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1 Generelt om kommunelovens bestemmelser om delegering 

Kommuneloven (KL) § 39 nr 2 gir bestemmelse om at kommunestyret skal selv vedta reglement for 
delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31.desember året etter at 
kommunestyret ble konstituert. Sist vedtatte reglement skal gjelde inntil nytt reglement er vedtatt. 

Kommuneloven gir stor adgang til delegering men også begrensninger. 
 

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

 
1.2 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. 

 

1.3 Ordfører 
 
 
 

1.4 Fast utvalg 

 

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. 

 
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. 

 

1.5 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. 

 

1.6 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. 
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Kommunestyret kan gi rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge 
stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1.  
I dette reglementet betyr «rådmannen» rådmannen personlig og/eller hans/hennes 
stedfortreder/kommunalsjefer. 

 
1.7 Administrativ videredelegering 

Myndighet delegert til rådmannen kan delegere videre i administrasjonen hvis 
ikke folkevalgt organ har bestemt noe annet.  

1.8 Kommunalt foretak 
Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person, men en del av kommunen, 
jf kommuneloven § 61 andre punktum. Det følger av reglene om kommunale 
foretak sin plassering i kommuneloven at kommunelovens øvrige bestemmelser 
vil gjelde for kommunale foretak med mindre noe annet er særskilt bestemt. 

Kommunale foretak sin myndighet skal framgå av deres vedtekter.  

1.9 Myndighet til annen kommune 
Kommunestyret kan som øverste kommunale organ, overlate utførelsen av 
lovpålagte oppgaver herunder offentlig myndighetsutøvelse, til en annen 
(verts)kommune hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det, jf 
kommuneloven kapittel 5A. 

 
 

2 Generelle bestemmelser om utøvelse av all delegert myndighet 

2.1 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. 

 
2.2 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. 

 
2.3 Unntak fra plikt til å utøve myndighet 

Den som har fått delegert myndighet, kan i enkelttilfeller overlate til overordnet organ 
å ta avgjørelse når spesielle forhold tilsier det. 

 

2.4 Underinstans  

Der vedtak er fattet administrativt etter delegeringsreglement, er det klageadgang til 
politisk organ. Dette gjelder alle områder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

3 ALKOHOLLOVEN 

3.1 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. 

 

3.2 Rådmannen  
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven 

• § 1-6 andre ledd (bevillingsperioden ved en enkelt anledning) 
• § 1-7c (styrer og stedfortreder) 
• § 1-8 første ledd første punktum (å inndra salgs- og skjenkebevilling inntil 

attestert omsetningsoppgave foreligger) 
• § 1-8 første ledd første punktum (å inndra salgs- og skjenkebevilling inntil 

ilagt bevillingsgebyr er betalt) 
• § 4-2 fjerde ledd andre punktum (en enkelt anledning, utvidelse av bevilling) 
• § 4-4 tredje ledd (en enkelt anledning, utvidelse av skjenketid) 
• § 4-5 (ambulerende skjenkebevilling) 
• § 7-1 (fastsettelse av salgs- og skjenkegebyr) 

 
til rådmannen, jf punkt 3.1. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer 
av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Det vises til alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt av kommunestyret. 
 

4 BARNEHAGELOVEN 

4.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven, 
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og 
omsorgsutvalget (OpOm) . 
Unntatt fra delegering er barnehageloven § 7 fjerde ledd om fastsetting av vedtekter 
for kommunale barnehager. 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

4.2 Rådmannen 
 
 
 
 
 

4.3 Enhetsleder 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet i punkt 
4.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Kommunens ansvar som lokal barnehagemyndighet etter loven, skal utøves av 
rådmannen. 
 
 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 4.2, første avsnitt, til 
enhetsleder barnehage.   
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5 BARNEVERNLOVEN 

5.1 Leder for interkommunal barnevernstjeneste 
 

Barnevernstjenesten utføres ved et vertskommunesamarbeid med Sørreisa 
kommune som vertskommune.  
I gjeldende avtale mellom kommunene er leder for barnevernstjenesten delegert 
myndighet til å treffe vedtak etter barnevernloven på de områder som tilligger 
kommunen. 

