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INNLEDNING: 
Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere 

angitte områder. Jf Kragerø kommunes delegasjonsreglement av 16.6.2016. Gjennom dette 

dokumentet videredelegerer rådmannen noe av sin myndighet videre til de forskjellige 

kommunalområdene. 

 

Bakgrunnsinformasjon: 
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannens ledergruppe består av 

rådmann og fire kommunalsjefer. I tillegg er det knyttet en rådgiverstilling til ledergruppa. 

Etter iverksetting av OU 2016 er administrasjonen delt inn i følgende kommunalområder: 

Helse og sosial 
Tjenestekontor, sykehjem/ hjemmesykepleie, omsorgsboliger, legevakt, psykisk helse og rus, 

koordinerende team, fysioterapi, med/fagl.tjenester 

Oppvekst 
Helsestasjon, barnehager, barnevern, grunnskoler, leirskole, PPT og virksomhet for 

kompetanse og integrering.  

Samfunn 
Eiendom og tekniske tjenester, bygg og areal, kultur og NAV 

Stab og støttetjenester 
Personal, økonomi, IKT, service og informasjonssenter, Dokumentsenter og politisk 

sekretariat 

  



 

A. FORUTSETNINGER FOR OG UTØVELSE AV DELEGASJON 
Etter kommuneloven er all myndighet tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan delegere 

sin myndighet med mindre det ved lov er bestemt at myndighet ikke kan delegeres. 

 

Kommunestyret har ved K-sak 77/01, 47/03 samt revidering i K-sak 53/16, i kap 9 punkt 2 

står det følgende om rådmannes mulighet til å videredelegere: 

«Innenfor kommunestyrets myndighetsområde gis rådmannen myndighet til å avgjøre alle 

enkelt-saker som ansees som kurante og saker som ellers ikke er av prinsipiell betydning, så 

fremt ikke annet framgår av lov, forskrift, regler eller reglement vedtatt av kommunestyret 

eller faste utvalg. All delegasjon fra folkevalgt organ til administrasjonen skal gå til 

rådmannen. Rådmannen gis anledning til å videredelegere myndighet gjennom det 

administrative delegasjonsreglementet. 

Myndighet som delegeres skal rapporteres til rådmannen. Det skal fremgå av vedtaket med 

hvilken fullmakt det er delegert i.» 

 

1 Formål: 

 

1.1 Videredelegering til kommunalsjef skjer i h.h.t Kommunelovens § 23 nr. 4. 

1.2 Formålet med delegering ned til kommunalsjef er å oppnå en effektiv organisasjon 

med rask og effektiv tjenesteyting. 

1.3 Kommunalsjef skal gjennom delegering gis den myndighet som er nødvendig for å 

sikre effektiv drift av arbeids- og ansvarsområdet. 

1.4 Delegeringen omfatter både lover, forskrifter, kommunale vedtekter og annen 

myndighet Rådmannen tillegger de forskjellige kommunalområdene. 

1.5 Rådmannens delegering til kommunalsjefene vil gå frem av lederavtalen med 

Rådmann. 

 

2 Begrensninger 

 

2.1 All delegasjon gjelder saker som ikke er av «prinsipiell betydning», jfr. 

Kommunelovens § 23 nr. 4. 

2.2 Om en sak har prinsipiell betydning vurderes ut fra vedtakets karakter og 

konsekvenser samt i hvor stor grad avgjørelsen anses klarlagt gjennom politiske 

vedtak, instrukser eller tidligere praksis. 



2.3 Rådmannen kan når som helst trekke tilbake delegert myndighet og gripe inni 

enkeltsaker og innenfor forvaltningslovens rammer omgjøre vedtak truffet av 

kommunalsjef. Slike vedtak skal bare skje unntaksvis og ikke uten at kommunalsjefen 

er informert og muntlig rådspurt. 

 

3 Utøvelse 

 

3.1 Myndighet omhandlet i dette reglementet er delegert fra kommunestyret til 

Rådmannen. Rådmannen kan instruere kommunalområdene om bruke av myndighet i 

det enkelte tilfellet eller på generelt grunnlag. Tilsvarende kan det foreligge vedtatte 

politiske instrukser. 

