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INNLEDNING 

 

Kommunestyret er Bø kommunes øverste organ. Det følger
av kommunelovens § 5.3 at kommunestyret «fatter vedtak
på 

vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov.
Dette kalles for kommunestyrets residualkompetanse: 

Samme  kommunelov  slår  fast  at  kommunestyret  kan
delegere  myndighet  til  å  treffe  vedtak  til  andre
folkevalgte organer, ordføreren eller til rådmannen. 

Å delegere betyr å tildele noen
myndighet til  å opptre på sine
vegne.  Myndighet  kan
defineres  som det  å  ha  lovlig
rett og makt til å bestemme. 

Hensikten med dette delegasjonsreglementet er å fastsette rammene for delegering av myndighet fra
kommunestyret til formannskapet, administrasjonsutvalget, ordføreren og til rådmannen. Hensikten er
at  reglementet  skal  «stå  på  egne  føtter»;  det  skal  ikke  være  nødvendig  å  måtte  se  etter  andre
kommunale vedtak for å skjønne hva delegasjonen går ut på. 

 For ordens skyld presiseres at om der er motstrid mellom lov og dette reglementet, så har loven alltid 
forrang.  

Dette reglementet er en revidert utgave av delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret 3.11.16.
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2. FELLESBESTEMMELSER 

 

§ 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 

Delegert  myndighet  skal  brukes  i  samsvar  med  lover,  forskrifter  og  retningslinjer  gitt  av
kommunestyret eller annet overordnet organ.  

Saksområder som er delegert, men hvor det blir nødvendig med en prinsipiell avgjørelse skal likevel
fremmes til kommunestyret. 

Vedtak  etter  delegert  myndighet  skal  ikke  være  i  strid  med  rammer  og  forutsetninger  lagt  i
økonomiplan, årsbudsjett og andre rammer fastsatt av kommunestyret eller annet overordnet organ.  

  

§ 2 TILBAKEKALLING  

Kommunestyret eller annet overordnet organ kan til enhver tid foreta endringer i sin delegering av
myndighet.  

 

§ 3 OMGJØRING AV VEDTAK 

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen, og kan forlange enhver
sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre
folkevalgte organer eller  administrasjonen i  samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket
selv.

 § 4 UNNTAK  

Organ som har fått delegert myndighet, kan i spesielle saker be om at overordnet organ fatter vedtak.
Slike unntak skal begrunnes særskilt av det organ som har fått delegert myndighet.  

 

§ 5 BEGRUNNELSE AV VEDTAK OG OPPLYSNING OM KLAGERETT  

Alle enkeltvedtak, også de som er truffet av underordnet organ i henhold til delegert myndighet, skal
begrunnes samtidig som vedtak treffes, jfr. forvaltningslovens § 24. Partene skal gis opplysninger om
klageadgang og klagefrist, jfr. forvaltningslovens §§ 27 og 29.  
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§ 6 KLAGEBEHANDLING 

Alle enkeltvedtak, også de som er truffet av underordnet organ i henhold til delegert myndighet, kan
påklages av en part eller av andre med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningslovens § 28.  

Det organ eller den i administrasjonen som utøver delegert myndighet, skal fungere som underinstans
ved  klagebehandling  etter  forvaltningslovens  bestemmelser.  Når  en  tjenestemann  utøver  delegert
myndighet  og  denne  fungerer  som  underinstans  i  klagesaker,  er  overordnet  tjenestemann
saksbehandler  for  klageorganet  (klagenemnda).  Dersom  rådmannen  selv  har  fattet  det  påklagede
vedtaket eller reelt har medvirket til vedtaket, skal en annen kommune saksbehandle klagesaken for
klagenemnda.  

Klagen  skal  først  forelegges  den  myndighet  som  har  truffet  vedtaket  (underinstansen).  Dersom
underinstansen finner grunn til å omgjøre vedtaket i tråd med påstanden i klagen, skal underinstansen
selv  omgjøre  vedtaket.  Dersom  underinstansen  ikke  finner  grunn  til  å  omgjøre  vedtaket,  skal
underinstansen saksbehandle klagen for klagenemnda som fatter endelig beslutning.  