    

6 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN 

6.1 Rådmannen 
Kommunestyret har delegert sin avgjørelsesmyndighet etter brann- og 
eksplosjonsvernloven med de til enhver tid tilhørende 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 § 10 nr 2.. 

 
6.2 Brann- og feiertjenesten 

Brann- og feiertjenesten gjennomføres ved samarbeid med Sørreisa kommune slik at 
Dyrøy kjøper brannsjeftjeneste hos Sørreisa og Sørreisa kjøper feiertjenesten hos 
Dyrøy, jf egne avtaler mellom kommunene.  
 

7 EIERSEKSJONSLOVEN 

7.1 Plan- og naturutvalget (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter eierseksjonsloven, med de 
til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til PNU. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

7.2 Rådmannen 
 
 
 

7.3 Rådgiver 

 

PNU delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 7.1 til rådmannen. Rådmannen 
kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 
 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 7.2 til Rådgiver 
byggesak og oppmåling/godkjent matrikkelfører. 
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8 FOLKEHELSELOVEN 
 

8.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) 
 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter folkehelseloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til  OpOm. 

 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

8.2 Rådmannen 
 

 
 
 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalgets (OpOm) delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.1 til rådmannen.  

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 
er av prinsipiell betydning. 

Folkehelselovens krav om samfunnsmedisinsk kompetanse ivaretas ved 
kjøp av kommuneoverlegefunksjon hos Lenvik kommune, jf egen 
avtale. Rådmannen har ansvar for oppfølging av kontakten med innleid 
kommuneoverlege, herunder oppfølging av dennes lovbestemte 
myndighet.  

 

9 FORURENSINGSLOVEN 

9.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven, med 
de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 
(PNU), jf forurensningsloven § 83 (delegering av myndighet lagt til kommunen). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunal myndighet etter forurensingsloven § 43 m.v. (forurensingsaksjoner på 
regionalt nivå) er ved tidligere vedtak overført til styret for Sør-Troms 
interkommunale utvalg mot akutt forurensing (STIUA). 

9.2 Rådmannen 
PNU delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 9.1 til rådmannen.  
Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 

Forurensningsloven: 

• § 7, 4.ledd (gi pålegg) 
• § 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak) 
• § 18 (endre og omgjøre tillatelse) 
• § 22 (krav til utførelse av avløpsanlegg) 
• § 23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg) 
• § 26, 5.ledd (koble ut slamavskillere) 
• § 30, 2.ledd, 2.punkt (unnta eiendommer fra innsamling av avfall) 
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• § 32, 2.ledd (gi pålegg om håndtering av næringsavfall) 
• § 35, 4.ledd (gi pålegg om avfallshåndtering på utsalgssteder) 
• § 37 (gi pålegg om å rydde opp i avfall eller å betale for opprydding) 
• § 47, 1.ledd (pålegge beredskapsplikt etter § 40 om bistand) 
• § 49 (kreve opplysninger) 
• § 50 (foreta gransking) 
• § 51 (gi pålegg om undersøkelse) 
• § 58 (kreve gjenoppreisningserstatning til allmennheten) 
• § 73 (fastsette og frafalle forurensingsgebyr) 
• § 74 (umiddelbar iverksetting av pålegg) 
• § 75 (benytte annen manns eiendom ved gjennomføring av tiltak) 
• § 78, 3.ledd (begjære påtale ved forurensing) 
• § 79 (begjære påtale ved ulovlig handtering av avfall) 

 
Forurensningsforskriften: 

• Kapittel 1 (Tiltak mot forurensing fra nedgravde oljetanker) 
• Kapittel 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider) 
• Kapittel 4 (Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt) 
• Kapittel 7 (Lokal luftkvalitet) 
• Kapittel 12 (Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter o.l.) 
• Kapittel 13 (Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre 

tettbebyggelse) 
• Kapittel 15 (Krav til utslipp av oljeholdig avløsvann) 
• Kapittel 15A (Påslipp) 
• Kapittel 41 (Tilsyn, klage, straff m.v.)

10 HUSBANKLOVEN 

10.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husbankloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Midler til videre utlån og støtteordninger behandles etter retningslinjer fastsatt av 
Husbanken. Søknad om startlån avgjøres av formannskapet innenfor rammen for 
opptak av lån til videre utlån som er fastsatt i kommunens årsbudsjett. 

