
 
 

 

Videredelegering av rådmannens myndighet gjeldende fra 09.11.2020 etter 

vedtak i rådmannens ledergruppe – erstatter tidligere delegeringsreglement fra 

01.04.2017. 

 



Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i møte 14.10.2019, som sak 61/19, nytt politisk delegeringsreglement for 

Søndre Land kommune gjeldende for perioden 2019 – 2023 med ikrafttreden fra 14.10.2019.  Det 

politiske delegeringsreglementet omhandler delegering av myndighet fra kommunestyret til øvrige 

folkevalgte organer og fra kommunestyret til rådmannen. 

Det administrative delegeringsreglementet omhandler rådmannens videredelegering av sin 

myndighet.  

Når det gjelder rådmannens myndighet til å videredelegere sin fullmakt, er dette regulert i 

delegeringsreglementets pkt. 10.10 hvor det heter: 

Rådmannen kan delegere sin myndighet dersom kommunestyret ikke har vedtatt 
delegeringssperrer. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig 
overfor kommunestyret. Rådmannens videredelegering er regulert i eget reglement som 

fastsettes av rådmannen. 

Det vises dog til hovedpunkt 3 i kommunestyrets vedtatte delegeringsreglement hvor det 
fremgår at rådmannen ikke kan delegere sin myndighet til andre politiske utvalg, men har i 
utgangspunktet full rett til å videredelegere internt i administrasjonen.  Kommuneloven setter 
dog begrensninger mht. hvem som kan tildeles myndighet ved delegering, og i forhold til 
hvilken myndighet som kan delegeres og videredelegeres.  Delegeringen må tildeles noen som 

er kompetent til å motta slik myndighet 

Retningslinjer for bruk av delegert myndighet 
Rådmannens videredelegering av sin myndighet ses i lys av prinsippet om helhetlig lederansvar som 

er lagt til grunn i forbindelse med overgang til ny administrativ organisering per 01.03.2020. Dette 

innebærer at kommunalsjefene tillegges rådmannens myndighet og at avdelingsledere delegeres 

myndighet innen sitt naturlige ansvarsområde. Rådmannens delegering av myndighet vil også 

omfatte alle medarbeidere med et særskilt fagansvar og øvrige medarbeidere som er tillagt 

saksbehandleransvar innen sitt fagområde. 

Det legges til grunn at retningslinjene for bruk av delegert myndighet til enhver tid skjer i samsvar 

med prinsippene for utøvelsen som fremgår av kapittel 3 i kommunestyrets fastsatte 

delegeringsreglement. Videre legges det til grunn delegeringsreglementet bestemmelser i pkt. 3.6 

om utøvelse av gitte fullmakter. Vedtak etter delegert myndighet som hovedregel skrives under av 

den som er delegert myndigheten og en saksbehandler, dvs. to underskrifter. Dette innebærer at 

dersom vedkommende som er delegert myndighet selv er saksbehandler, skal vedtaket som 

hovedregel også skrives under av nærmeste overordnede. I andre tilfeller som omhandler 

effektuering/ekspedering av vedtak, utsending av informasjon/underretninger og innhenting av 

opplysninger og lignende, skrives under av vedkommende saksbehandler etter prinsippet om fullført 

saksbehandling. 

Videre vises det til pkt. 3.2 om videredelegering av delegert myndighet til andre i enkelttilfeller som 

følge av kortere fravær, og at dette i så fall skal underrettes til rådmannen (kommunalsjef). Varig 

videredelegering skal gis av rådmannen. 

Det vises også til bestemmelsene i pkt. 3.4 og 3.5 vedr. klagebehandling, og til pkt.3.6 vedr. forholdet 

til andre reglementer og dokumenter av overordnet karakter. 



Når det gjelder rapportering mht. bruk av delegert myndighet, vises det til pkt. 3.7 i det 

kommunestyrevedtatte delegeringsreglementet hvor det heter: Rapportering av administrasjonens 

bruk av delegert myndighet i forvaltningssaker skjer fortløpende som referatsaker til formannskapet, 

mens rapportering av delegert myndighet vedr. søknad om tildeling på tjenester, rapporteres 

sumerisk i forbindelse med tertialrapporteringen og årsmeldingen. 

Dersom det oppstår behov for avklaringer og fortolkninger vedr. fullmakter og bruk av delegert 

myndighet, fremgår det av reglementets pkt. 3.8 at slike spørsmål skal forelegges rådmannen for 

vurdering. Avdelingsledere og andre som har fått tildelt delegert myndighet skal praktisere «føre var" 

prinsippet og konferere med rådmannen/kommunalsjef i saker når det kan være grunn til å tro at en 

sak kan være kontroversiell eller har særlig interesse for politisk ledelse, berørte parter, pårørende, 

media eller andre. 

Videredelegering av rådmannens fullmakter og myndighet 
Rådmannen fastsetter i det etterfølgende videredelegering av sin myndighet i tråd med 

kommunestyrets forutsetninger knyttet til de aktuelle punktene i delegeringsreglementets kapittel 

10 Rådmannens ansvars- og myndighetsområde. Videredelegeringen er skrevet i kursiv. 

1. Innledning - rådmannens overordnede ansvars- og myndighetsområde 

2. I samsvar med kommunelovens § 13-1 er rådmannen (kommunedirektøren) øverste leder av 

den samlede kommunale administrasjonen. Rådmannen er ansvarlig for – og gitt myndighet 

til å vedta -organiseringen av kommunens administrative virksomhet, samt organisering, 

samordning og planlegging av kommunens administrative virksomhet, samt at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. 

I delegeringsreglementets kapittel 10 er rådmannen tillagt å ha et særlig ansvar for å; 

 Lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organer og se til at 

disse er forsvarlig utredet bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for 

økonomi, personell og publikums krav til tjenester.  - Dette ansvaret tillegges også 

kommunalsjefene og leder stab. 

 Iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer. – Iht. prinsippet om fullført 

saksbehandling tillegges dette ansvaret også de respektive saksbehandlere, jfr. egne 

retningslinjer. 

 Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder 

etablere rutiner for effektiv internkontroll.  – I samsvar med prinsippet om helhetlig 

ledelsesansvar tillegges dette ansvaret også avdelingsledere i samsvar med inngåtte 

lederavtaler. 

 Videreutvikle, kvalitetssikre og gjennom innstillinger til politiske organer foreslå tilpasninger 

av kommunens tjenester til de behov innbyggerne har. – I samsvar med prinsippet om 

helhetlig ledelsesansvar tillegges dette ansvaret også avdelingsledere i samsvar med inngåtte 

lederavtaler. 

 Lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen. – Dette ansvaret tillegges også 

kommunalsjefene/leder stab gjennom rådmannens ledergruppe. 