3.2 All delegert myndighet utøves i henhold til vedtatte lover og forskrifter- samt 

retningslinjer og instrukser gitt av overordnet organ. Dette innenfor budsjettets rammer 

og forutsetninger. 

3.3 Kommunalsjef kan videre delegere myndighet omtalt i B pkt. 1.1. Generell delegering 

skal framgå av medarbeiders arbeidsavtale. Spesiell delegering skal framgå av 

medarbeiders stillingsbeskrivelse. Stillingsbeskrivelsen gjennomgås med 

medarbeideren en gang for året. 

3.4 NAV leder har fullmakt til å videre delegere myndighet, omtalt i B pkt.1.1, på det 

kommunale tjenesteområdet til både kommunalt og statlig ansatte. Videredelegering til 

statlig ansatte vil framgå av eget skriv da disse ikke har kommunal arbeidsavtale og 

stillingsbeskrivelse. 

3.5 Den enkelte Kommunalsjef vurderer selv hvor vidt delegert myndighet skal gjelde på 

generell basis, eller på spesifikke områder eller tidspunkt. 

3.6 Det understrekes at Kommunalsjef er ansvarlig for at underlagt personell som 

delegeres myndighet har nødvendig kunnskap på området til å kunne utøve ansvaret i 

samsvar med gjeldende regelverk og rutiner. 

3.7 Kommunalsjef har ansvaret for at det utarbeides oversikter over delegert myndighet i 

egen virksomhet. Oversiktene sendes til økonomiavdelingen. Endringer rapporteres 

fortløpende til økonomiavdelingen som ajourfører oversiktene. Personal- 

lønnsavdelingen sikres tilgang til økonomiavdelingens ajourførte lister. Økonomi- 

samt personal- lønnsavdelingen er ansvarlige for å kontrollere at anvisninger m.v er 

godkjent/underskrevet av ansatt med nødvendig myndighet. 

3.8 Videredelegering av myndighet innebærer ikke at kommunalsjef gir fra seg ansvar for 

det aktuelle saksområdet. 



3.9 Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake av det nivå som har delegert 

myndigheten. Dersom ikke annet framgår av delegeringen, vil dette være Rådmannen i 

relasjon til kommunalsjef. 

3.10 Overordnet nivå kan kreve å få framlagt saker som et underordnet organ har til 

behandling i henhold til delegert myndighet. Overordnet nivå vil i denne 

sammenhengen være rådmannsnivået, det politiske organ som har ansvar for 

saksområdet, eller kommunestyret. 

3.11 Ved faglig uenighet mellomkommunalsjefer, skal saken løftes til Rådmannen for 

avklaring. 

3.12 Der hvor man vurderer å avstå fra å benytte delegert myndighet, skal dette drøftes med 

Rådmannen. 

3.13 Overordnet nivå kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ, jfr. 

Forvaltningsloven § 35. Overordnet nivå vil i denne sammenheng være 

rådmannsnivået, det politiske organ som har ansvar for saksområdet, eller 

kommunestyret. 

3.14 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven, følger de regler som gjelder for slike vedtak. 

Enkeltvedtak etter særlover, følger de regler som gjelder for slike vedtak. Dersom det er 

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

en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har ordfører og 

Rådmann ansvaret for å avklare dette. 

 

 

Alle saker som har vært gjenstand for slike vurderinger, og hvor avgjørelsen er at saken gis en 

administrativ behandling, skal refereres i første politiske møte etter at administrativt vedtak er 

fattet. 

De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller, utvikler en sedvane 

som supplerer reglene i delegasjonsreglementet. 

