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

 
Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets sak 019/13. 
 
1. Narvik bystyre vedtar å delegere myndighet til rådmannen i henhold til vedlagte forslag til 
    delegasjonsreglement med tillegg/presisering i rådmannens brev av 10.4.13. 
 
2. Rådmannen har, uavhengig av videredelegasjon, informasjonsplikt og står ansvarlig 
    overfor bystyret for alle avgjørelser fattet på delegert fullmakt. 
 
3. Med mindre lov eller forskrifter eller andre direktiv gitt i medhold av lov, eller at bystyret for 
    et saksområde vedtar noe annet for en eller flere typer saker, delegeres myndighet til 
   avgjørelse i saker uten prinsipiell betydning til rådmannen, jfr. kommunelovens § 23, 4. ledd. 
 
4. Rådmannens myndighet skal utøves innenfor de rammer som følger av 
    lov, forskrifter, og ellers av bystyrets egne vedtak og retningslinjer. 
 
Endringer i perioden vil påføres vedtaksdato og saksnummer. 
 
Reglement for delegering av myndighet fra Narvik bystyre til rådmannen: 
 
A. Etter kommuneloven: 
 

1. Med hjemmel i § 24. 1. ledd i kommuneloven gir bystyret rådmannen fullmakt til å 
fatte avgjørelser i personalsaker samt å opprette og nedlegge stillinger til og med 
enhetsleder, innenfor gjeldende lovverk, avtaler, rammer og retningslinjer vedtatt 
av bystyret. 
 

2. Med hjemmel i § 9, 3. ledd bemyndiges rådmannen til på kommunens vegne å 
inngå, reforhandle og si opp kontrakter med total verdi under kr. 250.000. 
 

3. Med hjemmel i § 23. nr. 4 i kommuneloven delegeres rådmannen myndighet til å 
treffe vedtak i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
 

• Bystyret gir rådmannen delegert fullmakt til å besvare høringer av ikke 
prinsipiell  karakter, jf kommunelovens § 23, 4.ledd. Bystyret mottar 
høringssvaret som referatsak. (Sist vedtatt: BYST-064/14, 28.08.2014) 
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B. Etter særlov: 
 
For delegasjon i medhold av samtlige av særlovene nedenfor, gjelder følgende: 
 

1. Narvik bystyre vedtar å delegere myndighet til rådmannen i henhold til vedlagte 
forslag til delegasjonsreglement. 
 

2. Rådmannen har, uavhengig av videredelegasjon, informasjonsplikt og står 
ansvarlig overfor bystyret for alle avgjørelser fattet på delegert fullmakt. 
 

3. Med mindre annet følger lov, forskrift eller direktiv gitt i medhold av lov, eller at 
bystyret for et saksområde vedtar noe annet for en eller flere typer saker, 
delegeres myndighet til å treffe avgjørelser i saker uten prinsipiell betydning til 
rådmannen, jfr. kommunelovens § 23, 4. ledd. 
 

4. Rådmannens myndighet skal utøves innenfor de rammer som følger av gjeldende 
lovgivning med forskrifter og det som følger av bystyrets egne vedtak og 
retningslinjer. 

 
SEKTOR ADMINISTRASJON 
 
Alkoholloven LOV-1989-06-02-27 HOD 
Bystyret delegerer til rådmannen å fatte vedtak i bevillingssaker i medhold av 
alkohollovens bestemmelser, jfr. Alkoholloven §§ 1-4, 1-7, 1-6, 1-10, 1-18, 4-5 og § 7-1. 
 
Arbeidsmiljøloven LOV-2005-06-17-62 AD 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven med 
forskrifter, som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Arkivlova LOV-1992-12-04-126 KUD 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens forpliktelser etter loven med 
forskrifter. 
 
Bustøttelova LOV-2012-08-24-64 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven med 
forskrifter, som ikke er av prinsipiell betydning, dvs. å fatte vedtak i medhold av lovens §§ 7 
og 10. 
 