3.  Saksforberedelse for politiske organer  

Iht. kommunelovens § 13-1, 3. ledd, skal rådmannen påse at de saker som legges fram for folkevalgte 

organer er forsvarlig utredet, og har møte- og talerett i alle folkevalgte organer. Saksframstillinger for 

politiske organer skal legge vekt på sakens prinsipielle, skjønnsmessige, økonomiske, 

samfunnsmessige og mulige kontroversielle sider. I tillegg skal saksframstillingen for politiske organer 

– der det anses som relevant - også vurderes opp mot de mål og intensjoner som er fastsatt i 

kommuneplanens samfunnsdel – både på kort og lang sikt. Når en sak berører andre overordnede 

planer/styringsdokumenter skal dette også fremgå av saksframstillingen. Faglige og administrative 

hensyn og synspunkter bør framgå. 

Rådmannen fremmer innstilling i alle saker til partssammensatt utvalg og 

formannskapet/kommunestyret med unntak av saker som fremmes av kontrollutvalget, jfr. 

endringer i kommunelovens § 39 nr. 2. 

Saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen og legges som 

hovedregel fram uten innstilling. 

 Kommunalsjefene og leder stab gis rådmannens myndighet til å godkjenne saksframlegg og 

rådmannens innstilling i saker som naturlig hører inn under de respektive 

kommunalsjefsområdene. For øvrig vises det til særskilte fastsatte retningslinjer for 

utarbeidelse av saksframlegg og retningslinjer for prinsippet om fullført saksbehandling.  

4.  Saker av ikke prinsipiell karakter 

I medhold av kommuneloven § 13-1, nest siste ledd delegeres rådmannen myndighet til å fatte 

vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret ikke har bestemt noe annet. 

Myndighet gis innenfor de rammer som følger av de til enhver tid gitte retningslinjer i kommuneplan, 

handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett, økonomireglement og andre politiske vedtak. 

Ved tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning eller ikke, eller dersom det er tvil om hvordan 

en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har rådmannen ansvaret for å 

avklare dette - eventuelt i samråd med ordføreren. 

 Rådmannens myndighet til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning 

delegeres til avdelingsledere i de saker som hører inn i de respektive avdelingers arbeids- og 

ansvarsområder. Ved tvilstilfeller avklares slike spørsmål med de respektive kommunalsjefene 

og leder stab som igjen vurderer om det er behov for å avklare spørsmålet med rådmannen. 

 Rådmannens myndighet til å fatte vedtak i kurante saker, enkeltsaker eller saker som ikke er 

av prinsipiell betydning, er delegert til kommunedirektøren i Vestre Toten for følgende lover: 

Skoglova, Jordlova, Matrikkellova og Plan- og bygningslova. Rådmann har fullmakt til å inngå 

samarbeidsavtaler og delegere myndighet innen nevnte lover til 

rådmann/kommunedirektøren i andre kommuner dersom behovet skulle oppstå. 

5.  Myndighet i forbindelse med gjennomføring av valg 

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta de praktiske/formelle forberedelsene, organiseringen 

og gjennomføringen av valgene iht. valglovens/valgforskriftens bestemmelser og fungerer som 

sekretariat for valgstyret. Videre delegeres det følgende særskilt myndighet fra valgstyret: 

 Oppnevning av stemmemottakere ved forhåndsstemming, jfr. valglovens § 8-2. 



 Foreta den nødvendige organisering og oppnevning av hjelpepersonell i forbindelse med 

gjennomføringen av opptellingen (jfr. valglovens § 10-4 nr. 1), herunder godkjenning av 

stemmesedler iht. valglovens bestemmelser. Tvilstilfeller legges fram for valgstyret til endelig 

godkjenning. 

 Oversending av materiell ved stortingsvalg og fylkestingsvalg, jfr. valglovens § 10-8. 

Rådmannens myndighet i forbindelse med gjennomføring av valg delegeres til leder for stab. 

6.  Myndighet i eiendomssaker 

Rådmannen har myndighet til: 

 Å vedta salg i kurante tilfeller der arealformålet i gjeldende plan samsvarer med formålet 

med salget, samt tilleggs- og arronderingsarealer inntil 600 kvadratmeters størrelse. 

 Å inngå makeskifte med kommunalt eide arealer mindre enn 100 dekar. 

 Å avtale salgsvilkår etter retningslinjer gitt av kommunestyret. 

 På kommunens vegne, si fra seg kommunal forkjøpsrett ved salg av private eiendommer der 

dette ikke kommer i konflikt med fastsatte retningslinjer og formål 

 Ved kjøp og salg av fast eiendom, underskrives aktuelle/tilhørende dokumenter av 

rådmannen. Rådmannen kan vedta å delegere denne myndigheten videre. 

 Ved kjøp, salg og avtale om grunn, samt stifting og sletting av pant og servitutt som gjelder 

infrastruktur, jfr. Plan og bygningsloven, underskrives dokumentene av rådmannen. 

Rådmannen kan vedta å delegere denne myndigheten videre. 

 Å på kommunens vegne søke om fradeling etter jordloven og plan- og bygningsloven for 

kommunalt eide arealer. 

Rådmannens myndighet i eiendomssaker delegeres til kommunalsjef for lokalsamfunn med unntak av 

myndigheten til på kommunens vegne søke fradeling som delegeres til fagkonsulent landbruk. 

7.    Myndighet i økonomiske saker 

Rådmannens myndighet i økonomi- og budsjettsaker er i regulert i økonomireglementet. I tillegg 

gjelder følgende:  

 Rådmannen kan inngi forliksklage. 

 Rådmannen kan begjære tvangsauksjon i de tilfeller hvor kommunens krav ikke er sikret ved 

legalpant. 

 Rådmannen kan slette eller nedskrive gjeld i henhold til vedtatt økonomireglement. 

Rådmannens videredelegering av sin myndighet i økonomisaker innarbeides i eget 

økonomireglement. Videredelegering av anvisningsmyndighet gis gjennom særskilte vedtak iht. 

økonomireglementets bestemmelser. 

8.  Myndighet i lønns- og personalsaker 

Iht. kommunelovens § 13-1, har rådmannen (kommunedirektøren) det løpende personalansvaret 

for den enkelte, inkl. ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, 

hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Rådmannen avgjør også søknader om permisjon for ansatte i 

kommunale stillinger.  



Denne bestemmelsen innbefatter da også at rådmannen har myndighet til å fastsette lønn i alle 

kommunale stillinger. Rådmannen gis da myndighet til selv å gjennomføre lokale 

lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens bestemmelser. 

Rådmannens myndighet i personalsaker kan ikke forvaltes i strid med kommunestyrets egne 

prioriteringer.  

For øvrig delegeres rådmannen myndighet til å ivareta kommunens overordnede ansvar for 

arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, samt oppfølging av kommunens øvrige ledere. 

Rådmannens myndighet vedr. fastsetting av aktuelle reglementer og retningslinjer innen 

personalområdet (jfr. personalhåndboken og øvrige retningslinjer innen lønns- og personalområdet) 

skjer gjennom vedtak i rådmannens ledergruppe. 

