemte tiltak, kan avsettes til bundne driftsfond.
 Opptak av lån innen de rammer og til de formål som går fram av
kommunestyrets budsjettvedtak.

Avtaler:
Avtaler som er av prinsipiell betydning for kommunen, herunder intensjonsavtaler, skal alltid
legges fram for enten et fast utvalg, formannskapet eller kommunestyret. For øvrig gjelder de
regler som til enhver tid fremgår av kommunens økonomireglement.
Ved inngåelse av avtaler/entreprisekontrakter angående bygg og anlegg gjelder kommunens
reglement for byggesaksbehandling.

Arbeidsgiversaker:
Ved ansettelse av rådmann oppnevner formannskapet et innstillingsutvalg.

19

Tolga kommune – DELEGERINGSREGLEMENT sortert etter lover –
Revisjon av reglement vedtatt 22.11.2012 – Vedtatt i Tolga kommunestyre 29.09.2016

Presisering av formannskapets oppgaver på visse områder:
Næringssaker:
- Gi innspill til og holde seg orientert om næringsarbeidet i kommunen og regionen.
- Overordnet næringshensyn i kommuneplan/kommunedelplan
- Næringshensyn i arealplansaker
- Næringsutviklingsplaner
- Andre saker som trekker opp retning/policy for senere enkeltsaker
- Initiativ overfor statlige myndigheter i næringssaker
.
Regionpolitiske saker:
- Formannskapet har et overordnet ansvar i forhold til å samordne Tolga
kommunes interesser i det regionalpolitiske arbeidet
Miljøsaker:
- Overordnete miljøhensyn i kommuneplan/kommunedelplaner
- Miljøhensyn i arealplansaker, reguleringsplaner og utbyggingsavtaler
- Vannbruksplaner, flerbruksplaner
- Konsesjonssaker og utslippssaker av særlig næringspolitisk betydning
- Andre saker som trekker opp retning/policy for senere enkeltsaker
- Initiativ overfor statlige myndigheter i overordnete miljø- og landbrukssaker

5.3 ORDFØRER
Ordfører er kommunens rettslige representant og skriver under på vegne av kommunen i alle
tilfeller så fremt ikke annet er bestemt. Kommuneloven gir imidlertid ikke ordfører
avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker på vegne av kommunen, men han kan delegeres
myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell art, jf. § 9 nr. 5. Videre
kan han tildeles myndighet i hastesaker, jf. § 13.
Ordføreren kan ikke med hjemmel i kommuneloven § 9 representere kommunen for eksempel
i et aksjeselskap eller generalforsamling. Representanter til slike organ må velges på vanlig
måte av kommunestyret eller, etter delegasjon, av formannskapet. En annen sak er at det er
meget vanlig at ordføreren velges til slike verv.
Ordføreren delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til rådmannen i de
tilfeller hvor rådmannen selv – og dermed hele administrasjonen – er inhabil. Den samme
bestemmelsen gjelder med hensyn til å gi innstillinger til folkevalgte organer i de tilfeller hvor
rådmannen selv – og dermed hele administrasjonen – er inhabil.
Sommerfullmakt til ordføreren: I det tidsrom formannskapet ikke har møter i løpet av
sommerferien, har ordføreren fullmakt til å avgjøre kurante saker som hører inn under
formannskapets kompetanseområde. Vedtak som fattes i henhold til sommerfullmakten,
refereres for formannskapet i første møte etter ferien.

5.4 ADMINISTRASJONSUTVALGET
Dette skal behandle alle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og
de ansatte, men kommuneloven gir ikke personalpolitisk utvalg avgjørelsesmyndighet i
enkeltsaker på vegne av kommunen.
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5.5 KONTROLLUTVALG
Denne skal foreta et løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av
kommunestyret, men kommuneloven gir ikke utvalget avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker på
vegne av kommunen. Kontrollfunksjonen kan ikke overlates til andre.

5.6 VALGSTYRE
Valgloven § 4-1 slår fast at det i hver kommune skal være et valgstyre som velges av
Kommunestyret selv. Dette skal styre forberedelsene og gjennomføringen av valgene i
kommunen. Valgloven tillegger det meste av beslutningsmyndigheten rundt valgene til
valgstyret.

5.7 ELDRERÅD
Velges av kommunestyret, etter at pensjonistforeningene har uttalt seg.
Rådet skal behandle alle saker som gjelder de eldres levekår i kommunen og er et rådgivende
organ for kommunen, jf. lov om kommunale eldreråd § 3. Dette gjelder bl.a.
reguleringsplaner, årsbudsjett og økonomiplan.
Har beslutningsmyndighet innenfor eget budsjett vedtatt av kommunestyret, men har ellers
ikke beslutningsmyndighet i enkeltsaker på vegne av kommunen.

5.8 SKJØNNSUTVALG ETTER FORPAKTNINGSLOVEN
Velges av kommunestyret blant kommunens innbyggere, når behov oppstår.
Utvalget skal utarbeide en "tilstandsrapport" over eiendommen som beskriver den faktiske
situasjonen ved tiltredelse av forpaktningsavtalen.

5.9 SAKKYNDIG TAKSTNEMND (SKATTETAKSTNEMND)
Velges av kommunestyret blant kommunens innbyggere.
Fastsetter skatteverdien på eiendommer som skal svare eiendomsskatt til kommunen. Forslag
til skatteverdien utarbeides av besiktigelsesmenn utpekt av rådmannen, og fremlegges nemnda
for avgjørelse. Innen de saker som behandles i nemnda har den beslutningsmyndighet på
vegne av kommunen.

5.10 ANKENEMND (OVERSKATTETAKSTNEMND)
Velges av kommunestyret blant kommunens innbyggere.
Behandler klager på skatteverdier fastsatt av Takstnemnda. Innen de saker som behandles i
nemnda har den beslutningsmyndighet på vegne av kommunen. Ankenemnda er også
klageorgan etter eiendomsskattelova § 20.

5.11 FORLIKSRÅD
Velges av kommunestyret selv blant kommunens vederheftige og valgbare innbyggere over
25 år.Dette er en del av rettssystemet i Norge. Rådet fatter avgjørelser i tvister mellom
private, og er ikke en del av kommunens beslutningssystem. Avgjørelser i forliksrådet har
virkning som dom og kan bringes inn for tingretten.

5.12 OVERFORMYNDERIET(UTGÅR)
Vergemålsmyndigheten er fra 2013 overført fra kommunene til Fylkesmannen.

5.13 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Rådet behandler og avgir uttalelse i alle saker som gjelder de funksjonshemmedes levekår i
kommunen, jf. Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjelder også
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reguleringsplaner, årsbudsjett og økonomiplan.
Rådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet på vegne av kommunen.