Husbankloven Lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken §§1 og 10 
Og   
FOR 2004-12-22 nr 1759: Forskrift om startlån fra Husbanken 
Rådmannen delegeres myndighet til å tildele startlån for å bidra til å skaffe og sikre 
egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet i medhold av forskriften. 
 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven LOV-2005-06-03-33 BLD 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens forpliktelser etter loven med 
forskrifter, som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Finansavtaleloven LOV-1999-06-25-46 JD 
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Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 
vedtak som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Helse- og sosialberedskapsloven LOV– 2000-06-23 nr 56 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens forpliktelser etter loven med 
forskrifter, som ikke er av prinsipiell betydning. 
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Husleieloven LOV-1999-03-26-17 KRD 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens beføyelser som henholdsvis 
utleier og leietaker etter loven med forskrifter i leieforhold etter loven som ikke reiser 
prinsipielle spørsmål. 
 
Lov om offentlige anskaffelser LOV-1999-07-16-69 FAD 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven med 
forskrifter i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder: 
 

• Foreta anskaffelser på vegne av kommunen med de begrensninger som følger av 
komml. § 9, 3. ledd. 

 
Serveringsloven LOV-1997-06-13-55 NHD  
Bystyret delegerer til rådmannen å fatte vedtak i bevillingssaker i medhold av 
serveringslovens bestemmelser. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 HOD 
Kommunens myndighet til å fatte vedtak om bolig til vanskeligstilte i 
medhold av hostjl. § 3-7 delegeres til rådmannen innenfor rammen av 
bystyrets vedtak om tildelingskriterier. 
 
Straffeloven LOV-1902-05-22-10 JD 
Med hjemmel i § 79, 5. ledd i straffeloven gis rådmannen myndighet til å kreve offentlig 
påtale. 
 
Lov om trudomssamfunn og ymist anna LOV-1969-06-13-25 KUD 
Kommunens fullmakt i medhold av lovens § 19 delegeres til rådmannen. 
 
Vegtrafikkloven LOV-1965-06-18-4 SD; § 4 
med tilhørende Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr;  
FOR-1993-10-01-921 SD. 
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne forskrift.  

Vegrafikkloven § § 5 og 8 
med tilhørende Forskrift om parkering for forflytningshemmede; FOR-1994-03-15-222 
SD. 
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter denne forskrift. 

 
SEKTOR BARNEHAGER 
 
Barnehageloven LOV-2005-06-17-64 KD 
I medhold av barnehageloven med forskrifter delegeres myndighet til å treffe vedtak i 
enkeltsaker uten prinsipiell betydning til rådmannen innenfor gjeldende 
retningslinjer, rammer og enkeltvedtak fastsatt av Narvik bystyre. 
 
Unntatt er fastsetting av vedtekter for kommunale barnehager, jfr. bhgl. § 7. 
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SEKTOR GRUNNSKOLE 

Opplæringslova LOV-1998-07-17-61 KD 
I medhold av opplæringslova med tilhørende forskrifter delegeres rådmannen myndighet til å 
ivareta kommunens forpliktelser etter loven og myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 
typer av saker uten prinsipiell betydning, innenfor retningslinjer, rammer og vedtak fattet av 
Narvik bystyre. 
 
Unntatt er valg av politisk representant til samarbeidsutvalg som styre for skolen, jf § 11-1. 
 
Privatskolelova LOV-2003-07-04-84 KD 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens forpliktelser etter loven. 
Unntatt er kommunens uttalelse- og klagerett i medhold av lovens § 2-1, og 
Oppnevning av kommunerepresentant i medhold av lovens § 5-1. 

 
SEKTOR KULTUR 
 
Lov om film og videogram LOV-1987-05-15-21 KUD 
Bystyrets myndighet etter § 2 delegeres til Rådmannen. 
Folkebibliotekloven LOV-1985-12-20-108 KUD 
Bystyrets økonomiske og administrative myndighet etter loven delegeres til Rådmannen, 
med unntak av § 4, 3. ledd. 
Faglig myndighet utøves av biblioteksjefen i samråd med Rådmannen. 
 
Friluftsloven LOV-1957-06-28-16 MD 
Kommunens myndighet i medhold av loven med forskrifter delegeres til rådmannen i saker 
av ikke prinsipiell betydning. 
 