Generelt delegeres rådmannens myndighet innen personalområdet til kommunalsjefer og leder stab. 

Innen de respektive reglementene som fremgår av personalhåndbokens aktuelle kapitler/områder, 

delegeres på følgende måte:   

Permisjonsreglementet: 

 Velferdspermisjoner (jfr. permisjonsreglementets pkt. 4.6) – delegeres til nærmeste leder 

 Permisjoner for utføring av tillitsverv/ombud (jfr. permisjonsreglementets pkt. 4.7): 

 Permisjonsreglementets pkt. 4.7.1 Offentlige tillitsverv/ombud – delegeres til nærmeste 

leder med unntak av offentlige verv på hel- eller deltid som delegeres til personalsjef/ leder 

stab. Myndigheten til innvilge permisjoner iht. de øvrige bestemmelsene i reglementets pkt. 

4.7 delegeres til personalsjef/ leder stab. 

 Myndigheten iht. permisjonsreglementets pkt. 4.8 Diverse permisjonsbestemmelser 

delegeres til nærmeste leder. 

 Myndigheten iht. permisjonsreglementets pkt. 4.9 Utdanningspermisjoner delegeres til 

personalsjef/ leder stab. 

Telefonreglementet: 

 Myndigheten til å innvilge tjenestemobiltelefon og tegning av abonnement delegeres til 

nærmeste leder. 

Reglement for databriller. 

 Myndigheten til å innvilge refusjon for databriller iht. de retningslinjer som fremgår av 

personalhåndboken delegeres til nærmeste leder. 

Reiseforskudd. 

 Myndigheten til å ev inngå avtale om forskudd på tjenestereiser, jfr. personalhåndbokens 

pkt. 10.4.3, delegeres til nærmeste leder. 

 

 



Oppsigelse, avskjed, suspensjon og advarsler, jfr. personalhåndbokens kapitel 14.. 

 Myndigheten til å foreta advarsler delegeres til nærmeste leder iht. fastsatte retningslinjer 

og rutiner som fremgår av personalhåndbokens pkt. 14.5. 

 Myndigheten til å foreta oppsigelse delegeres til nærmeste leder, men i samråd med 

kommunalsjef og personalsjef/ leder stab, jfr. personalhåndbokens kapittel 14. 

 Myndigheten til å foreta avskjed og suspensjon, delegeres til respektive kommunalsjefer i 

fellesskap med personalsjef/ leder stab. 

 Myndigheten til ev begjæring om tiltale/straff/anmeldelse, delegeres til respektive 

kommunalsjefer i fellesskap med personalsjef/ leder stab. 

Erstatning av personlige eiendeler, jfr. personalhåndbokens kapittel 18. 

 Myndigheten avgjøre spørsmål om erstatning av personlige eiendeler for barnehagebarn og 

skoleelever, delegeres til hhv kommunalsjef for barnehage og skoler.  

 Myndigheten avgjøre spørsmål om erstatning av personlige eiendeler for ansatte, avgjøres av 

personalsjef/ leder stab.  

Når det gjelder øvrige bestemmelser relatert til personalhåndbokens kapitler, samt øvrige 

retningslinjer innen personalområdet, fremgår det av de aktuelle bestemmelsene hvem som har 

avgjørelsesmyndigheten. 

Ansettelser og fastsetting av lønn. 

 Når det gjelder delegering av myndighet i forbindelse med ansettelser mv., så fremgår dette 

av fastsatte rutiner og retningslinjer for rekruttering. 

 Når det gjelder rådmannens myndighet til å fastsette lønn/gjennomføre lokale 

lønnsforhandlinger, fremgår dette av fastsatte lønnspolitiske retningslinjene.  

9. Delegert myndighet som rettslig representant 

Rådmannen er delegert myndighet som rettslig representant i følgende saker: 

 Ved stevninger eller saker som vedrører ansattes arbeidsforhold til kommunen underskrives 

dokumenter av kommunen. 

 Underskrive dokumenter av administrativ og driftsmessig karakter og hvor myndigheten ikke 

tilligger ordføreren. Rådmannen kan vedta å delegere denne myndigheten videre. 

Rådmannens fullmakt til underskrive dokumenter av administrativ og driftsmessig karakter og hvor 

myndigheten ikke tillegger ordføreren, delegeres til kommunalsjefene for de aktuelle områdene. 

10. Delegert myndighet til å anmelde og begjære påtale 

Rådmannen er delegert myndighet til på kommunens vegne å anmelde og begjære offentlig påtale i 

følgende tilfeller: 

 Å begjære offentlig påtale (Kommuneloven §79, 5 ledd) og overlate sake til konfliktrådet 

dersom det anses hensiktsmessig. 

 Å anmelde tyveri, underslag og skadeverk på kommunal eiendom, samt å kreve påtale og 

erstatning for påført skade (Kommuneloven § 13). 



 Begjære tiltale på kommunens vegne der kommunen er myndighetsorgan etter 

særlovgivning.  

Rådmannens myndighet til på kommunens vegne å anmelde tyveri, underslag og skadeverk på 

kommunal eiendom, samt å kreve påtale og erstatning for påført skade delegeres til 

kommunalsjefene for de aktuelle områdene og avdelingsleder stab. Kommunalsjefene gis myndighet 

til å videre delegere denne fullmakten til avdelingsledere og andre.   



11.  Delegert myndighet til å treffe vedtak, herunder foreta klagebehandling, og gi uttalelse etter særlover 
Rådmannen gis delegert myndighet til å fatte vedtak, herunder foreta klagesaksbehandling og gi uttalelser i saker etter særlov i samsvar med retningslinjer 

lagt i kommuneplan eller andre kommunale planer når sakene ikke er av prinsipiell karakter eller det foreligger innsigelser/merknader fra høringsinstanser 

og andre parter i saken. 

 Rådmannens myndighet til å gi uttalelser i saker etter særlov i samsvar med retningslinjer lagt i kommuneplan eller andre kommunale planer når 

sakene ikke er av prinsipiell karakter eller det foreligger innsigelser/merknader fra høringsinstanser og andre parter i saken. 

 Rådmannens myndighet til å fatte vedtak og klagesaksbehandling i saker etter særlov delegeres slik det fremgår av nedenfor stående oversikt over 

de aktuelle lover og lovbestemmelser:   

Aktuelle lover sortert alfabetisk.  

 

Lov 

(Kortnavn) 

 

 

 

Vedtatt Delegert myndighet til rådmannen Rådmannens delegerer sin 

myndighet til 

Adopsjonsloven Lov om adopsjon av 
28.02.1986 

Utrede søkerne og gi tilråding i adopsjonssaker Myndigheten er delegert til 
rådmannen i Gjøvik  i 
forbindelse med etableringen av 
Gjøvik Land barneverntjeneste, 
jfr. samarbeidsavtale vedtatt av 
kommunestyret i sak 12/18 

 Alkoholloven Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 
02.06.1989 nr. 27 

 Tildele alminnelig salgs- og skjenkebevilling for 
omsetning av alkoholholdig drikk på allerede 
etablerte salgs- og skjenkesteder i forbindelse 
med eieroverdragelser (i kurante tilfeller).  

