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1

Generelle bestemmelser
1.1

Formål

Kommunestyretskal sørgefor at innbyggernei kommunen får riktig tilpassedeog gode tjenester.
Det skal væreetablert klare ansvarsforholdi kommunen om hvilke fullmakter tjenesteområdenehar
å operereinnenfor. Formåletmed reglementet er å:
•
•

•
•

Sikre en hensiktsmessigarbeidsdelingmellom politi ske organerog administrasjonenved
rådmannen
Sikre at sakersom videreutviklerkommunensom organisasjonog samfunnbehandles
politisk, menssakersom er av formell eller gjennomførendekarakter behandles
administrativt
Sikre administrasjonennødvendighandlefrihet for å kunne utvikle og leveregode tjenester til
innbyggerne
Bidra til en åpenforvaltning

1.2

Hjemmel

Kommuneloven§§8-24 gir hjemmel for at kommunestyret kan videredelegeresinefullmakter til
politiske organerog administrasjonen.

1.3

Delegeringslinjen

All delegeringtar utgangspunkti kommunestyret.Kommunestyret delegerertil andre politiske
utvalg og til administrasjonenved rådmannen.
All delegeringfra politiske organertil administrasjonenskal skje til rådmannen,jf. kommune-loven§
23, pkt.4. Er det i formen delegert til andre i administrasjonen,skal det likevel tolkes som om det
har skjeddtil rådmannen,med de unntak som følger av dette reglementets1.10og 1.11.
Den myndighet som kommunestyrethar delegert til underinstanseller til rådmannenkan
kommunestyretnår som helst ta tilbake. Delegeringav myndighet innebærerikke at
kommunestyretbeskjærersin egen myndighet.

1.4

Krav til utøvelse av delegert myndighet

Delegeringav myndighet skalværeskriftlig. Delegert myndighet skal utøvesi henholdtil gjeldende
lover og forskrifter, retningslinjerog planer gitt av overordnetorgan, politiske vedtak og øvrige
administrativeretningslinjerog instrukserog innenfor vedtatt budsjett.

1.5

Adgang til videredelegering

Myndighet som er delegert til politisk organ eller rådmannenkan videredelegeresså langt det er
lovlig adgangtil dette, og annet ikke er bestemt av kommunestyret.
Delegert myndighet kan ikke videredelegerestil kommunaleforetak, interkommunalt samarbeid
eller til organ utenfor kommunen,med mindre annet er bestemt av kommunestyret.

1.6

Rett til å la være å gjøre bruk av delegert ful lmakt

Et underordnetorgan eller administrativ leder i delegeringslinjenkan overlate til det over-ordnede
organ, eller administrativ leder, å fatte avgjørelse i spesiellesakerder kommunenmangler
retningslinjereller presedens.
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1.7

Tilbakekall av delegerte fullmakter i enkeltsak er

Delegeringav myndighet innebærerikke frasigelseav myndighet. Det organ som har delegert
myndighet kan til enhvertid trekke fullmakten tilb ake, eller kreve å få segforelagt delegert
enkeltsaksom et underordnetpolitisk organ eller administrasjonenhar til behandling. Dersom
endeligvedtak er fattet, kan det delegerendeorganet selvogsåfatte vedtak i saken. Det samme
prinsipp gjelder ved delegeringfra rådmannentil navngitte tjenestemenni organisasjonen.

1.8

Dokumentasjon av delegerte beslutninger

Alle delegertesakerbehandlesetter forvaltningsloven og regler fastsatt for saksbehandlingeni
kommunen. Alle delegeringsvedtakskal væreskriftelige og journalføresi kommunenssak/arkivsystem,og det skal finnes en oppdatert oversikt over alle delegertefullmakter i kommunens
elektroniskekvalitetssystem(Kvaliteket).

1.9

Rapportering og internkontroll

Rådmannen,vedkommendeutvalg, revisjonen,kontrollutvalget eller kommunestyretkan når det
måtte ønskedet, be om å få rapporter og utredninger over de delegeringsvedtaksom er fattet.