5.14 RÅDMANNEN
I medhold av kommuneloven § 23 fjerde ledd delegerer formannskapet til rådmannen å
avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke
kommunestyret har bestemt noe annet.
Rådmannen treffer avgjørelse om videre delegering av myndighet til administrasjonen
Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon innen de rammer
som fastsettes av kommunestyret. Unntak finnes imidlertid bl.a. i særlover hvor andre
tjenestemenn/organ er tillagt den øverste myndighet. Rådmannen er ansvarlig for
organisering, samordning og planlegging av kommunens administrative virksomhet. Han/hun
har også ansvaret for at saker som legges frem for politiske organ er forsvarlig utredet og at
vedtak som fattes blir iverksatt.
Rådmannen er den eneste i administrasjonen som etter kommuneloven kan tildeles
beslutningsmyndighet på vegne av kommunen. Loven tillegger imidlertid ikke rådmannen
beslutningsmyndighet i enkeltsaker på vegne av kommunen.
Rådmannen har delegert myndighet i alle saker som ikke har prinsipiell karakter, jf.
kommuneloven § 23 nr. 4, dersom ikke myndigheten ved lov eller reglement er lagt til annet
organ. Rådmannen kan delegere sin myndighet videre til sin administrasjon, dersom ikke
kommunestyret har bestemt noe annet. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen
som står ansvarlig overfor kommunestyret.

5.15 REVISOR
Revisor skal kontrollere at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak. Revisjonen skal også foreta en systematisk vurdering av bruk og
forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde
resultater.
Revisjonen rapporterer til kontrollutvalget som legger rapportene frem til kommunestyret med
merknader og evt. forslag til vedtak.
Revisor er ikke tillagt beslutningsmyndighet på vegne av kommunen og kan heller ikke gis
slik myndighet. Dette er en naturlig begrensning i og med de kontrolloppgaver som er pålagt.

5.16 ANDRE PLIKTIGE TJENESTEMENN/KOMPETANSER ETTER
SÆRLOVER
Særlovene gir i noen tilfeller tjenestemenn en mulighet til å inneha beslutningsmyndighet i
enkeltsaker på vegne av kommunen.
I enkelttilfeller gir også loven tjenestemenn beslutningsmyndighet på vegne av kommunen
direkte.Dette vil bli kommentert nærmere i delegeringsreglementet under den enkelte lov, ved
behov.

6 HOVEDPRINSIPPER FOR DELEGERT MYNDIGHET
FRA TOLGA KOMMUNESTYRE
6.1 GENERELLE RETNINGSLINJER
All delegert myndighet skal utøves i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
overordna organ, og innafor budsjettets rammer og forutsetninger.
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6.2 TILBAKEKALLING AV MYNDIGHET I ENKELTSAKER
Et organ som har delegert myndighet, kan kreve å få seg forelagt enhver sak som et
underordnet organ har til behandling etter delegert myndighet. Dersom endelig vedtak ikke
er fattet, kan det delegerende organet sjøl fatte vedtak i saken.
6.3 OMGJØRINGSRETT
Et overordna organ kan av eget tiltak omgjøre et underordna organs vedtak i samsvar med
forvaltningslovens § 35.
6.4 RETT TIL Å UNNLATE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET
Et politisk organ eller rådmannen som har fått delegert myndighet, kan i prinsipielle eller
vanskelige saker be det organet som har delegert myndigheten om å fatte endelig vedtak.
6.5 KLAGERETT
Parter og andre med rettslig klageinteresse har innenfor de reglene som følger av lovverket
rett til å klage på vedtak. For vedtak fattet i kommunestyret er fylkesmannen klageinstans.
For vedtak i andre politiske organ og administrative vedtak, er formannskapet som
klagenemnd klageinstans dersom ikke andre klageordninger følger av lov.
6.6 RAPPORTERING
Det organet som har delegert myndighet, skal kunne føre tilsyn med den myndigheten som
er delegert. Rådmannen utarbeider hensiktsmessige rapporteringsrutiner for rapportering
av delegerte vedtak til formannskap og kommunestyre.
6.7 INTERN DELEGERING
Myndighet som er delegert til rådmannen, kan delegeres videre dersom ikke annet er
bestemt. Myndighet som er delegert til politiske organ, kan ikke delegeres videre, dersom
ikke anna er bestemt.
6.8 BEGREPENE KURANTE OG IKKE-PRINSIPPIELLE SAKER
Et sentralt skille i dette delegeringsreglementet er å avgjøre om en sak er av prinsipiell
betydning /kurant eller av ikke-prinsipiell betydning.
Ihht til Kommunelovens § 23 kan kommunalt folkevalgt gi rådmannen myndighet til å
treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis
ikke kommunestyret har bestemt noe annet. Dette skal sikre demokratisk kontroll.
Om en sak er ikke-prinsipiell/ kurant avgjøres etter en konkret vurdering i den enkelte sak.
Det kan som utgangspunkt være nyttig i sonderingen mellom prinsipiell / ikke-prinsipiell
sak å spørre seg om det til grunn for avgjørelsen trengs mer enn en faglig og / eller
regelbundet vurdering eller behandling. Kommer en inn på politiske eller klart
skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer, er saken å vurdere som prinsipiell.
I praksis bør saker hvor det er tvil behandles som prinsipielle. Videre er det en forutsetning
at saksbehandler konfererer med rådmannen når det er tvil om en sak er prinsipiell eller
ikke.
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En ikke-prinsipiell sak kjennes ved at saksområdet er godt utviklet, at det foreligger
presedens eller sedvane for hvilke vedtak som skal fattes i forhold til fakta i den enkelte
sak, eller at avgjørelsen ligger innenfor det frie skjønn som forvaltningen skal utøve på
saksområdet innenfor gitte retningslinjer. Begrepet retningslinjer brukes her om lover,
forskrifter eller annen skriftlig veiledning som er utarbeidet av forvaltningsorganer til bruk
på saksområdet, eller reglementer som er vedtatt for anvendelse innen saksområdet.
Alle saker som har vært gjenstand for slike vurderinger, og hvor avgjørelsen er at saken gis
en administrativ behandling, skal angjeldende politiske utvalg få seg forelagt saken som
referatsak i første møte etter at administrativt vedtak er fattet.
Med sedvane menes et mønster som er fulgt over så lang tid at det danner grunnlaget
for avgjørelse i lignende saker.
Med presedens menes tilfeller som kan danne norm for seinere avgjørelser
Utover disse bestemmelsene har rådmannen en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra
sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er en sak som skal avgjøres
politisk eller administrativt.

7 DELEGERT MYNDIGHET TIL FORMANNSKAPET
7.1 BUDSJETTSAKER
Formannskapet delegeres myndighet til å vedta følgende omdisponeringer innafor
vedtatt budsjett:
Driftsbudsjettet:
a.

Avsette ubrukte bevilgninger til disposisjonsfond.

b.

Styrke en hvilken som helst utgiftspost ved overføring av beløp fra tjeneste
1980-formannskapets disposisjon.