 Tildele salgs- og skjenkebevillinger ambulerende 
bevilling i hht. § 4-5 og alminnelig bevilling i hht. 
§ 1-6 (enkeltanledninger) i kurante tilfeller. 

 Endring av salgs- eller skjenketider (§ 4-4). 

 Endring av salgs- eller skjenkeområde (§ 4-2). 

 Endring av salgs- eller skjenkestyrer og 
stedfortreder for styrer (§ 1-7c). 

Leder stab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gi skriftlig advarsel vedrørende brudd på 
skjenke- og salgsbevillinger (§1-8) 

 Gi uttalelse fra sosialtjenesten (§1-7a) 

Leder stab 
 
NAV- leder  
 

Arbeidsmiljøloven (AML) Lov om arbeidsmiljø av 17.06.2005 Oppfølging av arbeidsmiljøloven i forhold til 
personalforvaltning.  
All personalforvaltning skal være i samsvar med lov, 
forskrifter, avtaler og Søndre Land kommunes vedtatte 
arbeidsgiverpolitikk 
 

Avdelingsledere 
Kommunalsjefer/ leder stab 

Arkivloven Lov om arkiv av 4 desember 1992 med tilhørende 
forskrift om offentlige arkiv 

Det overordnede ansvaret for kommunens oppgaver og 
myndighet etter loven og arkivforskriften er tillagt 
rådmannen, jfr. forskriftenes § 1-1, 2. ledd. 
 

Leder stab 

Barnehageloven Lov om barnehager av 17.06.2005 nr. 17  Ansvar for å behandle søknader om godkjenning 
av barnehager (§10).   

 Godkjenne familiebarnehager (§ 11).  

 Samordne opptaksprosessen i barnehagen (§12) 

 Føre tilsyn med barnehager (§ 16). 

 Innvilge dispensasjon fra utdanningskrav til 
daglig leder (§ 17, 3 ledd) og pedagogiske ledere 
(§ 18). 

 

 Påse at politiattest er levert før en begynner 
i arbeid (§19). 

 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp (19e) 

 Rett til skyss for barn med rett til 
spesialpedagogisk hjelp (19f) 

 Vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt 
funksjonsevne (§ 19g) 

 Vedtak om tegnspråkopplæring (19 h)  
 
 
 

Kommunalsjef barnehage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avdelingsleder barnehage 
 



Barneloven Lov om barn og foreldre av 

08.04.1981 

Gi uttalelse på vegne av kommunen (§ 41). Myndigheten er delegert til 

rådmannen i Gjøvik  i forbindelse 

med etableringen av Gjøvik Land 

barneverntjeneste, jfr. 

samarbeidsavtale vedtatt av 

kommunestyret i sak 12/18 

Barnevernloven Lov om barneverntjenester av 
17.07.1992 nr. 100 

 Den myndighet som i loven er lagt til 

kommunen jfr. § 2-1. 

 Søksmål og ankekompetanse i 

barnevernssaker. 

 Opptre som stedfortreder for kommunen i 

søksmål om barnevernssaker. 

Særskilt om kapittel 4: 

§ 4-6 Midlertidig vedtak i akuttsituasjoner 
§ 4-8 Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om 
omsorgsovertakelse, når barnet bor utenfor hjemmet 
§ 4-12 Vedtak om å overta omsorgen for et barn 
§ 4-24 Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 
§ 4-29 Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved 

fare for utnyttelse til menneskehandel. 

Myndigheten er delegert til 

rådmannen i Gjøvik  i forbindelse 

med etableringen av Gjøvik Land 

barneverntjeneste, jfr. 

samarbeidsavtale vedtatt av 

kommunestyret i sak 12/18 

Bibliotekloven Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 

nr. 108 

Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 nr. 108 Biblioteksjef 

Brann og eksplosjons-

vernloven 

Lov om vern mot brann, eksplosjon 

og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver av 

14.06.2002 nr. 20 

Gi pålegg om brannverntiltak (§ 14,1 ledd). Pålegge 
personer bosatt i kommunen tjenesteplikt (i særskilte 

tilfelle) for å sikre at brannvesenet skal kunne gjennomføre 

sine lovpålagte oppgaver (§ 17,1 ledd). Være lokal 

tilsynsmyndighet (§ 32). 

Brannsjef 

Domstolloven Lov om domstolene av 13.08.1915 Foreslå kandidater til meddommere (§67) og fremmer 

forslag til formannskapet (§ 68), samt avgjøre 

innvendinger og søknader om fritak etter alminnelig 

 Leder stab 



ettersyn (§ 68). 

Eierseksjonsloven Lov om eierseksjoner av 23.05.1997 

nr. 31 

§ 7. Unntak fra vilkår, §§ 10, 13 og 14. Vedtak om 
seksjonering,§ 12. Avvise og avslå søknader og § 22. 

Kreve reseksjonering 

Ingeniør kart og oppmåling 
Byggesaksbehandlere 

 Folkehelseloven Lov om folkehelsearbeid av 

24.06.2011 

Kommunens myndighet etter loven delegeres til 

rådmannen med de unntak som er gitt i loven. 

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 

 

 

§ 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i 

kommunen 

§ 6. Mål og planlegging 

 

§ 7. Folkehelsetiltak 

 

Kapittel 3. Miljørettet helsevern 

 

 

Folkehelsekoordinator (gjennom 

nettverk for livsmestring og 

folkehelse) 

 

Kommuneoverlege 

 

Folkehelsekoordinator (gjennom 

nettverk for livsmestring og 

folkehelse) 

Alle avdelingsledere 

 

Kommuneoverlege (gjennom 

Gjøvikregionen helse- og 

miljøtilsyn IKS) 

 

Folketrygdlova 

 

Lov om folketrygd av 28.02.1997 nr. 19 Gi uttalelse på vegne av kommunen etter lovens § 21-4 og § 

21-5 (avgi nødvendige opplysninger etter anmodning).  

Avdelingsledere 

Forurensningsloven Lov om vern mot forurensninger og om 

avfall av 13.03.1981 

 Pålegge opprydding av avfall (§ 37 1. ledd)  

 Pålegge å stille utstyr mv. til rådighet ved 

kommunale aksjoner mot akutt forurensing (§ 47 1. 

Avdelingsleder for teknisk 

drift/fagkonsulent  landbruk 



ledd). 

 Gi pålegg om tiltak til den ansvarlige for forurensing 

(§ 7). 

 Fatte vedtak om tillatelse til forurensede tiltak (§ 9). 

 Endre tillatelser der kommunen har myndighet til å 

gi tillatelser (§ 18). 

 Pålegge den ansvarlige å gi opplysninger (§49). 

