
 
 
 

«Sammen for Alvdal» 
 

 

POLITISK DELEGERINGS-
REGLEMENT I ALVDAL KOMMUNE,  

 
Vedtatt av kommunestyret i sak 136/20, 17. desember 2020 og sak 19/21, 25. februar 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglementet er hjemlet i kommuneloven § 5-14. 



 

1 Diverse 

1.1 Krisehåndtering/beredskap. 
 Kommunedirektør/rådmann delegeres myndighet til å disponere inntil kr. 2 millioner 

for å redde liv og helse, samt begrense skade ved hendelser definert i Overordnet plan 
for krisehåndtering i Alvdal kommune. Formannskapet delegeres myndighet inntil 
ytterligere kr. 5 millioner. 
 

1.2 Disponering næringsfond (Kraftfond og Tiltaksfond) 
Kommunedirektør/rådmann delegeres myndighet til å tildele tilskudd innenfor en 
ramme på inntil kr 200 000 per år med inntil kr 25 000 per søknad fra kommunens 
næringsfond (Kraftfond og Tiltaksfond).  

 
1.3 Billettpriser 
 Kommunedirektør/rådmann delegeres myndighet til å fastsette billettpriser på 

arrangement i kommunal regi. 
             
1.4 Husbankens låne- og tilskuddsordninger 
 Kommunedirektør/rådmann delegeres myndighet til å avgjøre søknader om botilskudd 

og startlån innenfor Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 
Rådmannen delegeres myndighet til å behandle søknader om ettergivelse av startlån 

1.5 Salg av eiendom/tomter 
Kommunedirektør/rådmann er gjennom kommunestyrets vedtak i sak 9/13 i møte den 
28.02.13 delegert myndighet til: 

 å gjennomføre salg av ubebygd eiendom/tomter som i godkjente arealplaner er 
avsatt til ulike kategorier næringsformål og som ligger til salg.  

 å disponere kommunens eiendom gjennom kjøp og salg i forbindelse med 
vedtatte utbyggingsprosjekter. Dette gjelder eiendom som i godkjente 
arealplaner er avsatt som landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) er 
underlagt jordlovens og konsesjonslovens bestemmelser. 

Myndigheten omfatter også salg av boligtomter. 
 

2. Personalsaker 

2.1      Tilsetting/oppsigelse/avskjedigelse  
 Kommunedirektør/rådmann delegeres myndighet til å foreta tilsetting, oppsigelse og 

avskjedigelse av alle ansatte med unntak av assisterende rådmann.  

2.2       Permisjoner  
 Kommunedirektør/rådmann delegeres myndighet til å avgjøre søknader om permisjon 

i henhold til permisjonsreglementet. 

2.3       Opprettelse/endring av stillinger/ hjemler 
 Kommunedirektør/rådmann delegeres myndighet til å opprette og endre stillinger og 

hjemler i tråd med forutsetningene gitt i politiske vedtak. 



2.4       Forhandlinger 
 Kommunedirektør/rådmann delegeres myndighet til å fullføre forhandlinger i henhold 

til avtaleverket med arbeidstakerorganisasjonene.  
 
2.5 Lokale særavtaler  

Kommunedirektør/rådmann delegeres myndighet til å inngå lokale særavtaler som 
kommer som følge av det sentrale lønnsoppgjøret. 
 

3 Annet 

3.1       Åpningstider 
 Kommunedirektør/rådmann delegeres myndighet til å fastsette åpningstider på 

kommunens egne tjenester. 

3.2       Utleie av boliger/lokaler og anlegg 
 Kommunedirektør/rådmann foretar utleie av kommunale boliger, lokaler og anlegg  
 
3.3 Høringer 
 Kommunedirektør/rådmann gis myndighet til å treffe avgjørelse om hvilke saker som 

det gis høringsuttalelse på, hvor det avgis administrativ uttalelse, fra politisk og 
administrativ ledelse eller om saken legges fram for behandling i politisk utvalg. 