1.10 Administrative fullmakter i lovverket
Reglementetomfatter myndighet som er tillagt kommunenspolitiske nivå og ikke myndighet,
fullmakter og plikter som er tillagt administrasjonen direkte i lov eller forskrift.
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2

Kommunestyrets myndighet
2.1

Kommunestyret som kommunens øverste organ

Kommunestyreter kommunensøversteorgan og fatter vedtak på vegneav kommunen,så langt
ikke annet følger av lov eller delegert myndighet jfr. kommuneloven§ 6.

2.2

Kommunestyrets generelle myndighet

Kommunestyrettreffer vedtak på vegneav kommuneni alle saker,så langt ikke annet følger av
lover eller delegeringsvedtak.Kommunestyretbehandler selv alle sakervedrørende:
• Politisk organiseringog styring
• Kommuneplanen
• Handlingsprogram
• Areal og temaplaner
• Reguleringsplaner
• Økonomiplan/årsbudsjett
• Skatte og avgiftsvedtak
• Kommunensårsrapport
• Kommunensårsregnskap
• Prosjektregnskap/rapport for kommunensinvesteringsprosjekter
• Periodevisrapporteringfra rådmann/formannskap.
• Opprettelseav nye, nedleggelseav tjenester eller vesentligeendringeri kommunens
tjenestetilbud
Listen er ikke uttømmende.

2.3

Kommunestyrets delegering av myndighet til andr e

Delegeringav myndighet direkte til organer/personer:
• Ordfører,jf. kommuneloven§ 9
• Fasteutvalg, jf. kommuneloven§ 10,nr. 2
• Komitèer, jf. kommuneloven§ 10 nr. 4
• Administrasjonssjefen/rådmannen,
jf. kommuneloven§ 23 nr. 4
• Et eget styre opprettet for å løseinterkommunaleoppgaver,jf. kommuneloven§ 27.
• En sammenslutningav kommuner og fylkeskommuner,jf . kommuneloven§ 28
• En annenkommune (vertskommune),jf. kommuneloven§ 28 a
Delegeringav myndighet til selskapeller foretak
• GBI,jf. brann- og eksplosjonsvernloven§ 9
• GBI,jf. forurensningsloven§ 83
Delegeringav myndighet direkte til organisasjon
• Kirkelig fellesråd,jf. gravferdsloven§ 3
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Delegeringav myndighet direkte til ansatt i henhold til særlovsbestemmelser
• Leder for barnevernstjeneste,jf. barnevernsloven§ 2-1,fjerde ledd
• Kommunelege,jf. smittevernloven§ 7-2
• Kommunelege,jf. lov om psykiskhelsevern§ 1-3
• Behandlendehelsepersonell,jf. Lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester§ 9-7
• Behandlendehelsepersonell,jf. pasientrettighetsloven § 4-3
• Rektor,jf. opplæringsloven§ 9-1
• Biblioteksjef,jf. folkebibliotekloven§ 5 med forskrifter
• Leder av brannvesenet,jf. brann og eksplosjonsvern
loven § 12
Myndighet delegert til statlige organer
• Kommunalskatteoppkrever,jf. skattebetalingsloven§ 2-10
• Overformynderiet,jf. vergemålsloven
Listen er ikke uttømmende.

