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0. Generelt.

Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale 
organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens 
bestemmelser og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse. Bestemmelsene i 
særlov nevnes eksplisitt for vedkommende organ. 

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver 
tid gjeldende økonomireglement. 

1. Kommunestyrets myndighetsområde.

1.1 Delegasjon - felles bestemmelser.

Kommunestyret forvalter all myndighet i kommunen som ikke er lagt til andre organer gjennom 
lov. Hvordan kommunestyret har delegert myndighet til andre organer framkommer i Vega 
kommunes delegasjonsreglement. Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 det øverste 
kommunale organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov 
eller delegasjonsvedtak. 

1.2 Politisk struktur.

Kommunestyret legger til grunn at den politiske struktur skal basere seg på følgende figur:

Kommunestyret

Formannskapet

Kontrollutvalget

Partssammensatt 
utvalg
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2.0 Delegasjon til formannskapet.

Formannskapet består av 5 representanter valgt av og blant kommunestyrets representanter. 
Formannskapets generelle ansvars- og arbeidsområde er alle saker som vedrører økonomi, 
næring, oppvekst, kultur, helse, sosial og omsorg, plan og bygning, teknisk, miljøvern og natur 
og generelle forvaltningsmessige saker.

1. Formannskapet tildeler startlån, etablerings- og boligtilskudd. 
2. Formannskapet ansetter avdelingsledere på bakgrunn av innstilling fra rådmann. 
3. Formannskapet er valgstyre.
4. Formannskapet er kommunens næringsstyre, og fordeler midler til ulike næringsformål. 
5. Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker. 
6. Formannskapet er viltnemda i Vega.
7. Formannskapet er brannstyre i Vega etter brannloven. 
8. Formannskapet er kommunens trafikknemnd.
9. Formannskapet inngår som den politiske delen av partssammensatt utvalg.

Det delegeres til formannskapet i medhold av kommunelovens § 10, nr. 5 å opprette utvalg til 
forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Slike utvalg kan tildeles 
myndighet til å avgjøre enkeltsaker. 

2.1 Delegasjon etter KOMMUNELOVEN.

Formannskapet skal etter § 8.3 behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. 

Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker etter PBL § 9-1. I medhold av § 8.3
delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe avgjørelser i alle saker unntatt der 
avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv, eller myndigheten er lagt til andre 
organer. 

Strategisk næringsarbeid, planarbeid, samarbeid med andre kommuner og institusjoner, legges til 
fast utvalg for plansaker/formannskapet. 

Formannskapet delegeres myndighet til å forvalte kommunens landbruks- og  næringsfond.

I medhold av § 13 delegeres formannskapet utvidet myndighet i hastesaker. 

2.2 Delegasjon etter særlov.

ALKOHOLLOVEN AV 2. JUNI 1989 NR. 27

Kommunestyret behandler og vedtar saker om bevilling og fastsetting av tid for salg og 
skjenking jfr alkohollovens § 1-7 1. ledd etter innstilling fra formannskapet. Kommunestyrets 
myndighet til inndraging av bevilling - § 1-8 –  delegeres til formannskapet.

Formannskapet delegeres myndighet til å oppnevne kommunens kontrollutvalg for kontroll av 
salg og skjenking av alkoholholdig drikk. 
Formannskapet delegeres myndigheten etter lovens § 1-1: Alkoholpolitiske retningslinjer.
Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen. 
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SAMFERDSELLOVEN AV 4. JUNI 1976 NR. 63
Formannskapet uttaler seg på kommunens vegne i alle saker som gjelder kollektivtrafikk (jfr. del 
III B § 3 nr. 2). Formannskapet delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i 
alle løyvesaker.

SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1997, NR. 55
Formannskapet delegeres myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak i samsvar med lovens 
bestemmelser. Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

FRILUFTSLOVEN AV 28.06.1957 NR. 16
Formannskapet tillegges all myndighet etter friluftsloven så langt loven tillater. Det vises for 
øvrig til delegasjon til rådmannen. 