 
4 Særlovsmyndighet 
 
4.1 Diverse 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Almindelig borgerlig Straffelov av 1902-05-22-
10, sist endret 2015-06-19-65, § 79, 5. ledd delegeres kommunedirektør/rådmann til å 
anmelde og begjære offentlig påtale for alle straffbare handlinger mot kommunen. Denne 
myndigheten kan ikke delegeres videre. 
 
Kommunestyrets oppgaver i henhold til Lov om arkiv av 1992-04-04-126, sist endret 2018-
06-15-38 ivaretas av kommunedirektør/rådmann. 
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 
1996-06-07-32, sist endret 2018-06-22-54, § 9 delegeres kommunedirektør/rådmann. 
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om Den norske kirke av 1996-06-07 nr 31, 
sist endret 2018-06-22-83, § 36 delegeres kommunedirektør/rådmann. 
 
 
4.2 Service og handel  
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 
1989-06-02-27, sist endret 2020-05-20-42 delegeres kommunedirektør/rådmann hva gjelder:  

 §1-6 tildele bevilling for enkeltanledning  
 §1-8 inndra bevillinger ved overtredelse av alkoholloven eller bestemmelser gitt i 

medhold av loven for inntil 3 mnd.  
 § 4-2, 3. ledd innvilge utvidelse av bevillingen til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig 

drikk som ikke er brennevin, eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen 
gjelder, for skjenking i egen virksomhet.  



 § 4-2, 4. ledd tillate utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning  
 §4-4, 3 ledd tillate utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning  
 § 4-5 videretildeling av ambulerende skjenkebevillinger  

 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om serveringsvirksomhet av 1997-06-13-55, sist 
endret 2019-06-21-57 delegeres kommunedirektør/rådmann. 
 
 
4.3 Helse, omsorg, NAV 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen av 2009-12-18-131, sist endret 2020-04-15-19 delegeres 
kommunedirektør/rådmann, denne delegerer myndigheten videre til kommunedirektør i 
vertskommunen i henhold til Samarbeidsavtale om NAV i Nord-Østerdal. 
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om vern mot tobakksskader 1973–03-09-14 
sist endret 2018-06-22-77 og 2020-05-20-42, delegeres kommunedirektør/rådmann så langt 
loven gir adgang til det. 
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
av 2020-06-19-78, delegeres kommunedirektør/rådmann så langt loven gir adgang til det. 
 
Kommunestyrets plikter innenfor Lov om helsemessig og sosial beredskap av 2000-06-23 -
56, sist endret 2020-05-26-45, ivaretas av kommunedirektør/rådmann.  
 
Kommunestyrets myndighet og plikter innenfor Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
av 1994-08-05-.55, sist endret 2020-06-23-112, delegeres og ivaretas av 
kommunedirektør/rådmann så langt loven gir adgang til det. 
 
Kommunestyrets plikter innenfor Lov om folkehelsearbeid av 2011-06-24 nr 29, sist endret 
2018-06-22-83 og 2019-06-21-46, ivaretas av kommunedirektør/rådmann. 
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om pasient- og brukerrettigheter av 1999-
07-02-63, sist endret 2020-12-04-134 delegeres kommunedirektøren så langt loven gir 
adgang til deg. 
 
 
4.4 Barnevern 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om barnevern av 1992-07-17-100, sist endret 
2020-06-19-74 delegeres kommunedirektør/rådmann til å fatte de vedtak som nødvendige for 
å yte de tjenestene som loven forutsetter.  Kommunedirektør/rådmann delegerer myndigheten 
videre til kommunedirektør i vertskommunen i henhold til Avtale om felles barnevernstjeneste for 
kommunene Alvdal, Tolga, Tynset og Folldal. 
 