Unntatt fra dette er kommunestyrevedtak og vedtak som er truffet i henhold til særlov der denne angir
spesiell klageinstans, slik som Fylkesmannen. Slike saker følger egne saksbehandlingsregler.  

 

§ 7 ØKONOMISAKER  

All delegering av økonomisaker skjer i henhold til særskilt økonomireglement.  

 

§ 8 RAPPORTERING 

Alle vedtak som fattes etter delegert myndighet kan forelegges og/eller rapporteres til aktuelt politisk
organ.  

§ 9 DELEGERING TIL ADMINISTRASJONEN

All delegering fra politiske organ til administrasjonen skjer som delegering til rådmannen, med mindre
særlov bestemmer noe annet.  

Rådmannen  kan  videredelege  sin  myndighet  med  mindre  det  foreligger  et  eksplisitt  forbud  mot
videredelegering. Det er rådmannens ansvar å sørge for et system for administrativ videredelegering.  

 

§ 10 ENDRINGER I DELEGASJONSREGLEMENTET 

Delegasjonsreglementet  skal  legges  fram for  kommunestyret  til  hovedrevisjon minst  en gang hver
valgperiode  og  vedtas  innen  utgangen  av  året  etter  kommunestyrevalg.  Mindre  endringer  og
tilpasninger vedtas etter behov.  

Rådmannen  delegeres  fullmakt  til  å  holde  delegasjonsreglementet  ajour  med  hensyn  til
lovhenvisninger, formuleringer og lignende som ikke innebærer realitetsendringer i reglementet. 
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§ 11 TIDLIGERE VEDTAK OM DELEGERING 

Dette delegasjonsreglementet erstatter Bø kommunes delegasjonsreglement, vedtatt i kommunestyret
3.11.16. Delegasjonsreglementet trer i kraft fra kommunestyret har fattet sitt vedtak.  

Dette delegasjonsreglementet opphever ikke vedtak om konkrete enkeltdelegeringer selv om disse ikke
eksplisitt  framkommer  av  dette  delegasjonsreglementet.  Dersom  det  er  motstrid  mellom  dette
delegasjonsreglementet og vedtak om konkrete enkeltdelegeringer, har de sistnevnte forrang så fremt
vedtaket er i tråd med lov og annet regelverk.  
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3. KOMMUNESTYRET  

 

Kommunestyret  er  Bø  kommunes  øverste  organ.  Kommunestyret  treffer  vedtak  på  vegne  av
kommunen -  med mindre annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret innehar den
såkalte residualkompetansen, det vil si at kommunestyret skal fatte vedtak i alle saker som ikke er
positivt delegert til andre ved lov eller delegasjonsvedtak.  

I  kommuneloven og noen særlover  foreligger  delegasjonsforbud knyttet  til  noen lovbestemmelser.
Dette  framkommer  ved  bruk  av  frasen  «kommunestyret  selv».  For  disse  paragrafene  har
kommunestyret  ikke  anledning  til  å  delegere  myndighet.  Andre  særlover  bruker  frasen
«kommunestyret». I Bø legger vi til grunn at det foreligger et tilsvarende delegasjonsforbud når lovene
omtaler «kommunestyret» som «kommunestyret selv», og dette legges til grunn i tabellen under. 

 I prinsippet er den myndighet kommunen har etter de enkelte særlover, lagt til kommunestyret. I 
særlover som bruker frasen «kommunen» evt. «offentlig myndighet» oppfatter vi i Bø at det foreligger
en adgang for kommunestyret til å delegere myndighet, altså ikke noe delegasjonsforbud. Delegasjon 
av myndighet i disse tilfellene framgår av tabellen «Delegasjon av myndighet med medhold i 
særlover» i kapittel 9. 

2. SAKER SOM KOMMUNESTYRET SKAL BEHANDLE OG VEDTA ETTER LOKAL 
BESTEMMELSE 

 

I tillegg til saker som det er bestemt i lov at kommunestyret selv skal behandle, og andre saker som
ikke er delegert, skal kommunestyret behandle og vedta følgende saker:  

 Politisk organisering.
 Reglement for alle politiske styringsorganer, administrasjonsutvalg, eldreråd og ungdomsråd.
 Saker av prinsipiell art om kjøp, salg, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom  
 Langsiktige avtaler av prinsipiell art, eller som har økonomiske konsekvenser utover vedtatt

budsjett og økonomiplan.