2.4

Områder hvor kommunestyret ikke kan delegere si n myndighet til
andre

I kommunelovenog i særloverer det flere steder presisertat kommunestyretikke har anledningtil å
delegeresin myndighet til andre,og at de selvmå utøve myndighet og treffe vedtak i saker. Dette
gjelder blant annet innen følgendeområder:
Kommuneloven:
• valg av ordfører og varaordfører
• opprettelseav faste utvalg og angivelseav deresarbeidsområder,
• opprettelseav komitèer til forberedendebehandlingav sakerog til å utføre særskilteverv,
• vedtak av regler for saksbehandlingi folkevalgte organer
• vedtak av regler for godtgjøring og pensjontil folkevalgte
• vedtak av regler for folkevalgtesinnsyni saksdokumenter
• vedta regler for kommunensfinansforvaltning
• ansettelseav rådmann
• valg av revisjonsordning
• valg av sekretariatsbistandtil kontrollutvalg
• vedtak av rullerendeøkonomiplan,budsjett, regnskap og årsrapport
• lokale folkeavstemminger
• fastsettelseav regler om kontrollutvalgets og revisorskontroll med forvaltning av
kommunensinteresserog foretak
• bestemmeom det skal avholdesrådgivendelokale folkeavstemminger
Listen er ikke uttømmende.
Særlovsgivning:
• vedtak av kommunal planstrategi,kommuneplanerog reguleringsplaneretter plan- og
bygningsloven
• foreta ekspropriasjontil gjennomføringav reguleringsplanog sikre kommunengrunnarealer
til ny tettbebyggelseetter plan- og bygningsloven
• utnevnelseav valgstyre
• foreslåskjønnsmennetter skjønnsprosessloven
• foreslåjordskiftedommereetter jordskifteloven
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

velge representantsom skal oppnevnekonfliktrådsmeglere etter konfliktrådsloven
oppnevnemedlemmertil forliksrådet etter tvisteloven
opprette og vedta mandat for kommunalt råd for menneskermed nedsatt funksjonsevne
etter egensærlov
opprette og vedta mandat for eldrerådetter eldrerådsloven
opprette eventuelt klientutvalg for barnevernssakeretter barnevernlova
vedta eventuelleiendomsskattetter eiendomsskatteloven
opprette og nedleggekommunaleselskapog foretak etter selskapslovgivningen’
behandlehelhetlig risiko- og sårbarhetsanalyseett er sivilbeskyttelsesloven
gi generelletillatelser om adgangtil å lande og starte luftfartøy og bruke motorfartøy etter
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
vedta søksmåletter ligningsloven
inngå samarbeidsavtalemed det regionalehelseforetak etter helse-og
omsorgstjenesteloven
vedta hvilken målform kommunenskal bruke etter målbruksloven
vedta hvilken målform som skal gjelde i grunnskolenetter opplæringsloven
påleggeskatt til kommunenetter skatteloven
vedta særskiltetiltak etter smittevernloven
foreslålagrettemedlemmerog meddommereetter domstolloven

Listen er ikke uttømmende.

2.5

Forskrifter og gebyrregulativ

Kommunestyretskal selvfastsette alle lokale forskrifter, dvs.vedtak som gjelder rettigheter eller
plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer,jf. Forvaltningsloven§ 2c.
Kommunenkan på enkelte områder kreveinn gebyr/avgift/egenandelfor utførelseav lovpålagte
tjenester. Flereav tjenesteneer selvkosttjenester, med en øvregrensefor hva som lovlig kan kreves
i gebyr, mensandretjenester er regulert av staten i form av vedtatte maks-eller minimumssatser.
For flere av gebyreneer det vedtatt i særloverat kommunestyretselvmå vedta gebyrregulativet.
Kommunestyretskal fastsette alle former for gebyrer/avgifter/egenandelersom samlesi et
betalingsregulativsom vedtassamtidig med økonomiplaneni desemberhvert år.
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3

Formannskapets myndighet
3.1

Oppgaver og myndighet

Med hjemmel i kommuneloven§ 8 nr. 3 gis formannskapet myndighet til å fatte vedtak i alle saker
som det etter samme lovbestemmelseer adgang til å delegere og som kommunestyret ikke har
vedtatt å legge til annet politisk organ eller til administrasjonen.
Formannskapethar bl.a følgendeoppgaver.
• Kommuneplanog kommunedelplaner
• Sakerknyttet til samfunnsutviklingutover oppgaverdelegert til komiteene
• Sakervedrørendeinternasjonalt,nasjonaltog regionalt samarbeide
• Behandlingav forslag til økonomiplan,årsbudsjettog skattevedtak
• Helhetlig virksomhets-og målstyring
• Organisasjonsutvikling,arbeidsgiverpolitikkog lønnspolitikk
• Bevillingssaker
• Sakervedrørendeoppfølging av kommunenseierinteresserog selskaper.
• Eiendomsforvaltning
• Sakervedrørendesamferdsel,kommunikasjonog rammevilkår
• Sakerfor å sikre en helhetlig og samordnetdrift og utvikling av kommunenstjenestetilbud
Listen er ikke uttømmende.