Investeringsbudsjettet:
c. Endre finansieringen av et investeringsprosjekt når dekningen finnes innenfor tjenestene
100-859 og endringen ikke medfører at inntektssiden i kapitalbudsjettet totalt sett øker.
d. Avsette ubrukte bevilgninger til ubundet investeringsfond.
7.2 NÆRINGSFOND
Formannskapet delegeres:
a. Myndighet som fondsstyre for næringsfond og bygdeutviklingsfond.
7.3 TARIFFREVISJONER OG LOKALE SÆRAVTALER
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Formannskapet delegeres myndighet til å:
a. Godkjenne tariffrevisjoner og lokale særavtaler når slik myndighet ikke er delegert til
rådmannen.
7.4 KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM M.M.
Formannskapet delegeres myndighet til å:
Kjøpe, selge, makeskifte og pantsette fast eiendom for beløp inntil kr. 100.000 i hvert
enkelt tilfelle når slik myndighet ikke er delegert til rådmannen.
7.5 INNFORDRING AV KOMMUNALE KRAV
Formannskapet delegeres myndighet til å:
Fatte vedtak i innfordringssaker for kommunale krav utover det som er delegert til
rådmannen i henhold til vedtatt økonomireglement.
7.6 STATLIGE STØNADSORDNINGER
Formannskapet delegeres myndighet til å:
Fastsette lokale søknadsfrister og prioritere søknader om spillemidler til anlegg for idrett,
friluftsliv, lokale kulturbygg og friluftsformål.
7.7 STATUTTER FOR TOLGAPRISEN, VEDTATT I TOLGA KOMMUNESTYRE
15.11.01
Formannskapet delegeres:
Oppgaven som Tolgapriskomité.
7.8 FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMND
Formannskapet, som klagenemnd, delegeres myndighet til å :
Avgjøre klager på enkeltvedtak i samsvar med forvaltningslovens § 28.

8 DELEGERT MYNDIGHET FRA TOLGA
KOMMUNESTYRE TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET
8.1 PERSONAL- OG ORGANISASJONSSAKER
Administrasjonsutvalget delegeres myndighet til å:
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a.

Vedta planer for personalutvikling og opplæring.

b.

Vedta personalpolitiske retningslinjer.

c.

Avgjøre personalsaker som ikke er delegert til rådmannen.
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9 DELEGERT MYNDIGHET FRA TOLGA
KOMMUNESTYRE TIL RÅDMANNEN
9.1

KURANTE SAKER
Rådmannen delegeres myndighet til å:

a.

Avgjøre alle saker som regnes som kurante. Når saker av kurant karakter er delegert
til rådmannen, avgjør i utgangspunktet rådmannen sjøl hva som er kurant. Kurante
saker er ikke-prinsipielle saker og/eller saker hvor tidligere politisk behandling og
praksis ikke gir rom for tvil om utfallet.

9.2 SAKER ANGÅENDE FAST EIENDOM
Rådmann delegeres myndighet til å:
a.

Leie ut kommunale boliger og tomter (gjelder festetomter på industriområder).

b.
c.

Innvilge, i spesielle tilfeller, botid i kommunale boliger ut over 3 år.
Inngå leieavtale for innleie av boliger og andre kontorlokaler for framleie.

d.

e.

Leie ut kommunale kontor og andre lokaler. Fastsette priser for utleie av
kommunale lokaler, kontorer m.m., heri ligger fastsetting av leiepris på bakgrunn
av vedtatte veiledende satser.
Begjære utkasting av leietakere ved mislighold av leiekontrakt.

f.

Møte på tvangsauksjon der kommunen er kreditor og gi bud.

g.

Begjære tvangsauksjon som ledd i tvangsinndrivelse.

h.

Avgjøre søknader om prioritetsvikelse for kommunale heftelser når det fortsatt er
god dekning.

i.

Slette heftelser på parseller eller tomter som utskilles fra hovedeiendom og som får
eget bruksnummer, når det fortsatt er god dekning.

j.

Påtegne obligasjoner for sletting når obligasjonene er innfridd.

k.

Selge regulerte tomter på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret.

l.

Kjøpe, selge, makeskifte og pantsette fast eiendom når dette skjer innafor vedtatt
budsjett og plan.

m.

Underskrive kontrakter og skjøter på kommunens vegne når dette skjer i samsvar
med politiske vedtak og gitte retningslinjer.

9.3

ANDRE SAKER
Rådmann delegeres myndighet til å:
a.
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Fordele tilskudd til politiske partier etter gitte retningslinjer.

Tolga kommune – DELEGERINGSREGLEMENT sortert etter lover –
Revisjon av reglement vedtatt 22.11.2012 – Vedtatt i Tolga kommunestyre 29.09.2016

b.

Gi godtgjøring til kommunale ombudsmenn etter gitte retningslinjer. Jfr. eget
reglement.

c.

Engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker.

d.

Avgjøre dispensasjoner for bruk av kommunens våpen. Jfr. eget reglement.

e.

Avgjøre søknader om gaver, støtteannonser o.l. innenfor budsjettrammene.

f.

Avgjøre søknader om tilskudd til private grendeveier. Jfr. egen vedtekt.

g.

Ta ut forliksklage for kommunale krav av enhver art.

h.

Innvilge betalingsutsettelse for alle kommunale krav, herunder renter og avdrag
på formidlingslån i Husbanken.

i.

Inngå avtaler med private grunneiere om gravetillatelse o.l.

j.

Anta anbud/tilbud innafor vedtatt budsjett.

k.

Avgjøre søknader om tilskudd av kulturmidler til organisasjoner, foreninger og
enkeltpersoner, herunder tilskudd til spesielle prosjekter og aktiviteter, innenfor
budsjettrammene.

l.

Tildele utbedringstilskudd, utbedringslån og etableringslån for videre utlån
etter retningslinjer gitt av formannskapet. Sakene avgjøres av formannskapet
inntil slike retningslinjer foreligger.

m.

Innvilge prioritetsvikelser og pantefrafall for etablerings- og utbedringslån når
dette er i kommunens interesse eller det fortsatt er god dekning.

n.

Godkjenne overføring av utbedrings- og etableringslån til ny låntaker i
forbindelse med arv, skilsmisse og salg.

o.

Gi uttalelse til søknader om tilskott til forbyggings-, senkings- og
flomskadetiltak.

p.

Godkjenne kulturanlegg og påse at disse er fullført i samsvar med godkjente
planer.
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q.

Fastsette billettpriser på kino, museum og andre arrangementer.

r.

Avgjøre saker som er delegert i henhold til vedtatt økonomireglement.

s.

Fastsette priser for utleie av utstyr.

t.
u.

Fastsette forfallsgebyrer.
All saksbehandling av næringsfondssøknader der søknadssum er inntil kr 10.000,-.
Den totale sum pr år er kr 100.000,-. Sakene refereres fortløpende i
formannskapet.(vedtatt i formannskapet 14.10.2004)
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9.4

BUDSJETTSAKER

Rådmann delegeres myndighet i henhold til vedtatt økonomireglement samt å vedta
følgende omdisponeringer innafor vedtatt driftsbudsjett:
a.