 Kommunedelplaner og andre overordnede planer 
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4. FORMANNSKAPET  

 1. GENERELL DELEGASJON 

Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak i alle saker som det er adgang til å delegere med 
hjemmel i kommunelovens § 5.3 – med unntak av saker som kommunestyret selv skal avgjøre etter 
kommuneloven eller særlover, og saker som er delegert til andre politiske organ og rådmannen.  

 

 

2. INNSTILLINGSRETT  

 

Ut over kommuneloven § 5-6 der det fremgår at formannskapet skal innstille til kommunestyret i alle
økonomisaker og skattevedtak, gis formannskapet i  tillegg rett  til  å gi  innstilling i  alle saker som
kommunestyret skal behandle. Dette med unntak av saker fra kontrollutvalget, administrasjonsutvalget
og valgstyret.  

 

3. FORMANNSKAPETS MYNDIGHET MED MEDHOLD I LOV  

 

I henhold til kommuneloven 2018 skal formannskapet behandle følgende saker:  

 § 5-6 – om å behandle  forslag til  økonomiplan,  årsbudsjett  og skattevedtak og innstille  til
kommunestyret, 

 

I henhold til eiendomsskattelova av 6. juni 1975 nr. 29 har formannskapet myndighet etter følgende
paragrafer:  

 § 8 A-3 (6): formannskapet har myndighet til  å  kreve særskilt  taksering i  tida mellom de
allmenne takseringene dersom verdien til en eiendom er vesentlig forandra i forhold til andre
eiendommer.  

 § 28: formannskapet kan sette ned eller ettergi skatten dersom særlige grunner gjør at det ville
bli særs urimelig om hele eiendomsskatten ble innkrevd.  

 

4. DELEGASJON I NÆRINGSSAKER  
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Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre søknader om støtte fra Kommunalt næringsfond for
saker som overstiger kr 50 000.  

 

Søknader om lån fra Strategisk næringsfond opp til og med kr 100 000 behandles og avgjøres av
rådmannen. Søknader om lån fra og med kr 101 000 til og med kr 250 000 avgjøres av formannskapet
etter innstilling fra rådmannen. Søknader om lån over kr 250 000 avgjøres av kommunestyret etter
innstilling fra formannskapet.  

 

5. SÆRLIGE DELEGASJONER  

 

Formannskapet delegeres myndighet til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger for rådmannen, jf.
kommunestyresak 26/11 «Administrativ forhandling». 

 

 

6. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET MED MEDHOLD I LOV  

 

 Med medhold i kommunelovens § 11.8 delegeres formannskapet utvidet myndighet i haste-
saker  når  det  er  nødvendig  at  vedtak  treffes  så  raskt  at  det  ikke  er  tid  til  å  kalle  inn
kommunestyret. 

 Med medhold i forvaltningslovens § 28 andre ledd delegeres formannskapet myndighet som
kommunens klagenemnd. 

 Som  del  av  forberedende  klagebehandling  der  Fylkesmannen  er  klageinstans,  behandles
klagen  av  Formannskapet  i  de  tilfeller  rådmannen  foreslår  å  opprettholde  opprinnelig
enkeltvedtak.

 Med medhold  i  valglovens § 4-1  velges  formannskapets  medlemmer som medlemmer av
valgstyret.  

 Med medhold i kommunelovens § 5-11 om partssammensatte utvalg velges formannskapets
medlemmer som arbeidsgivers representanter til Administrasjonsutvalget. 