3.2

Utvidet myndighet i hastesaker

Med hjemmel i kommuneloven§ 13nr. 1 delegeresfor mannskapetmyndighet til å treffe vedtak i alle
saker som det etter denne bestemmelseer adgang til å delegere og som normalt skulle ha vært
avgjort av kommunestyretselv,når det er nødvendigat vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid ti l å
innkalle dette.

3.3

Budsjettsaker

Etter kommuneloven§ 8, jfr. §§44 og 45, skal formannskapetbehandleforslag til økonomiplan,
årsbudsjettog skattevedtak. På bakgrunnav rådmannenssaksfremleggi økonomiplanenog
årsbudsjettsaken,utarbeider formannskapetet realistisk forslag til økonomiplanog årsbudsjett,
som leggesfrem som innstilling til kommunestyret.

3.4

Personal- og organisasjonssaker

Generellebestemmelser
Kommunestyretsmyndighet som øverstepolitiske arbeidsgiverorganer, så langt det er lovlig
adgangtil det, delegert til formannskapet.
Permisjoner
Formannskapetavgjøralle søknaderom permisjonfra rådmannenpå mer enn 10 virkedagermed
lønn, og mer enn 30 dager uten lønn, når det ikke er klart hjemlet i gjeldendelover og avtaler

3.5

Ettergivelse og utgiftsføring av kommunale krav

Formannskapetgis fullmakt ut i fra innfordringsmessige hensyn til å frafalle framtidige fordringer
(hovedstol),gebyrerog forsinkelsesrenteri sakerom betalingsordning.
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3.6

Særlovsdelegering til formannskapet

Formannskapeter kommunenssærlovsorgan,og behandler alle enkeltsakeretter særlov som må
behandlespolitisk, og som kommunestyret har anledning til å delegere.Unntak fra dette er saker
etter særlover delegert til planutvalget. Formannskapet skal kun behandle saker av prinsipiell
karakter, da alle andre sakerer delegert til rådmannen, jfr. reglementetspkt. 1.9

4

Ordførers myndighet
4.1

Ordføreren leder kommunestyre og formannskap

Ordførerenleder møtene i kommunestyretog formannskapet, og er kommunensrettslige
representant,jfr. kommuneloven§ 9 nr. 3.

4.2

Ordførerens rettigheter i kommunalpolitiske

or ganer

Ordføreren,eller den han delegerersin myndighet t il, har møte- og talerett i alle kommunalpolitiske
organer,men stemme- og forslagsrett bare i de organer han/huner medlem, jfr. kommuneloven§ 9
nr. 4.

4.3

Representasjon i generalforsamling

Ordfører,eller den han delegerersin myndighet til , er delegert myndighet til å representere
kommuneni alle aksjeselskaperhvor kommunener eier/deleier. Han/hunskal orientere
formannskapetom selskapetsstatus fortløpendeetter avholdte generalforsamlinger.

4.4

Kommunens rettslige representant

Ordfører,eller den han delegerersin myndighet til , er rettslig representantfor kommunen,og
underskriverpå kommunensvegnei alle tilfeller myndigheten ikke er tildelt andre,jf.
kommuneloven§ 9 pkt. 3

4.5

Utvidet myndighet i hastesaker

I det tidsrom i løpet av sommerferienhvor formannskapet ikke har møter, gis ordfører, eller den han
delegerersin myndighet til, fullmakt til å avgjøresakersom ikke er av prinsipiellbetydning. Vedtak
truffet i henholdtil denne fullmakten foreleggesvedkommendeorgan i neste møte.