Overføring av beløp fra en post til en anna post innafor artsgruppene 0100 - 4899 på
samme ramme-/virksomhetsområde (resultatenhet). Unntatt er tjenesteområdene 80008999 (rammetilskudd/overføring/finans).

b. Styrking av poster ved bruk av inntekter ut over det budsjetterte i artsgruppene 60007899 innafor samme ramme-/virksomhetsområde. Unntatt er tjenesteområdene 80008999.
c. Budsjettendringer i driftsbudsjettet som vedrører flyktninger og bruk av flyktningefond.
9.5

ANVISNINGSMYNDIGHET
Rådmannen delegeres:

a. All anvisningsmyndighet innafor budsjettets rammer.
9.6

PERSONAL- OG ORGANISASJONSSAKER
Rådmannen delegeres myndighet til å:

a. Tilsette i alle stillinger der slik myndighet ikke er lagt til kommunestyret (jfr. eget
reglement).
b. Suspendere, si opp og avskjedige ansatte i stillinger der rådmann har
tilsettingsmyndighet.
c. Innvilge permisjoner for alle underordna stillinger. (Jfr. eget reglement).
d. Opprette og inndra stillingshjemler for de stillingene der rådmannen har
tilsettingsmyndighet.
e. Fastsette stillingsbeskrivelser for alle stillinger der rådmann har tilsettingsmyndighet.
f. Gjennomføre forhandlinger med sikte på å inngå lokale generelle eller forbundsvise
særavtaler med arbeidstakerorganisasjonene.
g. Inngå lokale særavtaler med arbeidstakerorganisasjonene når forhandlingene
gjennomføres som en del av det sentrale oppgjøret.
h. Godkjenne alternative lønnsplasseringer ved tilsettinger innafor stillingens normerte
lønnstrinn, begrensa til 2 lønnstrinn.
i. Foreta mindre organisasjonsmessige endringer.
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10 DELEGERT MYNDIGHET FRA TOLGA
KOMMUNESTYRE SORTERT ETTER LOVER
11 ALKOHOLLOVEN
[Lov] [Klage]
11.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3. Unntatt delegasjon er
alkohollovens § 1-7d (Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan, skal revideres i løpet av
2016).
11.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.
a. Gi skjenkebevilling for enkelt anledning ved arrangement (§ 1-6 2.ledd)
c. Godkjenne lokaler for salg og skjenking.
d. Overdra bevilling ved personskifte.
e. Godkjenne utvida skjenketid og utvida skjenkelokale for enkelt anledning (§ 4-4 3.ledd)
f. Engasjere kontrollør (§ 1-9)
g. Myndighet til å ettergi bevillingsavgift delegeres til rådmannen. Bevillingsavgiften kan ettergis
bare dersom det foreligger billighetsgrunner eller avgiften anses som uerholdelig.
h. Myndighet til å avholde kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, samt godkjenne styrer og
stedfortreder for bevillingen delegeres til rådmannen.
Unntatt delegasjon er:
 Vedtak om salgsbevilling ihht § 1-6
 Vedtak om alminnelig skjenkebevilling ( 4- årsperioder) ihht § 1-6.
 Vedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevilling, jf. § 1-8, dog slik at vedtak om
inndragning av bevilling inntil attestert omsetningsoppgave for bevillingsgebyr er
levert, samt vedtak om inndragning av bevilling inntil ilagt bevillingsgebyr er betalt,
kan fattes av rådmannen.
 Vedtak om bevilling til AS Vinmonopolet, jf. § 3-1 første ledd, og godkjenning av
utsalgsstedenes beliggenhet, jf. § 3-3.

Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
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12 ARKIVLOVEN
[Lov] [Klage]

12.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet og oppgaver og plikter etter arkivloven,
med de til enhver tid gjeldende forskrifter (FOR 1998-12-11 nr 1193: Forskrift om offentlege
arkiv, og FOR 1999-12-01 nr 1566: Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige
bestemmelser om behandling av offentlige arkiver) og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

12.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 12.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

13 BARNEHAGELOVEN
[Lov] [Klage]

13.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Myndigheten må utøves i henhold til kommunestyrets til enhver tid gjeldende vedtak om
samordnet opptak til barnehageplass.
Unntatt fra delegering er barnehageloven § 7 fjerde ledd ( vedtekter for kommunale
barnehager), tilsyn med barnehager ( § 16)., og godkjenning av barnehager og skoler ihht
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

13.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven og ihht Kap II i
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
Rådmannen gis myndighet til å:
 Tildele barnehageplasser
 Godkjenne hjem som familiebarnehager
 Føre tilsyn med barnehager og gi pålegg om nødvendig utbedring i saker av ikkeprinsipiell art.
 Innvilge søknad om friplasser
 Innvilge redusert betaling, friplasser og permisjon fra barnehageplass
 Fastsette planleggingsdager i barnehagene.
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Gi midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet, og fra forskrift om pedagogisk
bemanning.

14 BARNEVERNLOVEN
[Lov] [Klage]

14.1 LEDER INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID
Kommunestyret delegerer myndighet til å utføre kommunens oppgaver etter barnevernloven,
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger
av loven, til leder for den interkommunale barnevernstjenesten (Folldal, Alvdal, Tynset og
Tolga).

15 BEITELOVEN
[Lov] [Klage]

15.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter beiteloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
I henhold til lokal forskrift Forskrift om beiteforbud, Tolga kommune, Hedmark er havning
med småfe i barskogmark forbudt 1. oktober til 24. juni.

15.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer kommunens oppgaver og myndighet etter beitelovens §§ 12-13-14
til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

16 BEREDSKAPSPLIKT
[Lov] [Klage]

16.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om kommunal beredskapsplikt,
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

16.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 16.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
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17 BIBLIOTEK
[Lov] [Klage]

17.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om folkebibliotek, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

18 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN
[Lov] [Klage]

18.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven §
37, § 38, § 39, § 40 og § 41 og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7, med
de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret selv kan gi
lokale forskrifter om meldeplikt ved store arrangementer (§7, 3. ledd), om tilsyn med
særskilte brannobjekter (§ 13, 4. ledd) og om gebyr for feiing og tilsyn (§ 28, 2. ledd).

18.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

19 ELDRERÅDSSLOVEN
[Lov] [Klage]

19.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret skal selv velge et eldreråd for valgperioden. For øvrig delegerer
kommunestyret sine oppgaver og ansvar ihht loven til rådmannen.

20 EIENDOMSSKATT
[Lov] [Klage]
Kommunestyret selv avgjør saker etter eiendomsskatteloven, med de til enhver tid gjeldende
forskrifter og endringer i lov.

21 FERIELOVEN
[Lov] [Klage]
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21.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter ferieloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

21.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 21.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

22 FJELLOVEN (STATSALLMENNINGER)
[Lov] [Klage]
§ 3. I hver kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre.
Kommestyret selv velger fjellstyre for valgperioden. Fjellstyret skal ha fem medlemmer med
personlige varamedlemmer. Flertallet av medlemmene med varamedlemmer skal velges blant
personer som siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i området der allmenningen ligger
eller i bygd eller grend der innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsbruk i
allmenningen. Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene blir
representert i fjellstyret og at minst to medlemmer med varamedlemmer blir valgt blant de
som har rett til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukere
§ 7. Fjellstyremedlemmene skal ha en rimelig godtgjørelse for arbeidet. Godtgjørelsen blir
fastsatt av kommunestyret etter framlegg fra fjellstyret, og blir utgreid av fjellkassa, jfr. § 11.
Er det ikke tilstrekkelige midler i fjellkassa, blir godtgjørelsen utgreid av kommunekassa.