 

Øvrige delegasjoner fra kommunestyret til formannskapet med medhold i lov framkommer i kapittel 9.
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5. ADMINISTRASJONSUTVALGET  

1. GENERELL DELEGASJON 

 

Administrasjonsutvalget opprettes med medhold i kommunelovens § 5-11om partssammensatte utvalg.
Utvalget  delegeres  myndighet  til  å  behandle  alle  prinsipielle  saker  som gjelder  forholdet  mellom
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  

 

2. DELEGASJON I SÆRSKILTE SAKER 

 

Administrasjonsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i følgende saker:  

 Retningslinjer for ansettelses- og rekrutteringsprosedyrer  
 Administrative retningslinjer for behandling av personalsaker 
 Permisjonsreglement 
 Telefonreglement 
 Reglement for erkjentlighetsgaver 
 Retningslinjer for fleksibel arbeidstid 
 Regulativ for flyttegodtgjørelse  
 Arbeidsreglement 
 Ansettelsesreglement  
 Reglement for kompensasjon for merarbeid  
 Retningslinjer for briller/terminalbriller  
 Retningslinjer for sykefraværsoppfølging  
- Retningslinjer for ansattes bruk av sosiale media 
- Kompetanseplan

 

3. INNSTILLINGSRETT  

 

Administrasjonsutvalget gis rett til å innstille til kommunestyret i følgende saker:  

 Etiske retningslinjer  
 Lønns- og personalpolitisk plan 
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6. ORDFØREREN 

 

Ordførers formelle myndighet og rolle fremgår av kommuneloven 2018 § 6-1. Med hjemmel i samme
lov

- gir kommunestyret Ordfører myndighet til å treffe vedtak av ikke prinsipiell betydning 
innenfor ordførers egen tildelte budsjettramme så fremt saken ikke er delegert til annen 
myndighet i kommunen.

- gir kommunestyret Ordfører myndighet til å treffe hastevedtak etter kommuneloven § 11-8 
første ledd i saker der det ikke er tid eller praktisk mulig å samle formannskapet. Dette f.eks. 
ved krisehendelser jfr. kommunens beredskapsplan.

 

  

7. RÅDMANNEN  

 

Rådmannens (Kommunedirektøren) formelle myndighet fremgår av kommuneloven § 13-1.

1. GENERELL DELEGASJON  

 

Med medhold i kommunelovens § 5-3 og 13-1 delegeres rådmannen myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

2. INNSTILLINGSRETT 

 

Med medhold i kommunelovens 13-1 skal rådmannen påse at saker som legges fram for folkevalgte
organer er forsvarlig utredet. 

Rådmannen har rett til å innstille i saker til formannskapet og administrasjonsutvalget.  

 

3. PERSONALSAKER 

Kommuneloven § 13-1 slår fast at rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, 
inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet 
er fastsatt ved lov.

Innenfor  vedtatt  budsjett  og  økonomiplan  har  rådmannen  myndighet  til  å  opprette  og  nedlegge
stillinger  og  foreta  administrativ  omorganisering.  Myndigheten  skal  utøves  i  samsvar  med  lov,
forskrift, avtaleverk, tariffavtaler – samt lokale reglementer og forskrifter vedtatt av kommunens egne
organer.  
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Som en del av det  løpende personalansvaret (§13-1) har Rådmannen myndighet  til  å gjennomføre
lokale lønnsforhandlinger, jfr. også kommunestyresak 26/11 «Administrativ forhandling».  

Rådmannen har myndighet til å opptre i arbeidsgivers sted etter alle særlover, der ikke annet følger av
lov eller annet delegasjonsvedtak.  

 

4. DELEGASJON I NÆRINGSSAKER  

 

Rådmannen delegeres myndighet  til  å avgjøre søknader om støtte fra Kommunalt næringsfond for
inntil kr 50 000 for enkeltsak. 

Søknader om lån fra Strategisk næringsfond opp til og med kr 100 000 behandles og avgjøres av
rådmannen. Søknader om lån fra og med kr 101 000 til og med kr 250 000 avgjøres av formannskapet
etter innstilling fra rådmannen. Søknader om lån over kr 250 000 avgjøres av kommunestyret etter
innstilling fra formannskapet.  

 

5. DELEGASJON AV BUDSJETTREGULERINGER  

 

Rådmannen er delegert myndighet til å foreta budsjettreguleringer slik: 

(Jfr. kommunestyresak 41/11)

• Rådmannen  gis  fullmakt  i  driftsbudsjettet  til  å  fordele  nettorammen  innenfor  alle
rammeområder  på  arter  og  funksjoner,  samt  å  foreta  budsjettreguleringer  innenfor
rammeområdene.  