5

Komiteenes myndighet
5.1

Generell delegering til komiteer

Komiteenevelgesav kommunestyret,og skal arbeidemed oppgavergitt fra kommunestyreteller
oppgaverde selvtar for seg. De skal i alle sakerinnstille direkte til kommunestyret. Primært skal
komiteene arbeidemed langsiktigesakerav prinsipiell karakter. Dersomen sakkrever samhandling
mellom komiteene, skal den komiteen som har fått saken til behandlingavgi innstilling til
kommunestyret.
Komiteeneer delegert myndighet i forhold til alle prisutdelingeri regi av kommunen.
Komiteenehar fullmakt til å innkalle hvem som helst til høring, herunderogsåsaksbehandler.
Komiteen kan opprette tidsbegrensedead-hocutvalg for å arbeidemed spesiellesakerinnenfor
komiteensarbeidsområde.Det er den komiteen som har opprettet ad-hocutvalget, som avgir
innstilling i sakentil kommunestyret.
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Enkeltsaker,administrativesakerog type sakersom ikke er av prinsipiellbetydning, skal som
hovedregelavgjøresav rådmannen,jf. kommuneloven§ 23,4.
Som ledd i komiteenesoppfølgingav sineansvarsområder, skal rådmannensårs- og tertialrapporter
framsendestil komiteene for drøfting samtidig som rapportenesendesformannskapetfor innstilling
til kommunestyret.
For nærmereretningslinjervisestil reglement for politiske organer.

5.2

Komite for oppvekst

Innenfor de rammer som gjelder for komiteenesgenerelle oppgaver,skal komitè for Oppvekstha
særskiltansvarfor oppfølgingog utvikling av kommunenstjenester innenfor:
• Hele oppvekstområdet– dvs.tjenestetilbudet og situasjonfor alle innbyggernefra 0-19år:
- Barnehageområdet
- Grunnskoleinkludert skolefritidsordningen
- Samordningmed videregåendeskoleog andre skoletilbud
- Forebyggendearbeid for barn og ungdom
- Barnevernet

5.3

Komitè for helse- og omsorg

Innenfor de rammer som gjelder for komiteenesgenerelle oppgaver,skal komitè for Helseog
omsorgha særskiltansvarfor oppfølgingog utvikli ng av kommunenstjenester innenfor:
• Hele kommunenstjenestetilbud innenfor helse-,omsorg-, pleie- og sosialområdet,med
unntak av integrering, dvs:
- Helsetjenesten
- Pleie-og omsorgstjenesten
- Forebyggendehelsevern
- Folkehelse
- Sosialtjenesten

5.4

Komitè for samfunnsutvikling

Innenfor de rammer som gjelder for komiteenesgenerelle oppgaver,skal komitè for kultur, miljø og
integrering ha særskiltansvarfor oppfølging og ut vikling av kommunenstjenester innenfor:
• Næring
- Næringsutvikling
- Kommunensnæringsutviklingsarbeid
• Byutvikling
- Byutviklingsstrategi
- Bymiljø
• Kultur
- Kommunensegnekulturtilbud
- Samarbeidmed frivillig sektor
- Idrett, samarbeidmed idretten og idrettsanleggene
- Kongsvingersom regionalt kultursentrum
• Miljø/teknisketjenester
- Bærekraftigutvikling
- Klima og energi
- Vann,avløp,renovasjon
• Integrering
- Bosetting og integrering av flyktninger
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6

Planutvalgets myndighet

Utvalget er kommunensutvalg for sakeretter plan- og bygningsloven,så langt loven tillater det, jfr.
kommuneloven§ 10.Delegeringengjelder ikke saksbehandling av kommuneplanog
kommunedelplaner(delegerttil formannskapet).
Utvalget arbeiderinnenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyretgjennom
kommuneplanenog retningslinjerellersgitt av kommunestyret.Utvalget fatter ogsåvedtak i
prinsipiellesakeretter følgendelover:
• Jordloven
• Skogloven
• Konsesjonsloven
• Vegloven
• Vegtrafikkloven
• Motorferdselsloven
• Viltloven
Planutvalgethar tilsvarendefunksjon i sakeretter disselovenesom for plan- og bygningsloven.
Utvalget kan gi retningslinjerinnenfor sitt arbeids- og ansvarsområdefor rådmannenshåndtering av
enkeltsaker.
For saksforberedelsetil utvalget og saksbehandlingi utvalget gjelder for øvrig bestemmelsenei
reglementet for Formannskapet.
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7

Kontrollutvalgets

myndighet

Kontrollutvalgetsdelegertemyndighet fremkommer fr a kommuneloven§ 77.
For nærmerebeskrivelseav kontrollutvalgets oppgaver visestil reglement for politiske organer.