23 FOLKEHELSELOVEN
[Lov] [Klage]

23.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter folkehelselovens Kap 1,2,3 og 6,
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke §§ 13-19 (gransking, tvangsmulkt m.v.) som avgjøres av
kommunestyret, og øvrig avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

23.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 23.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

33

Tolga kommune – DELEGERINGSREGLEMENT sortert etter lover –
Revisjon av reglement vedtatt 22.11.2012 – Vedtatt i Tolga kommunestyre 29.09.2016

24 FORLIKSRÅD, MEDDOMMMERE OG
LAGRETTEDOMMERE (DOMSTOLLOVEN)
[Lov] [Klage]
§ 27 I hver kommune skal det være et forliksråd.
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer som velges av
kommunestyret selv hvert 4. år. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være
både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.
Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre
som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.
§ 64 og 65. Medlemmer til utvalget av lagrettedommere og meddommere velges av
kommunestyret selv hvert 4. år.

25 FORPAKTINGSLOVEN
[Lov] [Klage]

25.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forpaktingsloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Unntatt fra delegering er myndighet etter forpaktingsloven § 11.(valg av skjønnsmedlemmer)
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

25.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 25.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

26 FORURENSNINGSLOVEN
[Lov] [Klage]
Kommunestyret selv vedtar forskrifter for avfallshåndtering i kommunen (§ 30) og fastsetter
gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren ( § 34) .

26.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet, jf. forurensningsloven §
83.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
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26.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 26.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
Rådmannen får fullmakt til å gi pålegg om å treffe nødvendige tiltak for å unngå forurensning
innenfor kommunens myndighetsområde iht. loven, jfr § 7 siste ledd.
Rådmannen får fullmakt til å kreve omlegging og utbedring av stikkledning, jfr § 22, 2. ledd.
Rådmannen får fullmakt til å bestemme at avløpsvann ledes inn i en annens avløpsanlegg og
kreve tilknytning til eksisterende avløpsanlegg, jfr § 23, 1. og 2. ledd.
Rådmannen får fullmakt til å kreve kostnadene ved avløpsanlegg som drives av kommunen,
dekket i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, jfr § 25. Kommunen kan kreve
refusjon i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
Rådmannen får fullmakt til å kreve at slamavskiller kobles ut, jfr § 26.
Rådmannen får fullmakt til å gi pålegg som sikrer forsvarlig avfallshåndtering i samband med
utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v., jfr § 35, siste ledd.
Rådmannen får fullmakt til å gi pålegg om opprydding eller om betaling for opprydding av avfall
og lignende som er etterlatt, tømt eller oppbevart i strid med lovens § 28, jfr § 37.
Rådmannen får fullmakt til å gi pålegg om undersøkelse innenfor kommunens myndighetsområde,
jfr § 51.
Rådmannen får fullmakt til å fastsette og frafalle tvangsmulkt innenfor sitt myndighetsområde, jfr
§ 73.
Rådmannen får fullmakt til å sørge for umiddelbar gjennomføring i forbindelse med pålegg
innenfor kommunens myndighetsområde, jfr § 7, 4. ledd eller § 37, jfr § 74, 1. til 3. ledd.
Kommunens myndighet til å treffe enkeltvedtak etter forurensningslovens § 83, 1. ledd, med
tilhørende forskrifter gitt i medhold av loven, delegeres til rådmannen, jfr. § 83, 2. ledd.
Kommunestyrets myndighet til å treffe vedtak om utslipp etter § 12-5 i forskrift om begrensning
av forurensning og underliggende lokal forskrift, delegeres til rådmannen i ikke-prinsipielle
enkeltsaker.
For enkeltvedtak truffet av rådmannen gjelder klagerett etter § 85, 2.ledd.

27 FORVALTNINGSLOVEN
[Lov] [Klage]

27.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forvaltningsloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet som er kommunens klageinstans
for vedtak som kan påklages, jf. § 28.
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Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i klagesak ikke
påklages. Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, unntatt:
a) når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen,
b) når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for
realitetsbehandling er til stede,
c) når Kongen vil være klageinstans,
d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd.
Er det klagerett over et vedtak om å avvise en klage som er truffet av et kommunalt eller
fylkeskommunalt organ som klageinstans, går klagen til fylkesmannen.
For særskilte saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker fra
reglene i dette kapittel. Forskrift som begrenser klageretten eller som ellers vesentlig endrer
reglene til skade for partsinteresser, kan bare gis når tungtveiende grunner taler for det.

28 FRILUFTSLOVEN
[Lov] [Klage]

28.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friluftsloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Formannskapet vedtar de årlige
virksomhetsplaner for friluftsområdene.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører friluftsområdene og friluftslivet i
kommunen.

28.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 28.1 til rådmannen inkludert
stansing, fjerning av ulovlige byggverk og ileggelse av tvangsmulkt, jfr § 40. Rådmannen kan
kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Formannskapet vedtar selv de årlige virksomhetsplaner for friluftsområdene.

29 FUNKSJONSHEMMEDE, RÅD FOR LIKESTILLING
[Lov] [Klage]

29.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til
formannskapet.
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29.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter ovennevnte punkt til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

30 GJELDSORDNINGSLOVEN
[Lov] [Klage]

30.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å opptre på kommunens vegne og avgi uttalelser i
saker etter loven til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker
som ikke er av prinsipiell betydning.

31 GRANNELOVEN (NABOLOVEN)
[Lov] [Klage]

31.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å opptre på kommunens vegne i naboforhold etter
loven til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er
av prinsipiell betydning.

32 GRAVFERDSLOVEN
[Lov] [Klage]

32.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter gravferdsloven § 9 tredje, fjerde og
femte ledd, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.
Avgjørelsen kan ikke påklages.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

33 HELSEBEREDSKAPSLOVEN
[Lov] [Klage]

33.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helseberedskapsloven, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

33.1 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer det overordnede administrative ansvar for oppfyllelse av lovens
Kap. 2 vedrørende beredskapsforberedelser og gjennomføring til rådmannen. Rådmannen får
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fullmakt til å beordre personell etter lovens kap. 4. Beredskapsplaner skal vedtas av
kommunestyret selv.

34 HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN
[Lov] [Klage]

34.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven,
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Unntatt fra delegering er myndighet til å inngå samarbeidsavtaler med helseforetak ihht § 6-1.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

34.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer det overordnede administrative ansvar for oppfyllelse av lovens
formål og virkeområde inkludert tjenesteyting for å oppfylle kommunens oppgaver og ansvar
ihht loven, med de til enhver tid gjeldende endringer i lov og forskrifter, til rådmannen.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3. Rådmannen kan kun avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning
Rådmannen delegeres fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i
tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner, ihht § 6-2, dersom det oppstår behov i
avtaleperioden og partene er enige i disse.

35 HELSEPERSONELLOVEN
[Lov] [Klage]

35.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helsepersonell-loven, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

35.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer til rådmannen det overordnede administrative ansvar for oppfyllelse
av lovens § 16: (virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i
stand til å overholde sine lovpålagte plikter).

36 HELSEREGISTERLOVEN
[Lov] [Klage]

36.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer kommunens ansvar og oppgaver i loven til rådmannen.
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37 HELSETILSYNLOVEN
[Lov] [Klage]

37.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer kommunens ansvar og oppgaver helse- og omsorgstjenester i lovens § 3
vedrørende å etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester
planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og
forskrifter, til rådmannen

38 HUNDELOVEN
[Lov] [Klage]

38.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter hundeloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov, inkludert lokal forskrift Forskrift om sikring av hund
og båndtvang etter hundeloven, Tolga kommune, Hedmark, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

38.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter hundeloven og gjeldende sentrale og
lokal forskrift til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker
som ikke er av prinsipiell betydning.