 

11 HUSLEIELOVEN 
11.1 Oppvekst-  og  omsorgsutvalget (OpOm) 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husleieloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 
(OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

11.2 Rådmannen 
OpOm delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 11.1 til rådmannen.  

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
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prinsipiell betydning. 

 

12 HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN 

12.1 Oppvekst-  og  omsorgsutvalget (OpOm) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, 
til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) . 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv de overordnede planer som berører offentlig organiserte 
helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 

 

12.2 Rådmannen 
 
 
 

12.3 Videredeleg
ering 

 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 12.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

 

Rådmannen delegerer avgjørelsesmyndighet etter pkt 12.2 slik: 

Helse- og omsorgstjenestelovens 

§ 3-2, 1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder a. helsetjeneste i 
skoler og b. helsestasjonstjeneste til helsesøster. 

§ 3-2, 2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester delegeres til innleid jordmor i hht 
egen avtale. 

§ 3-2, 3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder a. legevakt, b. 
heldøgns medisinsk akuttberedskap, c. medisinsk nødmeldingstjeneste, og d. 
psykososial beredskap og oppfølging delegeres til interkommunal legevakt i hht 
egen avtale med Lenvik kommune som vertskommune. 

§ 3-2, 4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning, 
delegeres til interkommunal legetjeneste i hht egen avtale med Sørreisa kommune 
som vertskommune. 

§ 3-2, 5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering delegeres til 
enhetsleder hjemmetjenesten. 

§ 3-2, 6. a. Helsetjenester i hjemmet delegeres til enhetsleder hjemmetjenesten.   

§ 3-2, 6. b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 
støttekontakt delegeres til enhetsleder hjemmetjenesten. 

§ 3-2, 6. c. Plass i institusjon, herunder sykehjem, delegeres til enhetsleder 
sykehjemmet.  
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13 JORDLOVEN 

13.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

13.2 Rådmannen 
 
 
 

13.3 Fagleder
  

 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 13.1 til 
rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 
er av prinsipiell betydning. 

 
 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 13.2 til  fagleder 
landbruk.

 

14 KIRKELOVEN 

14.1 Ingen delegering 
Kommunens rolle etter gjeldende kirkelovgivning er begrenset til § 12 b Valg av 
representant til kirkelig fellesråd, og § 15 Bevilgning av tilskudd til drift. 

 

15 KOMMUNALE VASS- OG AVLØPSANLEGG 

15.1 Plan- og naturutvalget (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om kommunale 
vass- og avløpsanlegg til med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer 
i lov, til PNU. 

 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

15.2 Rådmannen 
 
 
 
 

15.3 Enhetsleder  

PNU delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 15.1.til rådmannen. 
Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 

 
 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 15.2 til enhetsleder for 
teknisk drift og eiendom.
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16 KOMMUNELOVEN 

16.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Formannskapet er gitt hastekompetanse etter kommuneloven § 13. Melding om 
vedtak etter denne bestemmelse forelegges vedkommende organ i neste møte. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til loven, forskrift eller reglement. Om dette har kommuneloven en rekke 
bestemmelser.  

Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og skal behandle og gi innstilling til 
kommunestyret i alle økonomiske saker, herunder forslag til økonomiplan, 
årsbudsjett og skattevedtak, jf kommuneloven § 8, nr 3. 

Formannskapet delegeres myndighet som arbeidsgiver ved lokale forhandlinger 
som gjelder rådmannen. 

Formannskapet delegeres myndighet til godkjenning av forhandlingsprotokoller fra 
sentrale og lokale forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. 

Formannskapet er kommunens næringsutvalg. 
 

16.2 Ordføreren 
I spesielle tilfeller hvor det vil føre til uheldige konsekvenser å avvente ordinær 
politisk behandling, gis ordføreren myndighet til å fatte vedtak på vegne av 
kommunestyret. Slike vedtak skal refereres i neste kommunestyremøte. 

 
Ordføreren er kommunens tiltakssjef. Formannskapet skal orienteres fortløpende 
om pågående næringstiltak. 
 
Ordføreren delegeres anvisningsmyndighet for utgifter som gjelder rådmannens 
personlige forhold, og/eller når rådmannen er inhabil. 

 
16.3 Rådmannen 

Rådmannens lovbestemte oppgaver og myndighet framgår av kommuneloven § 22. 