8

Administrasjonsutvalgets

myndighet

Kommunenskal i henholdtil kommunelovens§ 25 ha et administrasjonsutvalg.
Administrasjonsutvalgeti Kongsvingerkommune består av formannskapets9 medlemmerog 4
medlemmerutpekt av og blant arbeiderorganisasjonen
e i henhold til hovedavtalensbestemmelser.
Administrasjonsutvalgetskal se til at kommunensarbeidsgivervirksomhetivaretasog utvikles på en
måte som er til beste for kommunensinnbyggereog ansatte, og den totale drift av kommunens
virksomhet.
Utvalget er kommunenspartsammensatteutvalg etter kommunelovensbestemmelserfor
behandlingav fellessakersom gjelder forholdet mellom kommunensom arbeidsgiverog de ansatte.
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9

Rådmannens myndighet
9.1

Generell delegering

Med hjemmel i kommunelovens§ 23 pkt. 4, gir kommunestyret rådmannenfullmakt til å treffe
vedtak i alle enkeltsakereller typer av sakersom ikke er av prinsipiellkarakter (generelldelegering).
I vurderingenskal det ved sidenav sakenskarakter tas hensyntil tidligere praksisog retningslinjer.
For saksområderder kommunenemangler overordnedestrategier, forventesrådmannå bruke sin
delegeringsfullmaktmer forsiktig.
I enhversituasjonder det er behov for å endre kommunenspraksisinnenfor et saksområde,eller der
relevant folkevalgt organ ønskerå drøfte kommunenspraksis,skal rådmannenfremme en prinsipiell
sak der kommunensframtidige praksisblir fastsatt og eventuelleretningslinjerfor behandlingenav
enkeltsakerblir gitt.

9.2

Delegering i budsjettsaker

Rådmanner bundet av de økonomiskerammer som kommunestyret vedtar, men har fullmakt til å
overførebeløpmellom vedtatte budsjettposterinnefor de rammer som fremgår av
økonomireglementet,og som det enkelte år blir vedtatt i tilknytning til årsbudsjettog
budsjettrevisjoner.

9.3

Delegering av anvisningsmyndighet

Med hjemmel i kommuneloven§ 23 delegererkommunestyret til rådmannenall anvisningsmyndighet over kommunensbudsjett. Rådmannenhar anledning til å videredelegere
anvisningsmyndigheteni organisasjonen.Alle videredelegeringerskal skje skriftlig.

9.4

Delegering vedrørende ettergivelse og utgiftsfø ring av kommunale
krav

Rådmanner delegert fullmakt, ut i fra innfordringsmessigehensyn,til å ettergi
•
•
•

Hovedstolmed inntil kr. 100.000
Forsinkelsesrenterog gebyrerinntil kr. 40.000
Uerholdeligefordringer uansett beløpsgrense

9.5

Delegert myndighet i personal- og organisasjons saker

Rådmannenhar ansvaretfor alle administrativetilsettinger.
Rådmannenstilsettingsmyndighet skal utøvesinnenfor budsjettets økonomiskerammer.
Rådmannenfastsetter ansiennitetved tilsettinger og kan foreta oppnormeringav stillinger.
Han kan opprette og nedleggestillinger innenfor budsjettets økonomiskerammer, så langt det ikke
fører til prinsippendringeri kommunensadministrative struktur, jfr. kommuneloven§ 24.
Rådmannenhar fullmakt til å suspendere,si opp og avskjedigeansatte i de tilfeller dette er
nødvendigi forhold til organisasjonensutvikling.
Rådmannenavgjøralle søknaderom permisjonsom ikke er lagt til andre.
Rådmannenkan godkjennesentraleog lokale avtaler mellom kommunenog
arbeidstakerorganisasjonene.
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9.6

Delegert myndighet i forhold til finanstransaks joner

Rådmannener delegert fullmakt til å foreta låneopptak og plasserelikvide midler i henhold til
kommunestyretsvedtak innenfor rammenei kommunensfinansreglement.