KULTURMINNELOVEN AV 09.06.1978 NR. 50
Formannskapet tillegges all myndighet etter kulturminneloven så langt loven tillater. Det vises 
for øvrig til delegasjon til rådmannen.

BRANN- OG EKSPLOSJONSLOVEN AV 01.07.2002 
Formannskapet tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til 
delegasjon til brannsjefen.

DELINGSLOVEN AV 23. JUNI 1978 NR 78
Formannskapet tillegges all myndighet etter Delingsloven så langt loven tillater. (Endret i K. Sak 
19/03)

LOV OM EIERSEKSJONER AV 23. MAI 1997 NR 31
Formannskapet tillegges all myndighet etter Eierseksjonsloven så langt loven tillater (Endret i 
K.sak 19/03)

FORURENSINGSLOVEN AV 13.03.1981 NR. 6
Formannskapet tillegges all myndighet etter forurensningsloven så langt loven tillater. Det vises 
for øvrig til delegasjon til rådmannen. 

VALGLOVEN AV 28. JUNI 2002, NR. 57
Formannskapet tillegges av myndighet etter valgloven så langt loven tillater.

JORDLOVEN AV 12.05.1995 NR. 23
Formannskapet tillegges all myndighet etter Jordloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig 
til delegasjon til rådmannen. 

KONSESJONSLOVEN AV 31.05.1974 NR. 19
Formannskapet tillegges all myndighet etter konsesjonsloven så langt loven tillater. 
Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen. 

LOV OM LAKSEFISK OG INNLANDSFISK AV 15. MAI 1992
Formannskapet tillegges all myndighet så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegasjon til 
rådmannen.  
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LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG AV 10.6.1977 NR. 82 med 
endringer ved lov av 15.1.1988 nr. 4
Formannskapet tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til 
delegasjon til rådmannen. 

ODELSLOVEN AV 28.06.1974 NR. 58
Formannskapet tillegges all myndighet etter odelsloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig 
til delegasjon til rådmannen. 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 14. JUNI 1985 NR. 77
Kommunestyrets myndighet etter loven blir delegert til Formannskapet så langt  § 8 i loven 
tillater. Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen. 

SKOGBRUKSLOVEN AV 21.05.1965
Formannskapet tillegges all myndighet etter skogbruksloven så langt loven tillater. Det vises for 
øvrig til delegasjon til rådmannen. 

VANNRESSURSLOVEN AV 24.11.2000 NR. 82
Formannskapet tillegges all myndighet etter vannressursloven så langt loven tillater.

VEGLOVEN AV 21.6.1963 NR. 23
Formannskapet skal være kommunens vegstyremakt etter lovens § 9, 3. ledd. Det vises for øvrig 
til delegasjon til rådmannen. 

VEGTRAFIKKLOVEN AV 18.6.1965 NR. 4
Formannskapet tillegges all myndighet etter vegtrafikkloven så langt loven tillater. Det vises for 
øvrig til delegasjon til rådmannen.

VILTLOVEN AV 29.05.1981 NR. 38
Formannskapet delegeres all myndighet eller viltloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig 
til delegasjon til rådmannen.

BARNEHAGELOVEN AV 05.05.1995 NR. 19
Formannskapet tillegges all myndighet etter barnehageloven så langt loven tillater. 
Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen. 

BARNELOVA AV 08.04.1981, NR. 7
Formannskapet delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven. 

OPPLÆRINGSLOVA AV 17.07.98 NR. 61
Formannskapet tillegges all myndighet etter opplæringslova så langt loven tillater. 
Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen. I saker som gjelder den enkelte elev, slik som 
oppstart i skolen (§ 2-1 3. Ledd), fritak fra opplæringsplikt (§ 2-1 4. Ledd), spesialundervisning 
(kap. 5) og lignede saker – eksemplene er ikke uttømmende – har rådmannen vedtaksmyndighet. 
Prinsipielle spørsmål som gjelder slike saker skal legges fram for til behandling i formannskapet, 
men da ikke knyttet til sak som gjelder enkeltelev.

VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN AV 28.05.1976 NR. 35
Formannskapet tillegges all myndighet etter voksenopplæringsloven så langt loven tillater. 
Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen. 
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STADNAMN, LOV AV 18. MAI 1990, NR 11
Formannskapet delegeres myndighet til å vedta skrivemåte av navn i medhold av lovens § 6.

BARNEVERNLOVEN AV 17.07.1992 NR. 100
Formannskapet tillegges all myndighet etter barnevernloven så langt loven tillater. 
Det vises for øvrig til delegasjon til barnevernsadministrasjonen.

KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN AV 19.11.1982 NR. 66
Formannskapet tillegges all myndighet etter kommunehelsetjenesteloven så langt loven tillater. 
Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

SOSIALTJENESTELOVEN AV 13.12.91 NR. 81
Formannskapet tillegges all myndighet etter sosialtjenesteloven så langt loven tillater. 
Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen. 

TOBAKKSKADELOVEN AV 09.03.1973 NR. 14
Driftsstyret delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgave med å føre tilsyn og fatte 
enkeltvedtak etter lovens § 6, 5. og 6. ledd.

3.0 Delegasjon til valgstyret.
VALGLOVEN AV 28. juni 2002 nr. 57
Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne stemmestyrer –  § 4-2.

VALGLOVEN av 28. juni 2002 nr. 55
Valgstyret delegeres myndighet så langt loven tillater i saker som ikke er av prinsipiell 
betydning.

4.0 Delegasjon til ordføreren.

4.1 Delegasjon etter KOMMUNELOVEN.

Ordføreren er i medhold av § 9.3 kommunens rettslige representant. 

Ordfører ev. varaordfører (dersom ordfører har forfall) delegeres myndighet til å representere 
Vega kommune i organer utenom rettsapparatet.

Dersom både ordfører/varaordfører er forhindret fra å møte, delegeres med hjemmel i KL § 9.5. 
– til ordføreren å oppnevne en annen habil person til å representere kommunen.

4.2 Delegasjon etter særlov.

straffeloven av 22.05.1902

Myndighet til å treffe offentlig påtale etter § 79.5 delegeres til ordføreren.
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5.0 Delegasjon til rådmannen

5.1 Generelt.

All myndighet i h.h.t. forskrifter delegeres til rådmannen, så langt dette ikke er i strid med lov 
eller forskrift slik det er nedfelt i delegasjonsreglementet, eller ikke er av prinsipiell betydning.

5.2 Delegasjon etter Kommuneloven.

I medhold av kommuneloven § 23.4 delegeres det til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det kan være tvil om et vedtak 
er av prinsipiell betydning, har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er 
tillagt avgjørelsesmyndigheten. 

Rådmannen treffer selv avgjørelse om videredelegasjon av delegert myndighet til 
administrasjonen. 

5.3 Delegasjon etter særlover.

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak for andre lover enn de som ovenfor er nevnt, i type 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Alkoholloven av 2. Juni 1989 nr. 27
Rådmannen delegeres myndighet etter lovens § 1-6 til å innvilge skjenkebevilling for en enkelt 
bestemt anledning og ambulerende skjenkebevilling etter lovens § 4-5 i hht de forskrifter 
kommunestyret har fastsatt.

5.4 Annen delegasjon.

Rådmannen delegeres myndighet til å behandle og avgjøre alle personalsaker som ikke er av 
prinsipiell betydning, herunder oppsigelser og tilsettinger, innenfor det avtaleverk som regulerer 
virksomheten. Rådmannen skal tilsettes av kommunestyret (KL § 22). Formannskapet foretar 
tilsetting av virksomhetsledere.

Rådmannen er delegert myndighet til å drøfte og gjennomføre forhandlinger med alle ansatte og 
grupper (med unntak av forhandlinger for rådmann og rådmannens ledergruppe). 