Kulturlova LOV-2007-06-29-89 KUD 
Kommunens myndighet i medhold av loven med forskrifter delegeres til rådmannen  
i saker av ikke prinsipiell betydning. 

 
SEKTOR OMSORGSINSTITUSJONER/ 
HJEMMETJENESTER/ 
UH-TJENESTEN 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 HOD 
Kommunens myndighet til å fatte vedtak om tjenester etter helse- omsorgstjenestelovens 
kapittel 3, 7 og 9, delegeres til rådmannen. 

 
SEKTOR SOSIALT OG FLYKTNING 
 
Introduksjonsloven LOV-2003-07-04-80 
Og 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltninga LOV-2009-12-18-131 
Kommunens myndighet til å fatte vedtak i medhold av introduksjonsloven og lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, delegeres til rådmannen. 
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SEKTOR HELSETJENESTER OG MILJØ 
Helse- og omsorgstjenestelovens LOV-2011-06-24-30 HOD 
Den del av bystyrets myndighet som kan delegeres i medhold av helse- og 
omsorgstjenestelovens kapittel 10, delegeres til Rådmannen. 
 
Barnevernloven LOV-1992-07-17-100 BLD 
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter så langt 
myndigheten etter loven ikke er direkte tillagt leder for barneverntjenesten. 
Dette innbefatter kompetanse til å reise søksmål og anvende rettsmidler etter 
lovens § 7-24. 
 
Folkehelseloven LOV-2011-06-24-29 HOD 
Myndighet til å fatte vedtak i medhold av lovens kapittel 3 med tilhørende forskrifter, 
delegeres til rådmannen. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 HOD 
Kommunens myndighet etter loven, delegeres til rådmannen så langt myndigheten etter 
loven ikke er direkte tillagt kommuneoverlegen. 
 
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 
betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) LOV-2003-05-09-31 MD 
Kommunens informasjonsansvar etter loven, delegeres til rådmannen. 
 
Psykisk helsevernlov LOV-1999-07-02-62 HOD 
Kommunens myndighet etter loven med forskrifter delegeres til rådmannen. 
 
Smittevernloven LOV-1994-08-05-55 HOD 
Kommunens myndighet og ansvar etter smittevernloven med forskrifter delegeres til 
rådmannen. 

Strålevernloven LOV 2000-05-12 nr 36 
Kommunens myndighet i medhold av forskriftens § 54 delegeres til rådmannen 
 
Tobakkskadeloven LOV-1973-03-09-14 HOD 
Bystyrets myndighet etter § 13 delegeres til rådmannen. 
 
Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager, skoler mv. FOR-1995-12-01-928 HOD 
Kommunens myndighet i medhold av forskriften delegeres til rådmannen. 
 
SEKTOR AREAL OG BYGGESAK 
 
Eierseksjonsloven LOV-1997-05-23-31 KRD 
Bystyret delegerer til Rådmannen myndighet til å fatte vedtak / avgi uttalelse i 
saker som behandles i medhold av lovens § 8. 
 
Lov om eigedomsskatt til kommunane LOV-1975-06-06-29 FIN 
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter så langt 
myndigheten etter loven ikke er direkte tillagt eiendomsskattekontoret. 
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Kulturminneloven LOV-1978-06-09-50 MD 
Kommunens forpliktelser og myndighet etter loven, delegeres til rådmannen. 
 
Forurensningsloven LOV-1981-03-13-6 MD 
Med hjemmel i lovens § 83 blir all myndighet til å treffe enkeltvedtak delegert til Rådmannen, 
herunder myndighet som følger av lovens forskrifter; 
 
Forurensningsforskriften FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av 
forurensning 
Bystyrets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av forskriften, delegeres til 
rådmannen. 
 
Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. 
FOR-1997-01-31-102 
Rådmannen gis fullmakt til å gi uttalelser og fatte vedtak i saker som behandles i medhold av 
forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, jfr. §§ 8, 9, 10, 
11 og 14. 
 
Avfallsforskriften FOR-2004-06-01-930 MD 
Kommunens plikter i medhold av forskriften delegeres til Rådmannen 
 
Bystyrets myndighet i medhold av forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk 
og merking av vaske og avfettingsmidler av 1. oktober 1983, delegeres til Rådmannen. 
 