• Rådmannen har fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger, inkl. fordeling
av budsjetterte felleskostnader innenfor lønnsområdet.  

• Kommunestyret skal vedta investeringsbudsjettet på tiltaks- og prosjektnivå. Kommunestyret
skal  foreta  endringer  i  investeringsbudsjettet  på  samme nivå,  det  vil  si  om inntekter  eller
utgifter  på  et  prosjekt  må  økes  eller  reduseres.  Det  delegeres  til  rådmannen  å  foreta
budsjettreguleringer innenfor nettorammen av hvert enkelt investeringsprosjekt.  

• Rådmannen  har  myndighet  til  å  disponere  driftsfond  som  er  avsatt  til  tiltak  innenfor
rammeområdet.  

• Fullmakten  er  begrenset  til  budsjettsaker  som  ikke  omfatter  tiltak  som  antas  å  påføre
kommunen økonomiske forpliktelser utover økonomiplanens rammer, og til budsjettsaker som
ikke strider mot de mål, premisser og prioriteringer som er lagt til grunn for kommunestyrets
vedtak.  
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8. DELEGASJON AV MYNDIGHET MED MEDHOLD I SÆRLOVER  

 

Tabellen under viser hvem kommunestyret delegerer myndighet til for å fatte vedtak på kommunens
vegne etter særlov. Delegering av myndighet etter særlov medfører også myndighet etter tilhørende
forskrift(er) om ikke annet går eksplisitt fram. Om det ikke foreligger et vedtak om delegasjon av
myndighet i en sak, så skal kommunestyret selv fatte vedtak.  

Generelle begrensninger for delegasjonsvedtakene:  

• Alle prinsipielle saker skal vedtas politisk.  
• Saker  som  har  økonomiske  konsekvenser  utover  inneværende  budsjettår,  skal vedtas  av

kommunestyret.  

 

Myndighetsområde (lov med 
tilhørende forskrift (er)) 

Politisk delegasjon  Administrativ delegasjon  

Adopsjonsloven av 16.juni 2017 nr. 
48 

 Rådmannen delegeres myndighet 
etter adopsjonsloven, herunder å 
ivareta kommunens utrednings- og 
opplysningsplikt (§§ 6 og 16 e). 

Akvakulturloven  av  17.  juni  2005
nr. 79  

Formannskapet delegeres myndighet 
til å fatte vedtak i saker av prinsipiell 
betydning etter akvakulturloven, 
herunder å avgi uttalelse på 
kommunens vegne, jf. forskrift om 
behandling av akvakultursøknader av 
18. mai 2010 nr. 708, § 4.  

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
akvakulturloven.  

Alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27  Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  fatte  vedtak  i
prinsipielle  saker  som  ikke
kommunestyret  selv  skal  avgjøre
etter  alkoholloven  med  tilhørende
forskrift(er).  

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle  saker  etter
alkoholloven  med  tilhørende
forskrift(er),  herunder  å
forestå 
kontroll  med  salgs-  og
skjenkebevillinger  jf.  alkohollovens
§ 1-9 og alkoholforskriftens kapittel
9.  

Anskaffelsesloven  av 21.  april  2017
nr. 18 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter anskaffelsesloven.  

Arbeidsmiljøloven  av 17.  juni  2005
nr. 62 

 Rådmannen  delegeres  myndighet  til
å  opptre  på  kommunen  som
arbeidsgiver  sine  vegne  (i.e.
behandle  og  avgjøre  saker)  etter
arbeidsmiljøloven.  

Arbeidstvistloven av 27. januar 2012 
nr. 9  

 Rådmannen delegeres myndighet til å
opptre på kommunen som 
arbeidsgiver sine vegne (i.e. behandle 
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og avgjøre saker) etter 
arbeidstvistloven. 

Arkivlova av 4. desember 1992 nr. 
126  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter arkivloven. 

Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 
64  

Formannskapet delegeres myndighet 
til å fatte vedtak i saker av prinsipiell
betydning  etter  barnehageloven,
herunder følgende paragrafer:  
§ 4 tredje ledd (samarbeidsutvalg)  
§ 5 (evt. felles samarbeidsutvalg) 
§ 7 fjerde ledd (fastsette vedtekter) 
§ 10 (godkjenning) 
 

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
barnehageloven, herunder lovens § 
16 om tilsyn. § 17 tredje ledd 
(dispensasjon for styrer) og
§ 18 tredje ledd (dispensasjon for 
øvrig personale)

Barnelova av 8. april 1981 nr. 7   Rådmannen  delegeres  myndighet
etter barneloven. 

Barnevernloven av 17. juli 1992 nr. 
100  

 Kommunestyret fattet i sakene 6/10 og 
31/11 vedtak om å tilslutte seg Vesterålen 
Barnevern. Myndighet etter denne loven 
er dermed delegert vertskommunen 
Sortland kommune, jf. kommuneloven § 
28-1 b. 

Beitelova av 16. juni 1961 nr. 12  Formannskapet delegeres myndighet 
til å fatte vedtak i saker av prinsipiell
betydning etter beitelova.  

Rådmannen delegeres myndighet til å
fatte vedtak i saker av ikke-prinsipiell
betydning etter beitelova. 

Brann- og eksplosjonsvernloven av 
14. juni 2002 nr. 20  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter brann- og eksplosjonsvernloven.

Bustøttelova av 24. august 2012  Rådmannen  delegeres  myndighet
etter bustøttelova. 

Domstolloven av 13. august 1915 nr. 
5  

Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  fatte  vedtak  om
fritak, jf. § 68 første ledd 

 

Dyrehelsepersonelloven av  15.  juni
2001 nr. 75 

 

 Vedtak i kst-sak 70/07 om tilslutning til 
vertskommunesamarbeid om klinisk 
veterinærtjeneste (vertskommune er 
Sortland).  

Eierseksjonsloven  av 10.  april  2019
nr. 13.

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter eierseksjonsloven. 

Eigedomsskattelova  av 6.  juni  1975
nr. 29 

Formannskapet delegeres myndighet 
etter § 7 c til å fatte vedtak i 
enkeltsaker om fritak for 
eiendomsskatt for «bygning som heilt 
eller i nokon mon vert nytta til 
husvære».  

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
eigedomsskattelova, herunder å 
opprette et eiendomsskattekontor som 
ivaretar kommunens myndighet etter 
loven.  
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Film- og videogramlova av 15. mai 
1987 nr. 21 

 

Formannskapet delegeres myndighet 
i prinsipielle saker etter film- og 
videogramlova, herunder å gi løyve, 
fastsette vilkår for løyve etc, jf. 
lovens § 2.  

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter film- og 
videogramlova. 

Finansavtaleloven  av  25.  juni  1999
nr. 46  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter finansavtaleloven.  

Lov om flagging på kommunale 
bygninger av 19. juni 2015 nr. 65 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter  lov  om  flagging  på
kommunale bygninger.  

Folkebibliotekloven  av 20. desember
1985 nr. 108  

Formannskapet delegeres myndighet 
i prinsipielle saker etter 
folkebibliotekloven, herunder å 
fastsette reglement for 
folkebiblioteket, jf. lovens § 4 tredje 
ledd. 

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
folkebibliotekloven.  

Folkehelseloven av 24. juni 2011 nr. 
29 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter folkehelseloven. 

Folketrygdloven av 28. februar 1997 
nr. 19  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter folketrygdloven.  

Forpaktingslova av 25. juni 1965 nr. 
1 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter forpaktingslova. 

Forurensningsloven av 13. mars 1981
nr. 6 

Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  fatte  vedtak  i
prinsipielle  saker  etter
forurensningsloven.  

Med medhold i forurensningslovens § 
81 og forurensningsforskriftens § 7-4 
delegeres rådmannen myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
forurensningsloven med tilhørende 
forskrifter for ivaretakelse av 
kommunens forurensningsmyndighet. 

Forvaltningsloven av 10. februar 
1967  

Med medhold i forvaltningslovens § 
28 andre ledd delegeres 
formannskapet myndighet som 
kommunens klagenemnd.  