9.7

Delegert myndighet i forhold til særlovgivning

Med hjemmel i den enkelte særlover rådmannendelegert fullmakt til å ivareta kommunens
myndighet og oppgaveretter loven. Alle sakerav prinsipiell karakter skal foreleggesformannskapet
til behandling.

10 Generell delegering direkte til fagledere
10.1 Delegering fra kommunestyret til barnevernsled er
Lov om barnevern(Barnevernloven)17. juli 1992 nr. 100
Med hjemmel i barnevernloven§ 7-1 litra i, delegerer kommunestyret til barnevernsledereller den
han/hun bemyndiger å opptre som kommunens partsrepresentant i barnevernssaker for
retten/fylkesnemnda..
Forøvriger barnevernsleder,som leder av kommunens barneverntjeneste,tillagt den myndighet som
følger direkte av barnevernloven§ 2-1.

10.2 Delegering fra kommunestyret til kommuneoverle ge
Lov om psykiskhelsevernav 2. juli 1999 nr. 62 med tilhørende forskrift
Kommunestyretdelegerertil kommuneoverlegenden myndighet som følger av Forskrift om
etablering av tvungent psykiskhelsevernm. v. av 15. desember2006 nr. 1424,jfr. lov om psykisk
helsevern

Ulike forskrifter innen miljørettet helsevern
Den myndighet og de gjøremålsom etter ulike forskrifter om miljørettet helseverner lagt til
kommunen,delegerestil kommuneoverlegeni den utstrekning lov og forskrifter gir adgangtil det.
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11 Generell delegering til interkommunale selskaper
11.1 Delegering fra kommunestyret til GIVAS IKS
Innenfor vann- og avløpsområdet er myndighet delegert til Glåmdal Interkommunale vann- og
avløpsselskap(GIVAS)gjennom egen selskapsavtalemellom de tilknyttede kommuner.

11.2 Delegering fra kommunestyret til Glåmdal Brann vesen IKS ved
brannsjefen
GlåmdalBrannvesenIKSer delegert myndighet innen området brann- og redningstjenestegjennom
egenselskapssavtalemellom de tilknyttede kommuner. Den administrativeleder er brannsjefbåde
i Kongsvingerkommuneog i de øvrigetilsluttede kommuner.
Brannsjefener tillagt følgendemyndighet direkte i loven:
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig gods og om brannvesenets
redningsoppgaverav 14. juni 2002
Med hjemmel i kommunelovendelegereskommunestyretsoppgaverog gjøremåletter Brann-og
eksplosjonsvernlovenmed tilhørendeforskrifter og vedtekter til brannsjefen.
Lov om brannfarlige varer (Brannfarlighetsloven) 21. mai 1971nr. 47
Med hjemmel i brannfarlighetsloven§ 35fjerde ledd delegereskommunestyretsmyndighet etter
sammelov og tilhørendeforskrifter, med unntak av §§20 og 38, til brannsjefen.
Lov om forurensning (Forurensningsloven)13 mars 1981 nr. 6
Med hjemmel i forurensningsloven§ 83 annet ledd delegeresbrannsjefeneller dennesstedfortreder
myndighet til å iverksette tiltak mot akutt forurensning etter lovens § 46 annet ledd og til å fatte
vedtak og iverksette tiltak for å forebygge, hindre eller begrense forurensning fra nedgravde
oljetanker etter forurensningsforskriftenav 1. juni 2004kap. 1.
Brannsjefengis videre myndighet til å gi påleggom bistand etter forurensningsloven§ 47første ledd.