Gransking av eiendom (§ 50). 

 Pålegge den ansvarlige å undersøke eller bekoste 

undersøkelse (§ 51). 

 Gi tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av lov og 

forskrift (§ 73). 

 Gjennomføre pålagte tiltak som ikke gjennomføres 

av den ansvarlige (§ 74). 

 Forskrift om anlegg, drift og vedlikehold av 

planeringsfelt (hjemlet i §§ 8, 11 og 81). 

 Fatte vedtak ved søknad om tillatelse til 

forurensende tiltak (§ 11). 

 Fastsette krav til innhold i søknad om tillatelse (§ 12). 

 Fastsette vilkår i tillatelse (§ 16). 

 Omgjøre tillatelse eller dens vilkår (§ 18). Håndheve 

Forskrift om åpen brenning. 

Forvaltningsloven 

 

Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker av 10.02.1967 

 

Ivareta de forpliktelser knyttet til saksbehandling mv. som 

følger av lovens bestemmelser.  

 

Alle ledere 

Friluftsloven Lov om friluftslivet av 28.06.1957  Gi tillatelse til å kreve avgift for adgang til 

friluftsområde (§ 14). 

 Behandle krav om innløsning av område som er 

særlig utsatt for allmennhetens ferdsel (§ 18.1 

Avdelingsleder  

Arealforvaltning 



ledd). 

 Stansing eller fjerning av ulovlige byggverk (§ 

40,1 og 2 ledd). 

 Gi uttalelse når det er tvil eller uenighet i saker 

etter § 20. 

 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i 

utmark §35 

 Ferdsel på vei eller sti i innmark §3 og 3a 

Byggesaksbehandler 

 

 

Avdelingsleder kultur og 

idrettskonsulent 

Gravferdsloven Lov om gravplasser, kremasjon og 

gravferd av 07.06.1996 

Treffe avgjørelse om hvem som skal sørge for gravferden 

ved uenighet jfr. § 9, 1 og 2 ledd. 

Leder stab 

Helse- og omsorgs-

tjenesteloven 

 

 

 

 

 

Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

Kapittel 3 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

 

 

 

 

 

 

Kapittel 3-2 pkt. 1 og 2 

 

Pkt.3 

Kapittel 4 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet. 
Kapittel 5 Særlige plikter og oppgaver 
 
§5-5 Medisinsk faglig rådgivning 

Tildeling og koordinerende enhet 

delegeres myndighet til å fatte vedtak 

og tildele tjenester innen lovens 

Kapittel 3-1 

Myndighet til å fatte vedtak etter § 3-

7 delegeres boligkomiteen 

Den enkelte avdelingsleder i    

Mestring og velferd har ansvar for 

utøvelse av tjenesten. 

Ansvar for tjenesten ligger i 

kommunalområdet barnehage 

Ansvar for legevakt er delegert til 

Gjøvik interkommunale legevakt i 

deler av døgnet 

Avdelingsleder i Mestring og velferd 

Kommuneoverlege 

 



Helse- og omsorgs-

tjenesteloven (forts) 

 Kapittel 7 Individuell plan, koordinator og koordinerende 
enhet 

 

 

Kapittel 8 Undervisning, praktisk opplæring 

Kapittel 9 Ivaretakelse av rettsikkerhet vedrørende bruk av 
tvang og makt, jfr. Særlig § 9-5 og § 9-7 

Kapittel 10 Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, jfr. §§ 
10-2 og 10-3. 

Avdelingsledere i Mestring og 
velferd. 
§ 7-3 Koordinerende enhet er 
Tildeling og koordinerende enhet.  
 
 
Avdelingsledere i Mestring og 
velferd 
Avdelingsleder i tilrettelagte 
tjenester 
 
Leder NAV kontoret/ Rådmann i 
Gjøvik er delegert myndighet i fht. 
Saker i barnevernet. 

Hundeloven    Lov om hundehold av 1.1.204 

   

 

 

 (§6 f) Innføring av ekstraordinær båndtvang 

Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i §6 ved tillatt 
skadefelling av rovvilt. 

 Dispensasjon fra innført ekstraordinær båndtvang ved bruk 

av hund i forbindelse med tillatt jakt på rovvilt 

Rådgiver skogbruk 

Husbankloven Lov om Husbanken av 29.05.2009 Avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder lån og tilskudd av 

Husbankmidler (startlån, boligtilskudd), og til å inngå 

betalingsavtaler. Fullmakt er regulert i økonomireglementet. 

Egen arbeidsgruppe iht. særskilt 

reglement for tildeling av lån og 

tilskudd. 

Introduksjonsloven Lov om introduksjonsordning og 

norskopplæring for nyankomne 

innvandrere 

Kapittel 2 Introduksjonsprogram og kapittel 3 

Introduksjonsstønad 

 

Kapittel 4. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Kommunalsjef skole 

 

 

Kommunalsjef skole  

 



 

Jordlova Lov om jord av  

12.05.1995 

med tilhørende 

forskrifter 

§ 8 Driveplikt (gi pålegg om bortleie eller tilplanting   med 

skog dersom jorda ikke drives). 

§ 8a Fritak fra driveplikt. 

§ 9 Bruk av dyrka eller dyrkbar jord i kurante tilfeller. 

§ 10 Uttak av myr. 

§ 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger 

(forskrifter). 

§ 12 Deling (i kurante saker). 

§ 18 Forskrifter om tilskudd (vedtar, attesterer og godkjenner 

utbetaling av vedtak). 

§ 19 Tilsyn (med §§ 8, 9, 10, 11 og 12). 

 

Rådgiver skogbruk og fagkonsulent 

landbruk – gjelder også § 3 

Handsaming av landbrukssaker 

Avdelingsleder arealforvaltning 

Kommunedirektøren i Vestre Toten i 

henhold til samarbeidsavtale 

Kirkeloven Lov om Den norske kirke av 

7.7.1996 nr. 31 

Myndighet til å inngå avtale om tjenesteyting i henhold til § 

15,4 ledd. 

Leder stab 

Konsesjonsloven Lov om konsesjon ved erverv av 

fast eiendom av 28.11.2003 

§ 2 Gi konsesjon i samsvar med lovens formål.  

§ 11 Vilkår for konsesjon (i hovedsak” boplikt”) ekskl. 

dispensasjonssaker. 

§ 13 Frist for å søke konsesjon.  

§ 17 Kontroll med at vilkår oppfylles. 

§ 18 Frist for å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt. 

§ 19 Oversittelse av fastsatt frist. 

Fagkonsulent landbruk 

Rådgiver skogbruk 

Lakse- og innlandsfiske 

loven 

Lov av 15.05.1992 nr. 47 Ivareta oppgaver og bistand iht. lovens § 25. 

Sørge for tilrettelegging, jfr. § 27. 

Ivareta øvrige oppgaver og myndighet som  ikke er av 

prinsipiell betydning og som ikke er delegert til private 
organisasjoner. 

