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Delegasjonsreglement for Narvik kommune  
for perioden 2011-2015  
 
Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 – 2018) har vedtak nytt reglement. 

 
DELEGASJON FRA BYSTYRET TIL UNDERLIGGENDE UTVALG   
(Politisk delegasjon) 

Vedtatt av Narvik bystyre i møter  03. mai 2012, bystyrets sak 032/12 og 19.desember 2013, 
bystyrets sak 125/13.  
 
Endringer i perioden vil påføres vedtaksdato og saksnummer. 

 
1.  Programområde for formannskapet: 
       Formannskapet skal bl.a. ivareta de lovpålagte oppgaver med innstilling til bystyret i  
       saker om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, jf. kommunelovens § 8.  
       (LOV-1992-09-25 nr. 107) 
 
1.2. Tidsbegrenset delegasjon 

Bystyret delegerer til formannskapet til å følge opp tidsplan og effekter samt å fatte   
vedtak i tiltaksarbeidet innen de rammer bystyret har vedtatt for omstillingsprosjektene i 
økonomiplanen 2015-2018. (bystyrets vedtak 05.02.15 i sak 012/15).  

 
 
1.3. Det særskilte klageorganet 
       Klageorgan over administrative vedtak. For å kunne fatte vedtak må det skje i fast utvalg  
       med kjønnsmessig rett fordeling, 40/60. Fast klageorgan kan utgå fra formannskapet  
       representanter med 3 – 5 medlemmer.    
       Det særskilte klageorganet gis myndighet til å fatte vedtak i saker som gjelder klager  
       over  administrative fattede vedtak, og der særlov ikke gir bestemmelser om annen 
       ordning  (bystyrets vedtak 03.05.12 i sak 032/12). 

 
2. Programområdene for komite for plan og næring er: 
 
Programområde plan: 
Reguleringssaker, saker i henhold til plan- og bygningsloven og forurensingsloven.  
Komite for plan og næring er klagenemnd for administrativt delegerte saker etter plan- og 
bygningsloven og forurensingsloven. (LOV-2008-06-27 nr. 71 og LOV-1981-03-13 nr. 6 ) 
Saker vedrørende miljøvern og naturforvaltning.  
Komite for plan og næring gis myndighet til å fatte vedtak i saker etter retningslinjer for 
motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag kapittel 3 (bystyrets vedtak 19.12.13 i sak 
13/135). 
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Programområde næring: 
Generalforsamling hvor ordfører, eller representant utnevnt av bystyret representerer Narvik 
kommune. 
Fremlegge en årlig eierskapsrapport med oversikt over Narvik kommunes eierskap i ulike 
selskaper. Videre påse at Narvik kommunes nærings- og eierskapspolitikk utøves i tråd med 
intensjonene den til enhver tid vedtatte kommunale eierskapsmelding. 
Løpende evaluere de eksisterende og fremtidige behov for en positiv og langsiktig nærings- 
og eierskapsutvikling i forhold til Narvik kommunes målsetting. 
Valgkomitè overfor bystyret om kommunens styrerepresentanter i KF, IKS, stiftelser og AS 
hvor Narvik kommune er representert. 
Næringsutvikling. Samferdsel. 
 
Komite for plan og næring delegeres kommunens myndighet etter plan- og bygningsloven 
(LOV-2008-06-27 nr. 71) med forskrifter til å treffe vedtak av prinsipiell betydning på område 
kommuneplan slik: 
 

• Vedta planprogram til offentlig ettersyn i kommuneplansaker – jf. pbl § 11-13, jf. pbl § 
4-1. 

• Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel i saker av prinsipiell 
betydning – jf. pbl § 19-2. 

• Vedta mindre omfattende revisjoner av kommuneplanen, jfr pbl § 11-13. 
• Innstiller i kommuneplansaker til bystyret. 

 
 
Komite for plan og næring delegeres videre kommunens myndighet etter plan og 
bygningsloven (LOV-2008-06-27 nr. 71) med forskrifter til å treffe vedtak av prinsipiell 
betydning på område reguleringsplan slik; 

 
• Fastsette planprogram for planer med vesentlige virkninger på miljø og samfunn, jf. 

pbl § 12-9, jf. pbl §4-1. 
• Vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler når planen er i 

samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden 
den ble vedtatt av bystyret, jf. pbl § 12-12. 

• Vedta mindre endringer og oppheving av reguleringsplan, jf. pbl § 12-14. 
• Dispensasjon fra reguleringsplan i saker av prinsipiell betydning – jf. pbl § 19-2 
• Innstiller til bystyret i reguleringsplaner 

 
3. Programområde for komite for omsorg, oppvekst og kultur  
Oppvekst førskolebarn, grunnskolebarn, ungdom. Helse/sosial, barnevern, 
funksjonshemmede og eldre. 
Kulturoppgaver og rekreasjon (herunder spillemidler).  
Administrativ organisering og interne avtaleverk. 
Saker vedrørende miljørettet helsevern. 
Komiteen konsulteres i større plansaker som påvirker barn og eldres fysiske miljø. 
 
4. Behandling av temaplaner/sektorplaner 
Temaplaner/sektorplaner vil bli behandlet i den komiteen som har ansvar for det gjeldende 
programområdet. 
 
 
Sist ajourført: 09.02.2015/GRM 