Rådmannen skal avgi innstilling til vedtak i medhold av kommuneloven § 39, når 
saker legges fram for første gangs behandling i politisk organ.  Rådmannen kan avstå 
fra å avgi innstilling når dette faller unaturlig, f.eks valg til styrer, råd og utvalg. 

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker 
som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke annet er bestemt i lov, forskrifter, 
reglement eller spesielle vedtak. 

Rådmannen skal ha det løpende personalansvaret for den enkelte medarbeider og 
delegeres myndighet til ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre 
tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i lov. 

Rådmannen delegeres myndighet som arbeidsgiver ved lokale forhandlinger, dog 
med forbehold om formannskapets godkjenning av forhandlingsprotokoller. 

Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge permisjoner. 
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Rådmannen delegeres disposisjonsfullmakt over vedtatte bevilgninger i investerings- 
og driftsbudsjett. Det innebærer rett og plikt til å gjennomføre investeringer og drift i 
samsvar med handlingsprogram og forutsetninger for øvrig som lå til grunn for 
vedtatte budsjetter. 

Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet, det vil si myndighet til å anvise 
inngående faktura, lønn og godtgjøringer, mv, til utbetaling. 

Delegeringer for øvrig på økonomiområdet forutsettes gitt i økonomireglementet. 

 

16.4 Enhetsleder 
Rådmannen delegerer sin disposisjonsfullmakt over vedtatte bevilgninger og 
anvisningsmyndighet i punkt 16.3, begrenset til driftsbudsjettet, til enhetsleder 
på de respektive driftsområder som stillingsfullmakt. 

 
 
 
17 KONSESJONSLOVEN 

17.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven med de 
til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til PNU. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

17.2 Rådmannen 
Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 17.1 
til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning. 

17.3 Fagleder landbruk 
    

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 17.2 til fagleder 
landbruk. 

   
 

18 MATRIKKELLOVA 

18.1 Plan- og naturutvalget (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova, 
med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og 
naturutvalget (PNU), jf matrikkellova § 5a m.v. 

Unntatt fra delegering er fastsetting av gebyrregulativ for matrikkelopplysninger, jf 
matrikkellova § 32. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 
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18.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.1 til 
rådmannen, jf matrikkellova § 5a m.v. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 
18.3 Rådgiver 

 
 
 

 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.2 til  
Rådgiver byggesak og oppmåling/godkjent matrikkelfører

19 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 

19.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag, til Formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

19.2 Rådmannen 
 
 

 
 

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 19.1 for så vidt 
gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 forskrift om bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 (tillatelse til bruk av 
snøscooter), jf § 7 (vilkår for tillatelse), til rådmannen. 

 
 

20 OPPLÆRINGSLOVA 

20.1 Oppvekst-  og omsorgsutvalget (OpOm) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 
(OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

20.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 20.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av  
prinsipiell betydning.
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20.3 Enhetsleder 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 20.2 til enhetsleder 
skole/rektor Elvetun skole. 

 
 

21 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

21.1 Formannskapet 
Formannskapet delegeres myndighet til igangsetting, gjennomføring og 
innstilling til kommunestyret til vedtak av kommunal planstrategi og 
kommuneplanens samfunnsdel.  

21.2 Plan- og naturutvalget (PNU) 
PNU delegeres myndighet til igangsetting, gjennomføring og innstilling til 
kommunestyret til vedtak av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.  
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningslovens 
fjerde del om byggesaker og femte del om håndhevings- og gebyrregler til 
Plan- og naturutvalget (PNU). 
PNU delegeres også myndighet som klageorgan for enkeltvedtak som er fattet 
av rådmannen etter plan- og bygningsloven. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 
21.3 Rådmannen 

 
 
 
 
 
 

21.4 Fagleder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 21.2 som 
gjelder plan- og bygningslovens byggesaksdel, til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 
 
 

 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 21.3 videre slik: 
 

- Delingssaker etter plan- og bygningsloven til fagleder landbruk. 
- Byggesaker til rådgiver byggesak og oppmåling.  
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22 SKOGBRUKSLOVA 

22.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skogbrukslova, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

22.2 Rådmannen 
 
 

22.3 Fagleder 

 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 22.1 til 
rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 
er av prinsipiell betydning. 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 22.2 til fagleder 
skogbruk. 