11.3 Delegering fra kommunestyret til Glåmdal krise senter IKS
For krisesentervirksomheter myndighet delegert til GlåmdalKrisesenterIKSgjennom egen
selskapsavtalemellom de tilknyttede kommuner.

11.4 Delegering fra kommunestyret til Glåmdal renov asjon IKS (GIR)
For renovasjonsområdeter myndighet delegert til Glåmdal RenovasjonIKSgjennom egen
selskapsavtalemellom de tilknyttede kommuner.

11.5 Delegering fra kommunestyret til Glåmdal vokse nopplæringssenter
(GIV)
For voksenopplæringsområdeter myndighet delegert t il GlåmdalInterkommunale
Voksenopplæringssenter
IKSgjennom egenselskapsavtale mellom de tilknyttede kommuner.
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11.6 Delegering fra kommunestyret til Hedmark revis jon IKS
For revisjonsområdeter myndighet delegert til Glåmdal RevisjonIKSgjennom egen selskapsavtale
mellom de tilknyttede kommuner.

11.7 Delegering fra kommunestyret til Glåmdal sekre tariat IKS
Myndighet er delegert til GlåmdalRevisjonIKS gjennom egen selskapsavtalemellom de tilknyttede
kommuner.

12 Klagebehandling
Behandlingav klage over enkeltvedtakfølger forvaltningslovensbestemmelseri kap. VI om klage og
omgjøring, med mindre annet er bestemt i den særlovsom hjemler vedtaket.
Alle enkeltvedtakkan påklagesav en part eller annen med rettslig klageinteresse,jf.
forvaltningsloven§ 2.
Formannskapeter valgt til klagenemndi Kongsvingerkommune,og behandlerklager i henhold til
forvaltningsloven§ 28, annet ledd. Andre klager etter særlovsgivningbehandlesav departementet
(fylkesmannen)som særskiltklageorgan.
For alle enkeltvedtaktruffet av politisk organ etter delegert myndighet fra kommunestyret,går
klagentil kommunensklagenemnd(klageinstansen),etter at sakenhar vært til ny behandlingi
vedkommendeorgan (underinstansen).Gisklager fullt ut medhold i underinstansen,stopper saken
der.
For vedtak fattet av formannskapet,er kommunestyret klageinstans,mensdet for vedtak fattet av
kommunestyreter fylkesmannensom vil væreklageinstans.
For enkeltvedtaktruffet etter delegert myndighet, fremgår klageinstansenav særlovgivningen.
Saksbehandlerog klagenemndshabilitet fremgår av kommunelovens§ 40 og forvaltningslovens§
6. Saksbehandlerog saksbehandlersunderordnedeer inhabile ved saksbehandlingtil klagenemnda.
Saksbehandlingi sak til fylkesmannenkan imidlertid gjøresav sakabehandler,da kommuneloven§
40 ikke gjelder dissesakene,men reguleresav habilitet i henhold til forvaltningslovens§ 6.
Har rådmannenvært saksbehandlereller han har vært saksbehandlerfor deler av saken,er
rådmannenog alle i administrasjoneninhabile. Saksutredningforetas da av ordfører eller det
innleiestjeneste i en annenkommune.
For nærmereretningslinjervisestil reglement for politiske organer.
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13 Ikrafttreden/endringer
Realitetsendringer
Realitetsendringeri reglementet kan kun gjøresav kommunestyret.
Formelle endringer
Rådmannenhar fullmakt til å foreta justeringerog formelle endringersom er nødvendigfor å bringe
reglementet i samsvarmed de vedtak om delegeringsom er fattet. Viderehar rådmannenfullmakt til
å justere henvisninger m.v. i samsvar med formelle endringer i overordnet lovverk eller andre
bestemmelserdelegeringsreglementetvisertil.
Ajourhold
Rådmannenhar ansvaretfor å holde delegeringsreglementet a jour.
Ikrafttreden
Delegeringsreglementettrer i kraft så snart det er vedtatt av kommunestyret.
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