Rådmannen gis dermed myndighet til forberedelser, drøftinger og forhandlinger med grunnlag i 
HTA §§ 3.4.1, 3.4.2, 4.a.1, 4.a.2., 4.a.3, 5.2, 5.3.

Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud (valg av entreprenør) innenfor vedtatte 
budsjettrammer. For vedtatte investeringer og hvor finansiering er ordnet, delegeres det til 
rådmannen å iverksette de planlagte investeringer. 

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre om tidligere bortfestede tomter i Vega kommune 
kan selges. Likeledes får rådmannen fullmakt til å erverve/selge/bortfeste/innfeste areal i 
forbindelse med justeringer av målebrev som følge av godkjent reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan. 
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Rådmannen får videre fullmakt til å erverve/selge/bortfeste/innfeste areal som følge av vedtatt 
kommunal anleggs- og utbyggingsvirksomhet. 

Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet.

6.0 Generelle regler om bruk av delegert myndighet.
6.1 Generelle regler  

a. Videredelegasjon:

• Et organ har rett til å delegere gitt myndighet videre i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter, samt retningslinjer og instrukser gitt av overordnet organ. 

• Rådmannen utarbeider selv, innenfor rammen av sin delegasjonsmyndighet, retningslinjer 
for intern delegasjon i administrasjonen og utøvelse av slik myndighet.

b. Rapportering:

• Vedtak som fattes i henhold til delegert myndighet skal forelegges som referatsak til det 
organ som etter delegasjonsreglementet er utpekt som rapporteringsorgan. Dette skal 
gjøres i organets første møte etter at vedtaket er fattet. 

• Hvor myndighet er delegert i flere ledd gjelder rapporteringsplikten kun for siste 
delegasjon. Det videredelegerende organ avgjør om de vedtak som er fattet er av en slik 
betydning at de bør rapporteres til overordnet organ. 

c. Uklar myndighet:

• Uklarhet om et organ har avgjørelsesmyndighet i sak i henhold til delegert myndighet, 
avgjøres av utvalget selv ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møteleders 
stemme. 

• Et vedtak om bruk av omstridt delegert myndighet kan bringes inn for overordnet organ 
etter reglene for mindretallsanke, jfr. pkt.9.

d. Hvis lov eller bestemmelse ikke er nevnt i Delegasjonsreglementet:

• Er en lov ikke nevnt i delegasjonsreglementet, må myndighet etter loven utøves av 
kommunestyret eller den loven selv utpeker. 

• Er en forskrift ikke nevnt i delegasjonsreglementet avhenger det av om det er gitt en 
"åpen delegasjon" eller om det er gitt "spesifikk delegasjon" av loven forskriften er 
hjemlet i. Ved åpen delegasjon er myndigheten etter forskriften delegert og ved spesifikk 
delegasjon må myndighet etter forskriften utøves av kommunestyret eller den forskriften 
selv utpeker. 

• Er en bestemmelse i loven ikke nevnt i delegasjonsreglementet, må myndigheten etter 
denne bestemmelsen utøves av kommunestyret eller den loven selv utpeker. 

• Alt dette følger av kommunelovens § 6.
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6.2 Retningslinjer for bruk av fullmakt.

All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 
overordnet organ, og innenfor budsjettrammene og forutsetningene. 

Det organ som er delegert avgjørelsesmyndighet er underinstans etter Forvaltningslovens § 33. 
Det samme gjelder også for videredelegasjon fra rådmannen. 

a. Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker .
Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram for seg til avgjørelse en sak som et underordnet 
organ har til behandling etter delegert fullmakt. 

b. Rett til å la være å gjøre bruk av delegert myndighet i spesielle forbindelser .
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organet å ta avgjørelser i 
spesielle saker. En slik anmodning skal begrunnes.

c. Omgjøringsrett. 
Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar med §35 
i forvaltningsloven.