 
4.5 Plan, byggesak og geodata 
Følgende delegeres kommunedirektør/rådmann, denne delegerer myndigheten videre til 
kommunedirektør i vertskommunen i henhold til Vedtekter for interkommunalt samarbeid 
innenfor Landbruk og miljø, Plan, byggesak og geodata for Alvdal og Tynset kommuner vedtatt 
av kommunestyret i sak 26/05, hva gjelder: 



a) Kommunestyrets myndighet i henhold til Plan og bygningsloven av 2008-06-27- 71, sist 
endret 2020-05-26-50 §11-8 bokstav c og §12-6, delegeringen omhandler myndigheten til 
å fatte vedtak på bygninger som er omfattet av vernekategori 2 i Kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer. 
 Beslutning om kunngjøring av planoppstart og kunngjøring av forslag til planprogram 

som legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med §12-9, andre ledd 
 Inngå avtale om å overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til 

områderegulering i samsvar med §12-2, andre ledd 
 Vedtak om «små endringer» av reguleringsplan i samsvar med §12-4, andre ledd 
 Beslutning om samtykke til behandling av plan- og byggesak i felles prosess i samsvar 

med §12-15 
 Vedtak om dispensasjon fra arealplaner med bestemmelser i enkle og kurante saker 

som ikke er av prinsipiell betydning, eller har nevneverdige negative konsekvenser for 
berørte parter eller interesser i samsvar med §19-4. 

 Gi uttalelse på vegne av kommunen som planmyndighet ved spørsmål om overføring 
av planforberedelse til statlig eller regional myndighet i samsvar med §3-7. 

 
b)  Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om eierseksjoner av 1997-05-23-31, sist 

endret 2019-04-10-13 §§8 og 9. 
 
c)  Enkle tilretteleggingstiltak for friluftslivet som kan motivere til fysisk aktivitet, formidle 

kunnskap etc, der det ikke foreligger spesielle hensyn, vurderes administrativt om det er et 
søknadspliktig tiltak, og om nødvendig fattes administrativt vedtak. Eksempelvis sikterose 
på Sølnkletten, formannskapet sak 12/20.  

 
4.6 Undervisning og barnehager 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om grunnskolen og den vidaregåande 
opplæringa av 1998-07-17- 61, sist endret 2018-06-22-83 og 2019-06-21-60, delegeres 
kommunedirektør/rådmann så langt loven gir adgang til det. 
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om barnehager av 2005-06-17 2005-64, sist 
endret 2018-06-22-83 og 2018-06-22-85 delegeres kommunedirektør/rådmann så langt loven 
gir adgang til det. 
 
4.7 Flyktningetjenesten 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere av 2003-07-04- 80, sist endret 2020-04-24-
35 delegeres kommunedirektør/rådmann så langt loven gir adgang til det. 
 
4.8 Kultur 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om bibliotek av 1985-12-20-108, sist endret 
2013-06-21-95 kapittel II, §§4, 5 og 6 delegeres kommunedirektør/rådmann. 
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om film og videogram av 1987-05-15-21, sist 
endret 2015-12-18-129 § 2, delegeres kommunedirektør/rådmann. 
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om stadnamn av 1990-05-18-11, sist endret 
2019-06-21-59 § 6, delegeres kommunedirektør/rådmann. 
 



Kommunestyrets oppgaver i henhold til Lov om offentlege styresmakters ansvar for 
kulturverksemd av 2007-06-29-89 ivaretas kommunedirektør/rådmann så langt loven tillater 
det. 
 
 
4.9 Landbruk og miljø  
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om jord av 1995-05-12- 23, sist endret 2019-05-
24-18 med tilhørende forskrifter, delegeres kommunedirektør/rådmann.  
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om konsesjon for erverv av fast eiendom av 
2003-11-28-98, sist endret 2018-06-22-61, med tilhørende forskrifter, hva gjelder søknad om 
konsesjon delegeres kommunedirektør/rådmann.  
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om skogbruk av 2005-05-27, sist endret 
2015-06-19-65, med tilhørende forskrifter, delegeres kommunedirektør/rådmann.   
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om viltet av 1981-05- 29-38, sist endret 2016-
16-18-83, med tilhørende forskrifter, delegeres kommunedirektør/rådmann med unntak av 
fastsettelse av minsteareal.  
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om laksefisk og innlandsfisk av 1992-05-15-
47, sist endret 2020-06-19-84, delegeres kommunedirektør/rådmann.   
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 
1977-06-10-82, sist endret 2017-06-16-61, med tilhørende forskrifter, delegeres 
kommunedirektør/rådmann så langt lov og forskrift gir adgang.  
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om vern mot forurensinger og avfall av 
1981-03-13-6, sist endret 2018-06-22-83 og 2019-06-21-54, med tilhørende forskrifter 
delegeres kommunedirektør/rådmann så langt loven gir adgang til det.  
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om forpakting av 1965-06-25-1, sist endret 
2019-05-24-18, delegeres kommunedirektør/rådmann så langt loven gir adgang til det.  
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om hundehold av 2003-07-04- 74, sist endret 
2015-06-19-65, med tilhørende forskrifter, delegeres kommunedirektør/rådmann så langt 
loven gir adgang til det.  
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om ymse beitespørsmål av 1961-06-16, nr. 
12, sist endret 2013-06-21-100 og 2015-06-19-65 delegeres kommunedirektør/rådmann.   
 