Rådmannen  delegeres  myndighet
etter forvaltningsloven.  

Friluftsloven av 28. juni 1957  Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  fatte  vedtak  i
prinsipielle  saker  etter
forurensningsloven. Med medhold i
friluftslovens  §  22  tredje  ledd
delegeres formannskapet myndighet
til  å  reise  søksmål  på  vegne  av
allmennheten.  

Med  medhold  i  friluftslovens  §  21
delegeres rådmannen myndighet som
friluftsorgan  for  å  ivareta
kommunens  myndighet  i  ikke-
prinsipielle saker etter friluftsloven.  

Friskolelova av 4. juli 2003 nr. 84 Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  fatte  vedtak  i
prinsipielle saker etter friskolelova. 

Rådmannen delegeres  myndighet  til
å  fatte  vedtak  i  ikke-prinsipielle
saker etter friskolelova. 
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Geodataloven av 3. september 2010 
nr. 3  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
som  «deltakende  virksomhet»
etter geodataloven.  

Gjeldsordningsloven  av  17.  juli
1992 nr. 99  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter gjeldsordningsloven. 

Grannelova av 16. juni 1961 nr. 15   Rådmannen  delegeres  myndighet
etter granneloven.  

Gravferdsloven av 7. juni 1996 mr. 
32 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter gravferdsloven. 

Havne- og farvannsloven av 6. 
juni 2099 nr. 70 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter havne- og farvannsloven. 

Helseberedskapsloven  av  23.  juni
2000 nr. 56 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter helseberedskapsloven. 

Helse- og omsorgstjenesteloven av 
24. juni 2011 nr. 30  

Formannskapet delegeres myndighet
til å fatte vedtak i prinsipielle saker
etter  helse-  og
omsorgstjenesteloven.  

Rådmannen delegeres  myndighet  til
å  fatte  vedtak  i  ikke-prinsipielle
saker  etter  helse-  og
omsorgstjenesteloven. 

Helseregisterloven  av  20.  juni  2014
nr. 43  

 Rådmannen delegeres myndighet 
etter helseregisterloven. 

Husbankloven av 21. juni 2017 nr.96  Rådmannen  delegeres  myndighet
etter husbankloven. 

Husleieloven av 26. mars 1999 nr. 17  Rådmannen  delegeres  myndighet
etter husleieloven. 

Introduksjonsloven  av  4.  juli  2003
nr. 80 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter introduksjonsloven. 

Jordlova av 12. mai 1995 nr. 23 Formannskapet delegeres myndighet 
til å fatte vedtak i saker av prinsipiell
betydning etter jordlova.  

Rådmannen delegeres  myndighet  til
å  fatte  vedtak  i  ikke-prinsipielle
saker etter jordlova.  

Jordskiftelova av 21. juni 2013 Formannskapet  delegeres
myndighet  i  prinsipielle saker etter
jordskiftelova,  herunder  å  kreve
jordskifte  etter  kapittel  3  i
jordskiftelova.  

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
jordskiftelova, herunder å uttale seg 
på kommunen sin vegne i 
jordskiftesaker der kommunen er part.

Kirkeloven av 7. juni 1996 nr. 31  Formannskapet  delegeres
myndighet  i  prinsipielle saker etter
kirkeloven,  herunder  kirkelovens  §
36  om  å  avgjøre  om
konfirmasjonsopplæring skal kunne
legges til skolens tid. 

Rådmannen delegeres  myndighet  til
å fatte vedtak i saker som ikke er av
prinsipiell  betydning  etter
kirkeloven.  

Lov om kommunal forkjøpsrett til 
leiegårder av 29. april 1977 nr. 34  

Formannskapet  delegeres  myndighet
til å vedta kommunal forkjøpsrett 
med hjemmel i Lov om kommunal 
forkjøpsrett til leiegårder 
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Lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 

 Rådmannen delegeres myndighet
etter  lov  om  kommunale  vass-
og avløpsanlegg. 

Kommuneloven  av 22. juni 2018 nr.
83

Med medhold i kommunelovens § 
11.8 delegeres formannskapet utvidet 
myndighet i haste-saker når det er 
nødvendig at vedtak treffes så raskt at 
det ikke er tid til å kalle inn 
kommunestyret.  