 

Fagkonsulent landbruk 



Livssynssamfunn Lov om tilskott til livssynssamfunn 

av 12.06.1981 nr. 64 

Behandle krav fra livssynssamfunn om tilskudd (§3). Leder stab 

Matloven Lov om matproduksjon og 

mattrygghet av 19.12.2003 

Avgjøre saker etter forskrift om spredning av 

plantevernmidler i skog av 04.08.87 fastsatt med hjemmel i 

Lov om matproduksjon og mattrygghet. 

Utstede autorisasjonsbevis etter forskrift om 

plantevernmidler. 

Ivareta forskrift om floghavrekontroll. 

Rådgiver skogbruk 

 

Fagkonsulent landbruk 

Matrikkellova Lov om eigedoms-registreing av 

17.06.2012 
 Myndighet til på kommunens vegne å rekvirere 

oppmåling, begjære sammenslåing etc. av 

kommunale eiendommer. 

 Fastsetting av samla fast eiendom (§20) 

 Fastsetting av adresser til eiendommer og bygninger 

(§21) 

 Føre matrikkelen i kommunen, retting i 

matrikkelen og sletting av matrikkelenhet (§22 - 

§28) 

 Oppmålingsforretninger (§33 - §35) 

 Klagebehandling (§46) 

 

 

 

Ingeniør kart- og oppmåling, samt 
fagkonsulent landbruk og rådgiver 
skogbruk 
Fagkonsulent landbruk/rådgiver 
skogbruk 
Ingeniør kort- og 
oppmåling/byggesaksbehandler 
Ingeniør kart- og 
oppmåling/byggesaksbehandlere 
 
Ingeniør kort- og oppmåling 
Ingeniør kort- og oppmåling 
Kommunedirektøren i Vestre Toten i 
henhold til samarbeidsavtale 

Miljøinformasjonsloven Lov om rett til miljøinformasjon og 

deltakelse i offentlige 

beslutningsprosesser av betydning 

for miljøet av 19.05.2003 

Gi miljøinformasjon etter loven, samt vurdere å avvise krav 

etter §10 og unntak etter §11 

 

Avdelingsleder arealforvaltning 

Motorferdselloven Lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag av 10.06.1977 

Avgjøre søknader om tillatelse til bruk av motorfartøy eller 

luftfartøy i særlige tilfeller, jfr. § 6. 

Fagkonsulent landbruk/rådgiver 

skogbruk 



Naboloven Lov om rettshøve mellom grannar 

av 19.06.1961 

Opptre på vegne av kommunen som grunneier i 

naboforhold. 

Fagkonsulent landbruk/rådgiver 

skogbruk 

Naturmangfoldsloven Lov om forvaltning av naturens 

mangfold av 19.06.1961 

  § 8 kunnskapsgrunnlaget 

  § 9 føre var-prinsippet 

  § 10 økosystemtilnærming og samlet belastning 
  § 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 

tiltakshaver 

  § 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
 

Avdelingsleder arealforvaltning 

Fagkonsulent landbruk/rådgiver 

skogbruk 

NAV-loven Lov om arbeids- og 

velferdsforvaltning av 16.06.2006 

Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg 

arbeid (§ 14 a). 

Samarbeid med brukeren og individuell plan (§15) 

 

Samarbeid med brukeren og individuell plan (§ 15) 

Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg 

arbeid (§ 14 a). 

Samarbeid med brukeren og individuell plan (§ 15) 

NAV-leder 

Odelsloven Lov om odelsretten og åseteretten 

av 28.06.2009 

I de tilfeller der kommunen blir involvert.  Rådgiver skogbruk/fagkonsulent   

landbruk 

Offentliglova Lov om rett til innsyn i dokument i 

offentlig verksemd av 19.05.2006 

Vurdere og behandle krav om innsyn (§§ 29-32). 

Ivareta hensynet til partsoffentlighet i tilsettingssaker. 

 Leder stab 
 Alle ledere  

Opplæringslova 

 

Lov om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa av 

17.07.1998 

 

 

 

 

 

Vedta forskrift om skole- og feriedager (§ 2-2) 

Bortvise voksne kursdeltakere (§ 4A-9) Fatte vedtak om 
spesialundervisning for elever i grunnskolen for voksne § 
4A-2)  

Godkjenne søknad om flytting av elev og om å flytte elev av 
hensyn til de andre elevene (§ 8-1)  

Gi elever permisjon i inntil 2 uker (§2-11). Fatte vedtak om 
spesialundervisning for elever i grunnskolen § 5-1 

Fatte vedtak om spesialundervisning for vokse i 
aktivitetsavdelingen (§5) 

 

 

 

 

 Kommunalsjef skole 
 
 
 
 
 
 
 
Avdelingsleder skole 
 
 
Kommunalsjef skole  
 

 

 

 

 

 



Pasientrettighets 
loven 
Kapittel 4A 

 Ivareta kommunens ansvar og forpliktelser i samsvar med 

lovens bestemmelser i kapittel 4 A. 

Vedtak eter pasientlovens kapittel 4 

A fattes av den som etter lovens § 

4A-5 er tildelt slik myndighet. Kopi 

av underretningen skal sendes den 

som har det faglige ansvaret for 
helsehjelpen, dvs. kommunalsjef for 

MOV. Videre skal kopi av vedtak 

etter§ 4A-5 sendes Fylkesmannen 

Lov om endringer i 

pasient- og 

brukerrettighetslove

n og helse- og 

omsorgstjeneste 

loven 

 Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister 

Tildeling- og koordinerende enhet 

skal treffe vedtak om kriteriene 

etter andre ledd er oppfylt. 

Personopplysnings 
loven 

 

 Ivareta kommunens forpliktelser som arbeidsgiver iht lovens 

bestemmelser.  

herunder utpeking av behandlingsansvarlig (§2 nr. 4) og 

databehandler (§2 nr. 5) 

 

Alle ledere 

 

Leder stab 

Plan- og bygningsloven Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling av 

27.06.2008 

Fastsetting av refusjon 

 

Avgjørelser om at planprogrammet skal fastsettes for 

reguleringsplaner (§12-9). 

Byggesaker:  

 Godkjenne tiltak som krever søknad og tillatelse (§20-

1). 

 Behandling av søknaden i kommunen (§21-4). 

 Sluttkontroll og ferdigattest (§21-10) 

 Sluttkontroll og ferdigattest (§21-10). 

 Frata foretak ansvarsrett og pålegg om retting og 

utbedring (§23-3) 

 Gi lokal godkjenning av foretak med manglende formal 

kompetanse i tiltaksklasse 1 (SAK10 §11-4 6.ledd) Jf 

PBL §23-3 og §23-8 

 

Avdelingsleder arealforvaltning 
 
 
Arealplanlegger 
                       

 

Byggesaksbehandlere 
(For vann og avløp: i samarbeid med 
teknisk drift) 
 
 



Plan- og bygningsloven 

(forts.) 

Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling av 

27.06.2008 

 Frata foretak ansvarsrett og pålegg om retting og 

utbedring (§23-3) 

 Gi lokal godkjenning av foretak med manglende formal 

kompetanse i tiltaksklasse 1 (SAK10 §11-4 6.ledd) Jf 

PBL §23-3 og §23-8 

 Føre tilsyn i byggesaker (§25-1 og 2) 

 Tillatelse til tiltak på nabogrunn (§28-3) 

 Sikring ved gjerde (§28-4) 

 Orden på og bruk av ubebygd areal (§28-5) 

 Pålegg om sikring av basseng, brønn og dam (§28-6) 

 Tvangsmulkt (§29-7b og §32-5) 

 Overtredelsesgebyr inntil kr.10.000,- (§29-7c og §32-8) 

 Pålegg om fjerning av skilt/reklameinnretninger (§30-3) 

 Gi tillatelse til bruksendring (§31-2) i kurante saker 

 Pålegg om sikring og istandsetting (§31-3) 

 Pålegg om rivning og forbud mot rivning (§31-5) i 

kurante saker 

 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer (§31-7) 

 Pålegg om retting og stans av arbeider (§32-3 og 4) 

 Undersøkelse på fast eiendom og oppmåling (§33-2) 

Delingssaker:  

 Kurante delingssaker etter § 20 –1 bokstav m 
 
 
 
Rivning av skilt/reklameinnretninger (§30-3) 

Gi tillatelse til bruksendring (§31-2) i kurante saker 

 

Byggesaksbehandlere 
(For vann og avløp: i samarbeid med 
teknisk drift) 
 
Kommunedirektøren i Vestre Toten i 
henhold til samarbeidsavtale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggesaksbehandlere 
Kommunedirektøren i Vestre Toten i 
henhold til samarbeidsavtale                      
 
 
 



Plan- og bygningsloven 

(forts.) 

Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling av 

27.06.2008 

Dispensasjonsvedtak (§ 19-2) av:   

Kurante delingssaker etter § 20-1 bokstav m som krever 

dispensasjon på grunn av at delingen medfører endring av 

arealformål eller ligger innenfor delingsforbudet til veg og 

vassdrag, jf. Kommuneplanens retningslinjer for 

dispensasjonspraksis. (I noen enkelttilfeller kan dispensasjon gis 

også utover beskrevet dispensasjonspraksis når det er rimelig 

grunn til å tro at tillatelse uansett vil bli gitt. (Eksempelvis 

fradeling av festetomter i strandsona) 

 Kurante søkepliktige tiltak etter § 20-1 og 20-4 som ligger i 
LNF områder eller innenfor byggegrense til veg og vassdrag, 
jf. Kommuneplanens retningslinjer for dispensasjonspraksis. 
(I noen enkelttilfeller kan dispensasjon gis også utover 
beskrevet dispensasjonspraksis når det er rimelig grunn til å 
tro at tillatelse uansett vil bli gitt)  

 Mindre tiltak på bebygde tomter i LNF-område eller 
innenfor byggegrense til veg og vassdrag. Gjelder tiltak 
etter § 20-5 som likevel ikke kan unntas søknadsplikt når 
det ikke samsvarer med plan. (Samme praksis som i 
overstående punkt) 

 

Byggesaksbehandlere 

Kommunedirektøren i Vestre Toten i 
henhold til samarbeidsavtale 

Privatskoleloven 

 

Friskoleloven 

Lov om private skolar med rett til 

statstilskott av 04.07.2003 

Gjennomføre helsetjeneste (§ 3-8) 

 

 Vedtak om særskilt språkopplæring (§ 3-5) 

 Vedtak om spesialundervisning (§ 3-6) 

 

Avdelingsleder helsestasjon 
 
 
 
Kommunalsjef skole 

 

Psykisk helsevern Lov om private skolar med rett til 

statstilskott av 04.07.2003 

Kommunens myndigheter etter loven, herunder varslings- 

og bistandsplikt for offentlig myndighet. 

§3.1 Legeundersøkelse. 

 

Avdelingsledere Mestring og velferd. 
Kommuneoverlege eller hans 
stedfortreder. 



  

Serveringsloven Lov om serveringsvirksomhet av 

13.06.1997 
 Innvilge serveringsbevilling. jfr. § 3.  

 Ved enkeltstående anledninger gi tillatelse til å lukke 

senere eller åpne tidligere jfr. §15, 4 ledd. 

 Suspendere bevilling eller stenge serveringssted jfr.  

§ 18. 

 Tilbakekalle bevilling § 19. 

 Når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra 

åpningstidsbestemmelsene for det enkelte 

serveringssted jfr. § 15, 3. ledd. 

 

Leder stab 

Skogbruksloven Lov om skogbruk av 27.05.2005 Kommunens myndighet etter skogbruksloven med forskrifter 

delegeres til rådmannen med unntak av evt. innsigelser vedr. 

vegbygging i skog (§7) og tvangsmulkt etter § 23. Denne 

myndigheten vil da bl.a. omfatte følgende bestemmelser: 

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan. 

§ 6 Forebygging og stell av skog. 

§ 7 Vegbygging i skog i kurante saker. 

§ 8 Hogst og måling. 

§ 9 Forebyggende tiltak. 

§ 10 Tiltak etter skade på skog. 

§ 11 Meldeplikt. 

§ 15 Bruk av skogfondet. 

§ 16 Renter av skogfondet. 

§ 19 Tilskudd (vedtar, attesterer og godkjenner utbetaling av 

vedtak). 

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering. 

§ 22 Straff 

 

 

 

 

 

 

Rådgiver skogbruk/fagkonsulent 

landbruk 

Avdelingsleder arealforvaltning 

Kommunedirektøren i Vestre Toten i 

henhold til samarbeidsavtale 



Smittevernloven Lov om vern mot smittsomme 

sykdommer av 05.08.1994 

Oppgaver etter lovens § 7-1 (skaffe oversikt over art og omfang, 

drive opplysningsvirksomhet og gi råd og veiledning om 
smittsomme sykdommer). 

Kommuneoverlege (gjennom 

Gjøvikregionen Helse- og 
Miljøtilsyn IKS) 

Sosiale tjenester i NAV Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen av 18.12.2009 

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. Hele 

Kapittel 2. Ansvar etter loven (krav til forsvarlighet, internkontroll, 

opplæring, kommunens økonomiske ansvar). §§3,4,5,6.  

Kapittel 3 Generelle oppgaver (informasjon, forebyggende arbeid, 

samarbeid, boliger til vanskeligstilte, beredskapsplan) Hele 

Kapittel 4 Individuelle tjenester (råd og veiledning, ytelse av ulike 

stønadsordninger, bruk av vilkår, refusjonsytelser, midlertidig botilbud, 

kvalifiseringsprogram/stønad, ulike samordningstiltak).  