  



 

B. FELLES DELEGASJONSREGLEMENT 

 
1. Økonomi 
1.1 Anvisning, vedtak, attestasjoner og bestilling 

1.1.1 Rådmannen har anvisningsmyndighet i forhold til alle budsjettansvarene. 

1.1.2 Anvisningsmyndigheten delegeres kommunalsjefene 

1.1.3 Kommunalsjefene har anledning til å delegere anvisningsmyndigheten videre i egen enhet, jf 

reglementets bokstav A pkt. 3.3 og 3.4 

1.1.4 Kommunalsjefene har anledning til å videre delegere vedtaksmyndighet i eget 

kommunalområdet, jfr reglementets bokstav A pkt. 3.3 og 3.4. 

1.1.5 Kommunalsjef tildeles attestasjonsmyndighet i eget kommunalområdet. 

1.1.6 Ved fravær er kommunalsjefen ansvarlig for at annen kompetent person med nødvendige 

fullmakter ivaretar kommunalsjefens fullmakter. 

 

1.2 Budsjett 

1.2.1 Kommunalsjefene kan gjennom året administrativt endre budsjettet innen for sitt 

kommunalområde, unntatt budsjettrammen i seg selv og unntatt endringer mellom 

hovedgrupper av kostrafunksjoner som er prinsipielle endringer som tilligger hovedutvalget. 

1.2.2 Kommunalsjefen kan i løpet av året disponere inntekter til finansiering av økte utgifter når 

disse er en direkte konsekvens av hverandre. 

 

2. Personalfullmakter 

I kraft av den instruksjons- og organisasjonsmyndighet som tilligger stillingen, har 

kommunalsjefen myndighet til å utøve ledelse og personalpolitikk i henhold til bestemmelsene i 

arbeidsgiverpolitikken. 

 

Drøftinger etter Hovedavtalens del B, § 3-1 

• Drøftinger delegeres kommunalsjef der eventuelle endringer i arbeidssituasjonen kun berører 

eget kommunalområde 

 

Omgjøring av stillinger 

I formannskapets møte den 05.03.2013, jf. sak 19/13, ble følgende vedtak fattet: 

1. Rådmannen delegeres myndighet til å omgjøre kommunale stillinger utfra en faglig vurdering, 



samt definerte kompetanse- og myndighetskrav. 

 

2. Med hjemmel i Hovedavtalen skal det gjennomføres drøftinger med aktuelle tillitsvalgte før 

stillinger omgjøres. Referat fra drøftingsmøte skal følge den administrative saken. 

3. Omgjøring av stillinger vil skje innenfor den aktuelle enhetens økonomiske rammer. 

Ovenstående myndighet delegert til rådmannen videredelegeres til kommunalsjef med de 

samme begrensninger/forutsetninger som følger av formannskapets vedtak. 

 

Fullmaktene gjelder ikke: 

• Lønnsforhandlinger etter HTA’s kap. 3, 4 og 5 ivaretas av administrativt forhandlingsutvalg 

• Inngåelse av særavtaler i h.h.t. Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen 

 

Oversikt over lover/avtaler/reglementer som forvaltes av enhetene: 

• Arbeidsmiljøloven 

• Ferieloven 

• Kommuneloven 

• Hovedtariffavtalen 

• Hovedavtalen 

• Til enhver til gjeldende kommunale retningslinjer og reglementer (er å finne på intranettet) 

• Arkivloven 

• Lov om offentlig anskaffelse 

 

3. Rapporteringsfullmakter 
Kommunalsjefene er delegert rådmannens fullmakter til å rapportere til statlige registre så 

som Altinn. Tilgangen til registrene administreres av økonomisjefen. 