 

23 SMITTEVERNLOVEN 
 

23.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) 
 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til  OpOm. 

 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

23.2 Rådmannen 

Oppvekst- og omsorgsutvalgets (OpOm) delegerer sin myndighet  
etter punkt 23.1 til rådmannen.  

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 
er av prinsipiell betydning. 

Smittevernlovens krav om samfunnsmedisinsk kompetanse ivaretas 
ved kjøp av kommuneoverlegefunksjon hos Lenvik kommune, jf egen 
avtale. Rådmannen har ansvar for oppfølging av kontakten med innleid 
kommuneoverlege, herunder oppfølging av dennes lovbestemte 
myndighet.  
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24 SOSIALE TJENESTER 

24.1 Oppvekst-  og  omsorgsutvalget (OpOm) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), med de til enhver tid gjeldende forskrifter 
og endringer i lov, samt de forhold som omfattes av den til enhver tid gjeldende 
samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 
(OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

24.2 Rådmannen 
 
 
 

24.3 NAV 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 24.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 
 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 24.2 til til leder av NAV 
Dyrøy.  

 
 
 

25 STRAFFELOVEN 

25.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter 
straffeloven § 79 femte ledd, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer 
i lov og med de begrensninger som følger av straffeloven § 79 femte ledd fjerde 
punktum, til formannskapet. 

 

26 VALGLOVEN 

26.1 Valgstyret 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til valgstyret. 
Delegeringen gjelder ikke § 4-1 (valg av valgstyre) og avgjørelsesmyndighet 
som ellers ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller 
reglement, jf kommuneloven § 10, nr 2. 

 

27 VEGLOVA 

27.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter veglova §§ 30, 31, 
32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43 første ledd, første, fjerde og femte punktum, andre 
ledd og tredje ledd, 44, 45, 47, 48, 50, 51 og 57, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 
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27.2 Rådmannen 
 
 
 

27.3 Fagleder
  

 
 

 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.1, 
med unntak for veglova §§ 5 og 7, til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre 
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 
 
 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.2 til rådgiver 
byggesak og oppmåling.og/eller rådgiver landbruk.

28 VEGTRAFIKKLOVEN, SKILT- OG PARKERINGSFORSKRIFTENE 

28.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven, 
skiltforskriftene og forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 
med de til enhver tid gjeldende endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU) . 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

29 VILTLOVEN 

29.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver 
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU).  
PNU skal velge viltutvalg i henhold til reglement for styrer, råd og utvalg punkt 2.5. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører viltinteresser og 
friluftsliv i kommunen. 

29.2 Viltutvalg 
 

 

 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 29.1 til 
viltutvalget.
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30 ANDRE LOVER 
 

Ovenfor er det gitt delegeringsbestemmelser for de antatt mest relevante lover for kommunens 
daglige drift.  

 
Flere lover som ikke er nevnt spesielt, vil imidlertid i stor grad være styrende for kommunens 
arbeid med saksbehandling og avgjørelser, bl a forvaltningsloven og offentlighetsloven. 

 
I tillegg kan mange særlover som ikke er nevnt, av og til være grunnlag for enkeltvedtak, og da 
stilles det krav til saksbehandler om å klarlegge beslutningsgrunnlaget, bl a om loven har 
bestemmelser om at avgjørelse skal fattes av kommunestyret selv.  

  
 Hvis ikke delegeres avgjørelsesmyndighet slik, i medhold av kommunelovens:  
 

§ 8, nr 3 som bestemmer at formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke 
annet følger av lov. 

 
§ 10, nr 2 som bestemmer at faste utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke 
annet følger av lov. 

 
§ 23, nr 4 som bestemmer at myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer av saker 
som ikke er av prinsipiell betydning kan delegeres til administrasjonssjefen/rådmannen. 

 
I vår vurdering av når en sak «ikke er av prinsipiell betydning» skal det legges til grunn at saken 
må bygge på vedtatte planer/budsjett eller lovbestemte kommunale forpliktelser, og/eller kunne 
defineres som en naturlig del av kommunens «daglige drift». 
  
Ved tvil skal saken legges fram for avgjørelse i politisk organ. 
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