39 HUSBANKLOVEN
[Lov] [Klage]

39.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husbankloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Myndigheten må utøves i henhold til kommunestyrets til enhver tid gjeldende retningslinjer
for videre utlån av startlån, jf. Kommunestyrevedtak om videreutlån av husbankmidler med
hjemmel i forskrift om startlån fra Husbanken.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

39.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 39.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

40 HUSLEIELOVEN
[Lov] [Klage]
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40.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husleieloven § 11-1 og § 11-2, med
de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

40.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

41 INTERKOMMUNALE SELSKAPER
[Lov] [Klage]
Kommunestyret selv vedtar avtaler om interkommunale selskaper ( § 4) , oppnevner sine
representanter ( § 6) og vedtar oppløsning (§ 32).

42 INTRODUKSJONSLOVEN
[Lov] [Klage]

42.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

43 JORDLOVEN
[Lov] [Klage]

43.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet, jf. delegeringsforskriften § 1.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører jordviddene i kommunen.

43.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
Rådmannen delegeres myndighet i forhold til jordloven og FOR 2003-12-08 nr 1480:
Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven,
odelsloven og skogbruksloven , FOR 2003-12-08 nr 1479: Vedtak om overføring av
myndighet til kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Direktoratet for
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mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og odelsloven § 1 m.v. , samt øvrige
underliggende forskrifter:

















Avgjøre søknader om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket ihht
Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Avgjøre søknader om tilskudd til avløsning ferie/fritid og ved sykdom mv. ihht Forskrift om
tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv
Utføre kommunenes oppgaver i forbindelse med søknader om tidligpensjon i
jordbruket ihht FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere §
12
Avgjøre saker om nydyrking ihht FOR 1997-05-02 nr 423: Forskrift om nydyrking § 4
m.v.
Kontroll av gjødslingsplaner ihht FOR 1999-07-01 nr 791: Forskrift om
gjødslingsplanlegging § 4 m.v.
Føre kommunalt tilsyn ihht FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av
organisk opphav § 29 og del III.
Kommunal saksbehandling ihht FOR 2004-01-26 nr 359: Forskrift om kommunenes
saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling
gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen
Kommunal saksbehandling ihht FOR 2004-02-04 nr 448: Forskrift om tilskudd til
spesielle miljøtiltak i jordbruket
Saksbehandling og vedtak om tilskudd ihht FOR 2008-07-18 nr 815: Forskrift om
tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel § 7
Kommunal saksbehandling ihht Forskrift om planlegging og godkjenning av
landbruksveier
Kommunal saksbehandling ihht FOR 1990-07-16 nr 3965: Forskrift for tilskott til
erosjonsforebyggende tiltak § 6
Kommunal saksbehandling ihht Forskrift om midler til investering og
bedriftsutvikling i landbruket
Kommunal saksbehandling ihht FOR 2004-04-01 nr 611: Forskrift om regulering av
svine- og fjørfeproduksjonen § 10
Kommunal saksbehandling ihht FOR 2012-01-17 nr 56: Forskrift om erstatning og
tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon § 5 m.v.
Kommunal saksbehandling Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved
klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon
Regionalt miljøprogram, tilskudd i jordbruket

44 KIRKELOVEN
[Lov] [Klage]

44.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kirkeloven § 36 om hvorvidt
konfirmasjonsopplæring skal legges til grunnskoletiden og i tilfelle hvilke timer som skal
nyttes til opplæringen, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til
formannskapet. Avgjørelsen tas i fellesskap med vedkommende kirkelige myndighet.
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44.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

45 KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSANLEGG
[Lov] [Klage]

45.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om kommunale vann- og
avløpsanlegg, med de til enhver tid gjeldende endringer i forskrifter og lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

45.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

46 KONSESJONSLOVEN
[Lov] [Klage]

46.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet, jf. delegeringsforskriften § 1.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3. Formannskapet skal avgjøre
vanskelige saker og saker av prisipiell karakter ihht § 2.

46.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 46.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Kommunens myndighet etter konsesjonsloven er forskriftsfestet i FOR 2003-1208 nr 1479: Vedtak om overføring av myndighet til kommunen m.v., § 1.
Rådmannen delegeres myndighet i forhold til konsesjonsloven og FOR 2003-12-08 nr 1480:
Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven,
odelsloven og skogbruksloven.

47 KRISESENTER
[Lov] [Klage]
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47.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet og kommunens sørge-for-oppgaver etter
krisesenterloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen,.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

48 KULTURLOVEN
[Lov] [Klage]

48.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet og sine oppgaver etter kulturloven med
de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

48.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

49 KULTURMINNELOVEN
[Lov] [Klage]

49.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet og oppgaver etter loven, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

49.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

50 LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V.
[Lov] [Klage]

50.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om laksefisk og innlandsfisk
m.v., med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører fiskeinteresser og friluftsliv i
kommunen.
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50.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

51 LIKESTILLING
[Lov] [Klage]

51.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om likestilling, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører fiskeinteresser og friluftsliv i
kommunen.

52 MATRIKKELLOVEN
[Lov] [Klage]

52.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkell-loven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

52.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 52.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

53 MILJØINFORMASJONSLOVEN
[Lov] [Klage]

53.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet oppgaver etter miljøinformasjonsloven
kap 3, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

53.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 53.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
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54 MILJØRETTET HELSEVERN
[Forskrift] [Klage] (jfr Folkehelseloven)

54.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern, til
formannskapet. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

54.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer kommunens ansvar og oppgaver ihht forskriftens Kap 2
(kommunens arbeid og virkemidler) til rådmannen.

55 MILJØRETTET HELSEVERN I SKOLER OG
BARNEHAGER
[Forskrift] [Klage] (jfr Folkehelseloven)

55.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i
skoler og barnehager, til formannskapet. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet ihht
til § 6 (godkjenning) og § 26 (virkemidler og dispensasjon).

55.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer kommunens ansvar og oppgaver ihht forskriftens § 25 (tilsyn) til
rådmannen.

56 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
[Lov] [Klage]

56.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3. Unntatt fra delegering er § 5
(vedta forskrifter)

56.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer
i utmark og på islagte vassdrag § 5 pkt b), c), d), e), f) , samt etter lokal forskrift Forskrift for
bruk av motorfartøy i utmark og vassdrag, Tolga kommune, Hedmark, til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
Unntatt delegasjon er Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
5 pkt a) (løyver leiekjøring), §5a (utmarksnæring) og § 6 (særlige behov) og lovens § 6 (
særlige grunner)
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57 NATURMANGFOLDLOVEN
[Lov] [Klage]

57.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om forvaltning av naturens
mangfold med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

57.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen..
§ 7 Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

58 NATURSKADELOVEN
[Lov] [Klage]

58.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Naturskadeloven § 20 til
formannskapet.

58.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Naturskadeloven § 20 til
rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning.

59 NAV - SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG
VELFERDSFORVALTNINGEN
[Lov] [Klage]

59.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de
begrensninger som følger av loven til formannskapet.