  



C. OVERSIKT OVER DELEGERT MYNDIGHET PÅ DE ULIKE 

TJENESTEOMRÅDENE 

Kommunalområdet Helse og omsorg 
Kommunalområdet for Helse og omsorg har følgende arbeid og ansvarsområder: 

• hjemmesykepleie 

• sykehjemsdrift 

• boformer for heldøgns omsorgs og pleie til eldre og funksjonshemmede 

• praktisk bistand, miljøtjenester og hjemmehjelp 

• avlastningstjenester barn, unge og eldre 

• trygghetsalarmer 

• ambulerende servicetjenester 

• tekniske hjelpemidler 

• driftsansvar dagsenter 

• omsorgslønn 

• brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

• omsorgslønn 

• tt-tjeneste for funksjonshemmede (fylkeskommunal) 

• plan- og utredningsoppgaver på system og brukernivå 

• Kommunal fysioterapi 

• Psykososialt kriseteam 

• Miljøtjenester psykisk helse/ psykisk helsetjeneste til hjemmeboende 

• Miljørettet helsevern 

• Kommuneoverlege / smittevern 

• Fengselshelsetjeneste 

• Legevakt 

• Privat lege- og fysioterapitjeneste 

• Koordinering av tjenester for personer med omfattende tjenestebehov 

• Folkehelse 

• SLT 

• Miljøtjenester rus 

• LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 

• Aktiviseringstilbud til funksjonshemmede 

• Privatavlastning 



Oversikt over lover som forvaltes av kommunalområdet 

• Helse og omsorgsloven, Lov 2011-06-24 nr. 30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

m. m. 

• Smittevernloven av 05.08.1994 

• Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Kapittel 6 og 7 

• Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons – og 

skolehelsetjenesten av 03.04.2003 

• Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994, nr 55 

• Lov om helsepersonell m.v av 02.07.1999 nr 64 

• Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30 mars 1984, nr 15 

• Lov om helsemessig og sosial beredskap av 15.06.2000 nr. 056 

• Forskrift om pasientjournal av 21.12.2000 

• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1.jan 1996 

• Forskrift om tuberkulosekontroll av 21.06. 2002 nr. 0567 

• Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme 

sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling av smittsomme 

• sykdommer (MSIS – og tuberkuloseregisterforskriften) av 20.06. 2003 

• Veiledning om vaksinasjon 1998 

• Pasient og brukerrettighetsloven, Lov 1999-07-02 nr 63 Lov om pasient og brukerrettigheter. 

• Lov av 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester 

• Lov av 2. juli  1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 

• Lov av 2. j uli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 

• Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

• Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal 

• Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 

• Forskrift av 27. juni 2003 nr.792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

• Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og personell 

som yter helsehjelp 

• Forskrift om helsepersonellovens anvendelse 

• Verdighetsgarantiforskriften 

• Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr 

• Forskrift om habilitering og rehabilitering 

• Forskrift om helse- og omsorgsinstitusjon 

• Forskrift om smittevern i helsetjenesten 

• Forskrift for sykehjem m.v. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1393
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1254
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-11-14-932


• Forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) 

• Forskrift om kommunal betaling, utskrivingsklare pasienter 

• Forskrift om legemiddelhåndtering 

 

 

Kommunalområdet Samfunn 
Kommunalområdet for Samfunn har følgende arbeid og ansvarsområder: 

• Forvaltning av kommunal eiendom 

• Leiekontrakter 

• Drift av kommunens bygninger 

• Vedlikehold av kommunens bygninger 

• Utvikling av kommunal eiendom 

• Kommunens boligkontor 

• Daglig drift av kommunens svømmehall 

• Daglig drift av kommunens idrettshall 

• Byggesaksbehandling 

• Plansaksbehandling 

• Seksjonering 

• Oppmåling  

• Kartdatabaser og adresseforvaltning 

• Landbruksforvaltning 

• Kragerø brannvesen 

• Vann/avløp/renovasjon 

• Drift veier- vegstyremakt kommunale veger 

• Drift parker 

• Drift kino 

• Fritidsklubb 

• Bibliotek 

• Kulturskole  

• Kulturformidling  

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-13-1287
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-18-1115
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320


Oversikt over lover som forvaltes av kommunalområdet 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).Av 13.3.1981 

• Veglov. Av 21.6.1963 

• Lov 1965-06-18 nr 04: Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven). 

• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Av 14.6.2002 

• Plan og bygningsloven av 27.6.2008 

• Matrikkellova av 17.06 2005 

• Eierseksjonsloven av 23.05.1997 

• Friluftsloven av 28.06.1957, nr 16 

• Lov om kulturminner av 09.06.1978, nr 50 

• Konsesjonsloven av 31.05.1974, nr 98 

• Jordloven av 12.05.1995, nr 23 

• Skogbruksloven av 21.05.1965, nr 31 

• Odelsloven av 28.06.1974, nr 58 

• Forpaktingsloven av 25.06.1965, nr 1 

• Naturvernloven av 19.06.1970 

• Viltloven av 29.05.1981, nr 38 

• Lov om laksefiske og innlandsfiske m.v. av 15.05.1992, nr 47 

• Lov om plantehelse av 2000 

• Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 1977 

• Lov om eiendomsskatt til kommunane av 06.06.1975, nr 29 

• Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 

• Kulturminneloven av 9.6.1978 

• Lov om film og videogram av 1992 

• Opplæringslova av 17.7.1998 

• Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemnd av 29.6.2007 

• Lov om sosiale tjenester i NAV. Av 18.12.2009 

• Pasient og brukerrettighetsloven, av 2.7.1999 

• Helse og omsorgstjenesteloven, av 24.6.2011 

 

  

http://www.lovdata.no/all/tl-19810313-006-0.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19630621-023-0.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20020614-020-0.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20020614-020-0.html


I tillegg har kommunalområdet ansvar for de kommunale tjenestene i 

NAV: 
Tjenesten har ansvar for å gi hjelp til personer som er i en vanskelig livssituasjon. Hjelpen gis i 

form av: 

• Råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer 

• Økonomisk sosialhjelp 

• Særlige tiltak for rusmisbrukere 

 

 

Rådmannens vedtaksmyndighet (forhold som er særlige for del av 

kommunalområdet) 
 

Plan og bygningsloven av 14.juni 1985 nr. 77 – endret 27. juni 2008 nr.71 

 Enkeltsaker og andre saker som ikke er i strid med etablert praksis og plan herunder alle 

kurante bygge og delesaker. 

 Dispensasjonsmyndighet etter plan- og bygningsloven § 19 – 2 og § 19 – 3. 

Matrikkelloven, Eierseksjonsloven. 

 

Friluftsloven av 1957 

Alle enkeltsaker og andre saker som ikke er i strid med etablert praksis og plan. 

Lov om Kulturminner 

Alle enkeltsaker og andre saker som ikke er i strid med etablert praksis og plan. 

Vegloven 

Alle enkeltsaker og andre saker som ikke er av prinsipiell betydning etter de §§ 

kommunalområdet forvalter. 

Konsesjonsloven 

Alle enkeltsaker og andre saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag 

Alle enkeltsaker og andre saker som ikke er i strid med etablert praksis og plan. 

Jordloven Skogbruksloven Odelsloven Forpaktingsloven Naturvernloven Viltloven 

Lov om plantehelse 

Lov om eiendomsskatt til kommunene. 

Lov om laksefiske og innlandsfiske m.v. 



Alle enkeltsaker og andre saker som ikke er av prinsipiell betydning og i strid med etablert 

praksis og plan. 

Klagesaksbehandling 

Klage på enkelt vedtak fattet i Hovedutvalg for plan, bygg og miljø, følger behandling i tråd 

med plan- og bygningsloven eller andre særlover uten at ankeutvalget bringes inn. 

 

Bygningssjefen møter som rådmannens representant i Hovedutvalg for plan, bygg og 

miljø 

 

 

Kommunalområdet Oppvekst 
 

Kommunalområdet for Oppvekst har følgende arbeid og ansvarsområder: 

• Grunnskoleopplæring for voksne 

• Norskopplæring for innvandrer 

• Spesialundervisning for voksne 

• Ulike kurs og oppdrag som skal være selvfinansierende 

• Bosetting og integrering av flyktninger 

• Grunnskoler 

• Skole fritidsordning 

• Barnehager 

• Tilsynsmyndighet private barnehager 

• Kragerø maritime leirskole 

• PPT 

• Helsestasjon 

• Barnevern 

 

 

Oversikt over lover som forvaltes av kommunalområdet 

• Lov om voksenopplæring av 28.05.1976, nr 35, med senere endringer. 