Fastsette sosialhjelpssatser iht. statens veiledende retningslinjer 

Leder NAV- kontoret 

Straffeloven Alminnelig borgerlig Straffelov av 

22.05.1902 

Begjære offentlig påtale (§ 79, 5 ledd) og overlate sake til konfliktrådet 

dersom det anses hensiktsmessig. 

Kommunalsjefer/ leder stab 

Straffeloven (forts)  På kommunens vegne å anmelde tyveri, underslag og skadeverk på 

kommunal eiendom, samt å krev påtale og erstatning for påført skade. 

(§ 13). 

 

Avdelingsledere 

Tobakkskadeloven Lov om vern mot tobakkskader av 

09.03.73 

Føre tilsyn med at reglene i og i medhold av § 12 overholdes (§ 13).    Kommuneoverlege (gjennom 

Gjøvikregionen Helse- og 

Miljøtilsyn IKS) – dog unntatt 

kontrollvirksomhet som 

utføres av Trygg 24 

 



 

Tvangsfullbyrdelsesloven 

 

Lov om tvangsfullbyrdelse av 26.06.1992 

nr. 86 

 

Myndighet etter loven med forskrifter. 

 

Myndighet etter §§ 11-13 (2) og Myndighet etter §§ 11-44 (3) 

relatert til tvangssalg av konsesjonsbelagte eiendommer. 

 

Rådgiver 

skogbruk/Fagkonsulent 

landbruk, jfr. også 

økonomireglementet 

 
Tvistemålsloven Lov om mekling og rettergang i sivile 

tvister 

Oppnevne møtefullmektig Leder for stab 

 
Vann- og 

kloakkavgiftsloven 

Lov om vann- og kloakkavgift av 

31.05.1974 nr. 17. 

Utøve kommunal myndighet etter vedtatt kommunal forskrift Avdelingsleder for teknisk 

drift 

Vannressursloven Lov om vassdragene og grunnvann, 

2000 
Fastsette bredde på kantvegetasjon mot vassdrag, jfr. § 11  fastsatt i 

kommuneplanens arealdel 2016-2026, bestemmelse §7 

Avdelingsleder 

arealforvaltning 

Veglova Veglova av 21.06.1963 nr. 23  Gi tillatelse til oppføring av diverse bygg og innretninger, jfr. 

byggegrense for kommunal veg (§ 30,3 ledd). 

 Gi påbud om å fjerne eller beskjære trær, busker og annen 

plantevekst av hensyn til ferdselen eller vegvedlikeholdet (§ 

31, 5 ledd). 

 Forvalte bestemmelsene om anleggelse av elektrisk eller 
annen kraftledning. kraftledning, telegraf- eller 

telefonledning, vass-, kloakk eller annen ledning eller renne 

av alle slag, løpestreng, taubane eller privat skinnegang eller 

feste for ledning med mer (§ 32). 

 Forvalte bestemmelsene om plassering av reklameskilt eller 

lignende langs kommunale veger (§ 22). 

 Forvalte bestemmelsene om endring av byggverk langs 

kommunale veger (§ 34) Forvalte bestemmelsene om å ta 

bort byggverk langs kommunale veger (§36).  

 Forvalte bestemmelsene om fjerning eller flytting av eldre 
byggverk m. m langs kommunale veger mot vederlag (§ 37).  

 Uttale seg i saker om byggegrense for fylkesveger som er 
under planlegging (§38). 

 

 Kreve flytting eller endring, eller avgrense eller nekte bruken 
av avkjørsel fra kommunale veger (§ 41). 

 Kreve endring, stenging eller flytting av ulovlig anlagte eller 
benyttede avkjørsler fra kommunale veger (§ 42). 

 Om nødvendig iverksette tiltak for å vedlikeholde 

byggegrense for kommunal veg (§ 30,3 ledd). 

 

Avdelingsleder for teknisk 

drift 



  

Vegloven (forts)   Kreve flytting eller endring, eller avgrense eller nekte 

bruken av avkjørsel fra kommunale veger (§ 41). 

 Kreve endring, stenging eller flytting av ulovlig anlagte 

eller benyttede avkjørsler fra kommunale veger (§ 42). 

 Om nødvendig iverksette tiltak for å vedlikeholde 

byggegrense for kommunal veg (§ 30,3 ledd). 

 Gi påbud om å fjerne eller beskjære trær, busker og 

annen plantevekst av hensyn til ferdselen eller 

vegvedlikeholdet (§ 31, 5 ledd). 

 Forvalte bestemmelsene om anleggelse av elektrisk eller 

annen kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vass-, 

kloakk eller annen ledning eller renne av alle slag, 

løpestreng, taubane eller privat skinnegang eller feste 

for ledning med §§ 30,1 og 2 ledd, innenfor byggegrense 

for kommunal veg (§ 30,3 ledd). 

 Gi påbud om å fjerne eller beskjære trær. 

 Gi tillatelse til oppføring av diverse bygg og 

innretninger, jfr. §§ 30,1 og 2 ledd, innenfor avkjørsel, 

herunder frisikt, på grunneiers bekostning (§ 43). 

 Forvalte bestemmelsene om gjerdehold langs 
kommunale veger (§§ 44-47)  

 Forvalte bestemmelsene om grind eller ferist på 
kommunale veger (§ 48). 

 Gjøre vedtak om eiendomsinngrep der kommunen har 
slikt ansvar og der dette skjer i henhold til planer som 

kommunestyret har gitt sin tilslutning til (§§50-51). 

 Forvalte bestemmelsene om å gjøre inngrep i, henlegge 
diverse materialer eller masser langs eller lede 

kloakkvann eller drensvann inn på kommunale veger 

(§§ 57-58). 

Avdelingsleder for teknisk drift 



 

 

I andre lover med forskrifter, som er uteglemt, men som ligger til kommunens ansvarsområde er myndighet i ikke prinsipielle saker delegert til rådmannen. 

Det samme gjelder i forbindelse med lovendringer som anses som kurante. 

 Rådmannens fullmakt vil bli delegert etter nærmere avklaringer i det enkelte tilfelle. 

Vegtrafikkloven Lov om vegtrafikk av 

18.06.1965 

Fullmakt til å treffe trafikkregulerende tiltak innenfor statlige 

forskriftskrav (§4). 

Midlertidig forbud eller avgrensing av trafikk på kommunale veger (§ 

7.2). 

Avdelingsleder teknisk drift 

 

 
Viltloven Lov om jakt og fangst av vilt 

av 29.05.1981 nr. 38 

Utstede fellingstillatelse (§ 16). 

Videredelegering fra viltnemda til rådmannen: 

§§ 5, 6 og 48 

 

Rådgiver 

skogbruk/fagkonsulent 

landbruk 

Voksenopplæringsloven Lov om voksenopplæring av 

19.06.2009 nr. 95 

Stille undervisningslokaler til disposisjon (§7). Avdelingsleder skole 