46

Tolga kommune – DELEGERINGSREGLEMENT sortert etter lover –
Revisjon av reglement vedtatt 22.11.2012 – Vedtatt i Tolga kommunestyre 29.09.2016

59.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

60 ODELSLOVEN
[Lov] [Klage]

60.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter odelsloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet, jfr delegeringsforskriften § 1.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3. Formannskapet skal avgjøre alle
vanskelige saker og saker av prinsippiell karakter ihht FOR 2003-12-08 nr 1479: Vedtak om
overføring av myndighet til kommunen m.v., § 1.
.

60.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Rådmannen delegeres myndighet i forhold til odelsloven og FOR 2003-12-08 nr
1480: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven,
odelsloven og skogbruksloven

61 OPPLÆRINGSLOVEN
[Lov] [Klage]

61.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven, med de til enhver tid
tilhørende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Unntatt fra delegering er myndighet etter opplæringsloven: § 2-2 andre ledd (forskrifter om
undervisningstid ut over timerammene), §2-2 fjerde ledd (forskrifter om skole- og feriedager i
skoleåret) § 2-3 første ledd (hvordan timer ut over minstetimetallet skal brukes), § 2-5 første ledd
(valg av målform), § 8-1 første ledd andre punktum (hvilken skole de ulike områder i kommunen), §
8-1 tredje ledd (avgjøre søknad om å få gå på annen skole enn den skolen eleven sokner til, § 9-5
(sørge for tjenlige grunnskoler), § 11-1 (velge samarbeidsutvalg), §§ 13-6 og 13-7 (gi tilbud om
kulturskole og skolefritidsordning), § 13-7 ( gi vedtekter om skolefritidsordningen).
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov,
forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

61.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.

47

Tolga kommune – DELEGERINGSREGLEMENT sortert etter lover –
Revisjon av reglement vedtatt 22.11.2012 – Vedtatt i Tolga kommunestyre 29.09.2016
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter opplæringsloven § 2-1
femte ledd , gi forskrift med hjemmel i § 2-2 fjerde ledd. (skoleruta), gi forskrifter om
ordensreglement på skolene etter § 2-9 , sørge for planlegging og utvikling av grunnskoleopplæring
for voksne etter Kap. 4A , vedta rett til skyss til skolen ved lang skolevei og ved særlig farlig skolevei
etter § 7-1 , og avgjøre søknad om å få gå på annen skole enn den skolen eleven sokner til etter § 8-1
tredje ledd , til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

62PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
[Forskrift] [Klage]

62.2 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer kommunens ansvar og oppgaver ihht forskriften med hjemmel i
Vegtrafikkloven til rådmannen.

63 PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN
[Lov] [Klage]

63.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven,
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

63.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer kommunens ansvar og oppgaver ihht lovens formål, virkeområde og
ivaretakelse av pasient- og brukerrettigheter, til rådmannen.

63A PASIENTJOURNALLOVEN
[Lov] [Klage]

63.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om behandling av
helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven), med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

63.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer kommunens ansvar og oppgaver ihht lovens formål, virkeområde og
ivaretakelse av pasient- og brukerrettigheter, til rådmannen.
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64 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
[Lov] [Klage]
§ 1-1 Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale
og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.
Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og vedtar planstrategi,
kommuneplan og reguleringsplan (§ 3-3). Videre skal kommunestyret selv vedta revisjon og
rullering av planer (§11-4), varsling om oppstart av arbeid med kommuneplan (§11-12),
vedtar kommuneplanen (§ 11-15), forholde seg til innsigelser fra departementet (§ 11- 16),
endring og oppheving (§ 11-17), vedta reguleringsplaner (kap 12), foreta ekspropriasjon (kap
16), vedta om og i hvilke tilfeller kommunen skal gjøre bruk av utbyggingsavtaler § 17-2,
bestemme satser etter § 28-7 , bruksending og riving av bygning ( § 31-6), og fastsette
forskrift om gebyrer for behandling av søknad ( § 33-1).

64.1 FORMANNSKAPET
Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker i henhold til plan- og bygningsloven.
Formannskapet gis myndighet til å avgjøre alle saker i medhold av plan- og bygningsloven,
med unntak av de som avgjøres av kommunestyret selv og de som er delegert til rådmannen.
Herunder delegeres formannskapet myndighet etter § 31-5, vedta pålegg om og forbud mot
riving og ulovlighetsoppfølging §§ 32-5 til 32-9
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

64.2 RÅDMANNEN
Rådmann delegeres myndighet til å behandle enkeltsaker/ fatte enkeltvedtak i henhold til
Kapittel 20, søknadsplikt, Kap 21, herunder §§ 21-1 til 21-10 , Kap 22, Kap 23, Kap 24, Kap
25, Kap 26, Kap 27 , Kap 28, Kap 29, Kap 30, Kap 31 (unntatt §§31-5 og 31-6), samt §§ 32-1
til 32-4, § 32-10, § 33-2, og avgjørelsesmyndighet i enkle dispensasjonssaker etter § 19-4.
Dispensasjonssaker med større avvik fra plan, saker med betydelig konfliktpotensiale, saker
av stor prinsipiell betydning, og klager på administrative vedtak der klagen ikke tas til følge i
nytt enkeltvedtak, skal fremlegges for formannskapet.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning. Byggesaker generelt er delegert til rådmannen, men saker av prinsipiell karakter
hvor det er uavklart praksis og større byggesaker legges fram for formannskapet.

65 POLITILOVEN
[Lov] [Klage]

65.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret fastsetter selv vedtekter i henhold til politilovens § 14, (politivedtekter).
Kommunestyret delegerer sine oppgaver og ansvar i forhold til håndheving av vedtektene i
henhold til politilovens § 14 siste ledd til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
49

Tolga kommune – DELEGERINGSREGLEMENT sortert etter lover –
Revisjon av reglement vedtatt 22.11.2012 – Vedtatt i Tolga kommunestyre 29.09.2016

66 PSYKISK HELSEVERNLOVEN
[Lov] [Klage]

66.1 Kommunelegen
Kommunelegen, eller dennes stedfortreder, er faglig ansvarlig for vedtak om tvungent psykisk
helsevern som følger direkte av lovens §§ 1-2, 1-3 og 1-4 .

67 SERVERINGSLOVEN
[Lov] [Klage]

67.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter serveringslovens § 3, med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

67.2 RÅDMANNEN
Rådmannen gjennomfører etablererprøve i henhold til § 5.
Rådmannen får fullmakt til å innhente uttalelse fra politiet eller andre offentlige myndigheter, jfr.
§ 9.
Rådmannen får fullmakt til å gi dispensasjon fra åpningstidene fastsatt av kommunen i
enkelttilfeller, jfr. § 15.
Ved overdragelse av serveringssted, får rådmannen i særlige tilfeller fullmakt til å gi utsettelse
med innsendelse av ny søknad om bevilling, jfr. § 22.
Ved bevillingshavers død får rådmannen fullmakt til å gi dødsboet bevilling ut over fristen i § 24.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

68 SKOGBRUKSLOVEN
[Lov] [Klage]

68.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skogbruksloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører skoginteressene i kommunen.
Formannskapet er skogstyre for skog som kommunen eier og vedtar selv de årlige
virksomhetsplanene for skogene.