Bystyrets myndighet i medhold av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av 12. april 
2000, delegeres til Rådmannen. 
 
Kommunens tilsynsmyndighet etter Instruks for kommunalt tilsyn med forebyggings- og 
flomsikringsanlegg utført med tilskudd eller bevilgning over NVE`s budsjett, delegeres til 
Rådmannen. 
 
Forpaktingslova LOV-1965-06-25-1 LMD 
Rådmannen delegeres myndighet i medhold av lovens §§ 6 og 7. 
 
Grannelova LOV-1961-06-16-15 JD 
Rådmannen er bestyrer av kommunens grunneiendommer, og opptrer på 
kommunens vegne i naboforhold. 
 
Grannegjerdelova LOV-1961-05-05 LMD 
Rådmannen er bestyrer av kommunens grunneiendommer, og opptrer på 
kommunens vegne i naboforhold. 
Unntak gjelder for bystyrets myndighet til å fastsette vedtekter, jf § 18. 
 
Jordskifteloven LOV-1979-12-21-77 LMD 
Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er 
av prinsipiell betydning. 
 
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) LOV-2005-06-17-101 MD § 5a; 
Og   
Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) FOR-2009-06-26-864 
Oppmålingsmyndigheten som følger lov og tilhørende forskrift legges til Rådmannen i 
medhold av lovens § 5a. 
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Industrikonsesjonsloven og Vassdragsreguleringsloven LOV-1917-12-14-16 OED 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven med 
forskrifter i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Jordlova LOV-1995-05-12-23 LMD 
Bystyret delegerer til Rådmannen myndighet til å fatte vedtak og avgi uttalelse i saker som 
behandles i medhold av loven. 
 
Konsesjonsloven mv. LOV-2003-11-28-98 LMD 
Bystyret delegerer til Rådmannen myndighet til å fatte vedtak /og avgi uttalelse i 
saker som behandles i medhold av loven med forskrifter. 
 
Lakse- og innlandsfiskloven LOV-1992-05-15-47 MD 
Kommunens myndighet etter loven delegeres til Rådmannen. 
Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven). LOV-1994-03-25-
7 LMD 
Bystyret delegerer til Rådmannen ansvar og myndighet i medhold av lovens tredje 
kapittel, med forskrifter. 
 
Lov om odelsretten og åsetesretten [odelslova]. LOV-1974-06-28-58 , §§ 30 – 32 
og tilhørende forskrift 
Forskrift om saksbehandling i odelssaker FOR-2011-02-11-138 

Forskrift om saksbehandling i odelssaker FOR-2011-02-11-138 
Bystyret delegerer til rådmannen myndighet til å fatte vedtak / avgi uttalelse i saker som 
behandles i medhold av forskriften med hjemmel i nevnte bestemmelser i odelsloven. 
 
Naturmangfoldsloven LOV-2009-06-19 nr. 100 
Rådmannen delegeres myndighet til i medhold av lovens § 62 
 
Skogbrukslova LOV-2005-05-27-31 LMD 
Bystyret delegerer til Rådmannen myndighet til å fatte vedtak / avgi uttalelse i saker som 
behandles i medhold av loven. 
Tomtefesteloven LOV-1996-12-20-106 JD 
Bystyret delegerer til Rådmannen myndighet til å fatte vedtak / avgi uttalelse i saker som 
behandles i medhold av loven. 
 
Instruks for fylkesmann og kommune ved utstedelse av autorisasjon for 
håndtering og bruk av plantevernmidler FOR-2005-10-05-1114 
Bystyret delegerer til Rådmannen myndighet til å fatte vedtak / avgi uttalelse i 
saker som behandles i medhold av forskriften. 
 
Forskrift om plantevernmidler i skog FOR-1987-08-04-1157 
Bystyret delegerer til Rådmannen myndighet til å fatte vedtak / avgi uttalelse i 
saker som behandles i medhold av forskriften § 1. 