Kommunestyrets oppgaver i henhold til Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 
av 2001-06-15-75, sist endret 2015-06-19-65, §3a ivaretas kommunedirektør/rådmann.   
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om vegar av 1963-06-21-23, sist endret 2020-
05-07-40, § 56 hva gjelder å fastsette bomavgifter i henhold til kommunestyrets retningslinjer, 
delegeres kommunedirektør/rådmann.   
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om friluftslivet av 1957-06-28-16, sist endret 
2020-06-19-85, delegeres kommunedirektør/rådmann så langt loven gir adgang til det.  



 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om forvaltning av naturens mangfold av 
2009-06-19-100, sist endret 2020-06-19-88, § 18 siste ledd delegeres 
kommunedirektør/rådmann.   
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om sikring mot naturskader av 1994-03-25-
7, sist endret 2014-08-15-59 delegeres kommunedirektøren så langt loven gir adgang til det. 
 
4.10 Kommunalteknisk drift 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om eigedomsregistrering av 2005-06-17-101, 
sist endret 2019-06-21-68 delegeres kommunedirektør/rådmann, her til å: 

 Møte på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretninger 
 Rekvirere kartforretning på kommunens vegne. 

 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om vegar av 1963-06-21- 23, sist endret 
2020-05-07-40 delegeres kommunedirektør/rådmann, her til å: 

 Opptre som vegstyresmakt for kommunale veger i kurante saker, jfr. § 9. 
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om vegtrafikk av 1965-06-18-4, sist endret 
2019-12-20-87 §5, 2. ledd, § 6, 2. ledd, §7, 2. ledd og §8 delegeres kommunedirektør-
/rådmann. 
 
Kommunestyrets myndighet i henhold til Lov om eierseksjoner av 1997-05-23-31, sist 
endret 2019-04-10-13 §§8 og 9 delegeres kommunedirektør/rådmann. 
 
 
 
Kommunestyret vedtar følgende ansvarfordeling mellom de politiske nivåene i Alvdal 
kommune med virkning fra 17.12.20:  
 
Arbeidsmiljøutvalget:  

 behandler og fatter vedtak i saker i tråd med AML’s §7-2.  
 har uttalerett i behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan  
 vedtar samarbeidsplanen for bedriftshelsetjenesten  
 vedtar målene for IA-arbeidet  

 
Partssammensatt utvalg:  

 fatter vedtak i saker vedrørende overordnede personalreglement og personalplaner 
 innstiller overfor kommunestyret i tilsetting av kommunedirektør/rådmann og 

assisterende kommunedirektør/rådmann. 
 har uttalerett i behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan  

 
Formannskapet:  

 behandler saker når dette ikke er delegert kommunedirektør/rådmann i henhold til 
Plan- og bygningsloven. 

 utvidet myndighet i hastesaker (kommunelovens § 11-7)  
 godkjenner hovedavtaler, sentrale tariffoppgjør mv. som er til uravstemning  



 avgjør søknader til næringsfond i henhold til gjeldene Vedtekter og retningslinjer for 
Alvdal kommunes næringsfond (Kraft- og Tiltaksfond), når dette ikke er delegert 
kommunedirektør/rådmann. 

 særlovsmyndighet når dette ikke er delegert kommunedirektør/rådmann eller det i 
lovteksten står «kommunestyret selv». 

 innstiller til kommunestyret med unntak av tilsetting av kommunedirektør/rådmann og 
assisterende kommunedirektør/rådmann og valg/oppnevninger.  