• Opplæringslova av 17.07.1998, nr 61 med senere endringer 

• Kunnskapsløftet. 

• Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med tilhørende forskrifter 

• Introduksjonsloven av 04.07.2003, nr 80 med senere endringer. 



• Lov om sosiale tjenester av 13.12.1991, nr 81 

• Lov om barneverntjenesten av 17.juli 1992 nr 100 

• Veiledning om vaksinasjon 1998 

• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1.jan 1996 

• Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons – og 

skolehelsetjenesten av 03.04.2003 

 

Barnevernleders vedtaksmyndighet (forhold som er særlige for del av 

kommunalområdet) 

• Lov om barneverntjeneste 

• Tilsyn med barn i fosterhjem. Forskrift om fosterhjem 

 

 

Kommunalområdet Stab og støttetjenester 
 

Kommunalområdet for Stab og støttetjenester har følgende arbeid og ansvarsområder: 

• Personal 

• Lønn 

• Økonomi 

• Skatt 

• Service og informasjon 

• Husbank 

• IKT 

• Politisk sekretariat 

• Miljø 

• Næring 

• Dokumentsenter 

 

Oversikt over lover som forvaltes av kommunalområdet 

• Kommuneloven av 25.09.1992, nr 107 

• Opplæringslova av 17.07.1998 med senere endringer. 

• Forskrift til opplæringslova av 23.06.2006 med senere endringer. 

• Lov om Husbanken, §§ 1 og 10 

• Lov om Sosiale tjenester, §§ 7.1, 7.5 og 7.10 



• Forskrift om vederlag for opphold i institusjon (Sosialtjenesteloven) 

• Lov om behandlingsmåten i forhandlingssaker, sist endre 1. november 2011 

• Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) 

• Lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer, sist endret 13. mai 2011 

• Lov om stiftelser, sist endret 21.desember 2009 

• Lov om arkiv – sist endret 1. januar 2002 

• Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 

• Lov om serveringsvirksomhet, sist endret 28. desember 2009 

• Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, sist endret 1.sept. 2007 

• Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne 

• Forskrift om behandling av personopplysninger, 1. januar 2001 (Personopplysningsloven) 

• Lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere) 

• Vegtrafikkloven. Lov av 18. juni 1965 §§ 5 og 8 

• Lov om vergemål for umyndige. Sist endret 01. juli 2004 

• Lov om betaling og innkreving av Skatte- og avgiftskrav av 17 juni 2005 

(skattebetalingsloven) 

• Instruks for skatteoppkrevere av 8. april 2014 

 

 

Avdelingsleder serviceavdelingen vedtaksmyndighet (forhold som er 

særlige for del av kommunalområdet) 
Serviceavdelingen har ansvaret for Husbankens ordninger. Avdelingsleder er i denne 

forbindelse delegert slik myndighet:  

 

• Avdelingsleder gis fullmakt til å innvilge søknader om startlån som toppfinansiering og evt 

fullfinansiering til kjøp av bolig i henhold til Husbankens retningslinjer for tildeling av 

startlån og tilskudd 

• Avdelingsleder gis fullmakt til å innvilge søknader om startlån til utbedring av bolig i henhold 

til Husbankens retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd 

• Avdelingsleder gis fullmakt til å innvilge søknader om tilskudd til kjøp av bolig i henhold til 

Husbankens retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd 

• Avdelingsleder gis fullmakt til å innvilge søknader om tilskudd til utbedring av bolig i 

henhold til Husbankens retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd 



• Avdelingsleder gis fullmakt til å innvilge søknader om startlån til refinansiering for å kunne 

beholde bolig i henhold til Husbankens retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd 

• Avdelingsleder gis fullmakt til å behandle søkere individuelt, og vurdere nedbetalingstid og 

eventuell avdragsfrihet i hver enkelt lånesak i henhold til Husbankens retningslinjer 
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