68.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen..
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
Rådmannen delegeres myndighet i forhold til skogbruksloven herunder:
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Ihht § 3 utøve kommunens myndighet som skogbruksstyresmakt som følger av lov,
forskrift retningslinjer fastsatt av departementet.
Ihht § 5, kommunen kan gi skogeigaren pålegg om gjennomføring av
skogregistreringar og utarbeiding av ressursoversikt eller skogbruksplan.
Nekte tiltak dersom kommunen finner det nødvendig for å hindre store negative
effekter på miljøet, jfr § 6.
Kommunal saksbehandling vedrørende bygging og ombygging av veier til
skogbruksformål, jfr § 7.
Pålegge skadeopprettende tiltak etter hogst m.v., jfr § 8
Iverksette forbyggende tiltak, jfr § 9
Ihht § 10, pålegge tiltak etter skade på skog.
Oppfølging av meldeplikt, jfr § 11
Utøve kommunens oppgaver i henhold til Kapittel 3. Verneskog og område av særlig
miljøverdi.
Kommunal saksbehandling ihht Kapittel 4. Skogfond m.m.
Føre tilsyn ihht § 20: Kommunen skal føre tilsyn med at føresegnene i lova blir
haldne, og kontrollere at vedtak med heimel i lova blir gjennomførte.

Kommunale oppgaver i henhold til Skogbrukslovens underliggende sentrale forskrifter og
ihht Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven,
jordloven, odelsloven og skogbruksloven:






Kommunalt tilsyn og saksbehandling ihht FOR 2006-06-07 nr 593: Forskrift om
berekraftig skogbruk.
Kommunal saksbehandling ihht Forskrift om planlegging og godkjenning av
landbruksveier
Kommunal saksbehandling ihht FOR 2006-07-03 nr 881: Forskrift om skogfond o.a.
Fatte vedtak om tildeling av tilskudd etter § 4, § 6 og § 8, siste ledd i FOR 2004-02-04
nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket., samt kontroll av
tiltakene, jfr § 12.
Sørge for innhenting av data ihht FOR 2004-02-04 nr 449: Forskrift om tilskudd til
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, § 12 ved forvaltningsmessige behov.

69 SMITTEVERNLOVEN
[Lov] [Klage]

69.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger kommunelegen ihht.
smittevernloven § 7-2 (kommunelegens oppgaver).

69.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven § 7-1 (kommunens
oppgaver) til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
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70 STEDSNAVN
[Lov] [Klage]

70.1 Rådmannen
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om stedsnavn § 5 andre ledd
(skrivemåten av offisiell adresse og av stedsnavn mv), med de til enhver tid gjeldende
forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.

71 STRAFFELOVEN
[Lov] [Klage]
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter straffeloven ihht
Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 81 a 2. ledd , med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til rådmannen. Delegeringen omfatter kun
de tilfeller hvor offentlig påtale er betinget av begjæring fra kommunen som fornærmet, dvs.
betinget offentlig påtale. Rådmannen kan kun begjære offentlig påtale i typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.

72 STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLING
[Forskrift] [Klage]

72.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om strålevern og bruk av
stråling, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

72.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter strålevernforskriften § 54 fjerde
ledd, (vedrørende tilsyn med solarier) jf. lov om strålevern og bruk av stråling § 18, til
rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning.

73 TOBAKKSSKADELOVEN
[Lov] [Klage]

73.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer sin myndighet etter tobakkskadelovens § 13 (tilsyn), med de til
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til rådmannen.

74 TROSAMFUNNSLOVEN
[Lov] [Klage]
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74.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov, med de til enhver tid gjeldende
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.

74.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

75 VALGLOVEN
[Lov] [Klage]

75.1 FORMANNSKAPET SOM VALGSTYRE
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven § 4-2 og § 9-3 til
formannskapet som valgstyre.

76 VANNVERK, DRIKKEVANN
[Lov] [Klage]

76.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet og oppgaver og plikter etter loven, med
de til enhver tid gjeldende forskrifter (Forskrift om vannforsyning og drikkevann) og
endringer i lov, til formannskapet. Mattilsynet (MT) er utøvende tilsyns- og
vedtaksmyndighet etter Matloven, herunder drikkevannssystemer, men kommunen har også
ansvar for tilsyn med drikkevannet i forhold til Folkehelseloven (FHL) §§ 8- 9 (tilsyn med
faktorer som har innvirkning på folks helse) og FHL §§14-15-16 ( pålegg om retting,
tvangsmulkt og stenging).
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

76.2 RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 76.1 til rådmannen. Unntatt er
vedtak etter FHL §§14-15-16 (pålegg om retting, tvangsmulkt og stenging). Rådmannen kan
kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

77 VEGLOVEN
[Lov] [Klage]

77.1 FORMANNSKAPET
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegloven, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer i lov til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
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77.2 RÅDMANNEN
Rådmannen gis fullmakt til å opptre som vegstyresmakt for kommunale veger i alle saker som
anses som ikke- prinsipielle, jfr veglovens kapittel V og VI.

78 VEGTRAFIKKLOVEN
[Lov] [Klage]

78.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter
 Vegtrafikkloven § 5 om oppsetting av fareskilt, serviceskilt, veivisningsskilt, og
opplysningsskilt, jf. skiltforskriften § 12.
 Vegtrafikkloven § 6 om midlertidig å sette lavere fartsgrense enn den som ellers
gjelder ved arbeid på veg, jf. skiltforskriften § 26 nr 1 fjerde ledd.
 Vegtrafikkloven § 7 andre ledd om å treffe midlertidige vedtak om forbud mot all
trafikk eller om annen regulering av trafikk på kommunal veg dersom forhold på
vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier dette,
 Skiltforskriften § 30 nr 3 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

79 VIDEOGRAM OG FILMLOVEN
[Lov] [Klage]

79.1 RÅDMANNEN
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om film og videogram, med de
til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.

80 VILTLOVEN, VILTFOND OG FORVALTNING AV
ROVDYR
[Lov] [Klage]

80.1 VILTNEMNDA
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver tid
gjeldende sentrale og lokale forskrifter og endringer i lov, til viltnemnda..
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold
til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.
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Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører viltinteresser og friluftsliv i
kommunen, herunder «Kommunal hjorteviltplan Tolga kommune». Gjeldende plan er vedtatt
for perioden 2015-2020 og evalueres og revideres innen 01.04.2018, eller tidligere ved behov.
Kommunestyret delegerer forvaltningen av kommunalt Viltfond i henhold til Forskrift om
kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort til Viltnemnda.
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Forskrift om forvaltning av rovdyr §
9 m/kommentarer: Oppnevning av kommunalt fellingslag for fredet rovvilt til viltnemnda.
Oppnevning av fellingslag skal skje årlig innen 1. juni og innmeldes til Fylkesmannen.

80.2 RÅDMANNEN
Rådmannen sørger for viltnemdas sekretærfunksjon.
Viltnemnda delegerer til rådmannen å inngå og administrere oppdragsavtaler med
medlemmene i oppnevnt kommunalt rovviltfellingslag, fallviltgruppe og viltnemndas
kontaktpersoner i forhold til ettersøk etter påskutt hjortevilt under ordinær jakt.
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