 
Formannskapets myndighet ved inhabilitet hos rådmannen, jfr. fvl. §6:  

 oppnevner person til å gjennomføre tilsettingsprosessen (intervju mv.) 
 fatter vedtak i tilsettingssaker 
 tildeler kommunale tjenester når tildelinga skjer i konkurranse med andre  
 avgjør søknader om permisjon i ht permisjonsreglementet med unntak av: 

o §2.2 permisjon for å avlegge eksamen  
o §3 velferdspermisjoner med unntak av §3.11a og b. 
o § 7.1 deltakelse i Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelps beredskaps- og 

ettersøksgruppe.  
o §7.4 offentlige tillitsverv.  

 
 
Formannskapets særlovsmyndighet:  

 Lov om konsesjon for erverv av fast eiendom av 2003-11-28-98, sist endret 2018-
06-22-61, med tilhørende forskrifter, hva gjelder endring av vilkår om bo- og 
driveplikt.  

 Lov om jakt og fangst av vilt av 1981-05-29- 38, sist endret 2016-11-18-38, hva 
gjelder fastsettelse av minsteareal, godkjenning av vald og godkjenning av 
bestandsplaner. 

 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977-06-107, nr 82, sist endret 
2017-06-16-61, § 6.  

 Lov om husleieavtaler av 1999-03-26 nr. 17, sist endret 2017-06-16-51, §§ 11-1 og 
11-2.  

 Lov om vegar av 1963-06-21, sist endret 2020-05-07-40, nr 23 §§5, 7, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51.  

 Lov om eigedomsskatt til kommunane 1975-06-06-29, sist endret 2019-12-20-88,  
§ 7. 

 
Formannskapets myndighet i henhold til lokale forskrifter:  

 Forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag, Alvdal kommune, Hedmark, 2006-
11-02-1482 § 6.  

 
Kommunestyret:  

 alle saker der det i lovteksten står «kommunestyret selv».  
 prinsipielle saker (første gangs behandling).  
 saker som binder opp kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett. 
 valg/oppnevninger behandles direkte i kommunestyret.  

 
Klagenemnda:  

 behandler klager i medhold av forvaltningslovens § 28 – 32.  
 behandler klager i medhold av lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.  



 
Ordfører:  

 foretar konstituering av assisterende kommunedirektør/rådmann som 
kommunedirektø/rådmann, HTA kap. 1, § 13.  

 utøver det daglige arbeidsgiveransvaret for kommunedirektør/rådmann og assisterende 
kommunedirektør/rådmann.  

 Ved inhabilitet hos rådmannen:  
o avgjør søknader om permisjon hva gjelder permisjonsreglementets  

 §2.2 permisjon for å avlegge eksamen  
 §3 velferdspermisjoner med unntak av §3.11a og b.  
 § 7.1 deltakelse i Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelps 

beredskaps- og ettersøksgruppe.  
  §7.4 offentlige tillitsverv.  

o Fatter vedtak om tildeling av kommunale tjenester, for eksempel bistand av 
hjemmetjenestene, spes.ped. tiltak mv. Unntatt er tiltak som tildeles i 
konkurranse med andre.  

 
Kommunedirektør/rådmann: 
Kommunedirektør/rådmann innstiller i saker til formannskapet og saker som fremmes 
direkte til kommunestyret, med unntak av: 

 ansettelse av kommunedirektør/rådmann.   
 ansettelse av assisterende kommunedirektør/rådmann.   

 
Ved rådmannens inhabilitet i saker som ikke er nevnt under delegert myndighet til ordfører, 
gjøres saksforberedelse av egen administrasjon, settekommunedirektør innstiller for politisk 
organ.