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71 MD 
I medhold av Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter delegeres rådmannen 
myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker, eller typer av saker uten prinsipiell betydning, med 
de begrensninger som følger av lovens § 3-3. 
Dette innbefatter myndighet i medhold av følgende bestemmelser; 

• Pbl. § 12-9 Utarbeide forslag til planprogram for planer med vesentlige virkninger og 
sende disse på høring; 
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• Pbl. § 12-10 Å legge planprogram for reguleringsplaner; både områderegulering og 
Detaljregulering ut til offentlig ettersyn; 

• Pbl. § 12-12 Vedta mindre reguleringsplaner når planen er i samsvar med rammer i  
kommuneplanens arealdel og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av 
bystyret; 

• Pbl. § 12-12 Behandle klager over kommunestyrets endelige vedtatte 
reguleringsplan; 

• Pbl. § 12-14 Vedta små endringer i vedtatt reguleringsplan og vedta utfyllinger 
• innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. 

Myndighet skal utøves innenfor de rammer som følger av retningslinjer og vedtak i Narvik 
bystyre, herunder vedtak om at bystyret selv skal fatte vedtak i saken, eller bystyret har 
vedtatt å legge myndigheten til annet folkevalgt organ. Videre skal myndigheten utøves 
innenfor de rammer som er trukket opp i kommuneplaner og reguleringsplaner. 

Lov om stadnamn. LOV 1990-05-18 nr 11 
Bystyret delegerer til Rådmannen myndighet til å fatte vedtak / avgi uttalelse i saker som 
behandles i medhold av loven, jfr. Lovens § 5. 

 
SEKTOR VEI OG PARK 
 
Veglova LOV-1963-06-21-23 SD 
Med hjemmel i § 9, 3. ledd i vegloven blir kommunens myndighet som 
vegmyndighet for kommunale veger, delegert til rådmann. 
 
Vegtrafikkloven LOV-1965-06-18-4 SD 
Kommunens myndighet i medhold av vegtrafikkloven med tilhørende 
forskrifter delegeres til rådmannen. 

 
SEKTOR EIENDOM 
 
Burettslagslova LOV-2003-06-06-39 KRD 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens beføyelser etter loven i ikke 
prinsippielle saker. 
 
Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. LOV-1933-06-29-2 JD 
Rådmannen delegeres kommunens ansvar etter loven med forskrifter. 
 
Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder. LOV-1977-04-29-34 KRD 
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven med 
forskrifter i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

For all delegering i henhold til reglementet gjelder følgende: 
• Rådmannen har myndighet til å delegere videre sin myndighet i henhold til dette 

reglementet. 
 

• Rådmannen har,uavhengig av videredelegasjon, informasjonsplikt og står ansvarlig 
overfor bystyret for alle avgjørelser fattet på delegert fullmakt. 
 

• Med mindre lov eller forskrifter eller andre direktiv gitt i medhold av lov, eller at 
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bystyret for et saksområde vedtar noe annet for en eller flere typer saker, delegeres 
myndighet til avgjørelse i saker uten prinsipiell betydning til rådmannen, jfr. 
kommunelovens § 23, 4. ledd. 
 

• Rådmannens myndighet skal utøves innenfor de rammer som følger av 
lov, forskrifter, og ellers av bystyrets egne vedtak og retningslinjer. 
 

• Kommunens særskilte klagenemnd er kommunens faste klageorgan for 
administrativt fattede vedtak. 

 
For all delegering i henhold til reglementet gjelder følgende: 

 
• Rådmannen har myndighet til å delegere videre sin myndighet i henhold til dette 

reglementet. 
 

• Rådmannen har, uavhengig av videredelegasjon, informasjonsplikt og står ansvarlig 
overfor bystyret for alle avgjørelser fattet på delegert fullmakt.  

 
• Med mindre lov eller forskrifter eller andre direktiv gitt i medhold av lov, eller at 

bystyret for et saksområde vedtar noe annet for en eller flere typer saker, delegeres 
myndighet til avgjørelse i saker uten prinsipiell betydning til rådmannen, jfr. 
kommunelovens § 23, 4. ledd. 

 
• Rådmannens myndighet skal utøves innenfor de rammer som følger av lov, 

forskrifter, og ellers av bystyrets egne vedtak og retningslinjer.  
 

• Kommunens særskilte klagenemnd er kommunens faste klageorgan for administrativt 
fattede vedtak. 

 

Sist ajourført 09.02.2015/GRM 