Med hjemmel i kommunelovens § 13 
delegeres rådmannen myndighet til å 
treffe vedtak i enkeltsaker eller typer 
av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning, hvis ikke kommunestyret 
har bestemt noe annet.  

Lov om kompensasjon for 
merverdiavgift av 12. desember 2003
nr. 108  

 Rådmannen  delegeres
myndighet  etter  lov  om
kompensasjon  for
merverdiavgift.  

Konkursloven av 8. juni 1984 nr. 58  Rådmannen  delegeres  myndighet
etter konkursloven.  

Konsesjonsloven  av  28.  november
2003 nr. 98  

Formannskapet delegeres myndighet 
til å fatte vedtak i saker av prinsipiell
betydning etter konsesjonsloven. 

Rådmannen delegeres  myndighet  til
å fatte vedtak i ikke-prinsipielle saker
etter konsesjonsloven. 

Kosmetikklova av 19. juni 2005 nr. 
126 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter kosmetikklova.  

Krigsskadeerstatningsloven   Rådmannen  delegeres  myndighet
etter krigsskadeerstatningsloven. 

Krisesenterlova av 19. juni 2009 nr. 
44 

 Vedtak i kst-sak 62/12 om tilslutning til 
vertskommunesamarbeid om 
krisesentertilbud i Vesterålen. 

Kulturminneloven  av  9.  juni  1978
nr. 50  

Formannskapet delegeres myndighet 
til  å  fatte  vedtak  i  saker  av
prinsipiell  betydning  etter
kulturminneloven,  herunder
myndighet til å fatte vedtak om bruk
av  kommunal  forkjøpsrett,  jf.
kulturminnelovens § 12 siste ledd. 

Rådmannen delegeres  myndighet  til
å fatte vedtak i saker som ikke er av
prinsipiell  betydning  etter
kulturminneloven. 

Lakse- og innlandsfiskeloven av 15. 
mai 1992 nr. 47  

 Rådmannen delegeres myndighet 
etter lakse- og innlandsfiskeloven, 
herunder å ivareta kommunens 
myndighet som fiskeforvaltning, jf. 
lovens § 6 e.  

Matloven av 19. desember 2003 nr. 
124 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter matloven.  

Matrikkellova av 17. juni 2005 nr. 
101 

 Rådmannen delegeres myndighet til å 
ivareta kommunens myndighet som 
lokal matrikkelmyndighet, jf. 
matrikkellovas  §  5  a  andre  ledd,
og  delegeres  myndighet  etter
denne loven. 
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Miljøinformasjonsloven av  9.  mai
2003 nr. 31 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter miljøinformasjonsloven.  

Mineralloven av 19. juni 2009 nr. 
101 

Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  uttale  seg  på
kommunens  vegne  etter
mineralloven.  

 

Motorferdselloven  av 10.  juni  1977
nr. 82 

Formannskapet delegeres myndighet
i  prinsipielle  saker  etter
motorferdselloven,  herunder  å  fatte
dispensasjonsvedtak  i  medhold  av
motorferdsellovens  §  6  og  §  6  i
forskrift  for  motorkjøretøyer  i
utmark og på islagte vassdrag. 

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
motorferdselloven med tilhørende 
forskrift(er), herunder å fatte 
dispensasjonsvedtak i medhold av 
motorferdsellovens § 6 og §§ 5, 5a, 5b
i forskrift for motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag.  

Naturmangfoldloven  av  19.  juni
2009 nr. 100  

Formannskapet delegeres myndighet 
i  prinsipielle  saker,  herunder  å
uttale  seg  på  kommunens  vegne
etter naturmangfoldloven. 

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
naturmangfoldloven. 

Naturskadeloven av 25. mars 1994 
nr. 7  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter naturskadeloven. 

NAV-loven av 16. juni 2006 nr. 20   Rådmannen  delegeres  myndighet
etter NAV-loven.  

Næringsberedskapsloven av 16. 
desember 2011 nr. 65  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter næringsberedskapsloven. 

Odelslova av 28. juni 1974 nr. 58  Rådmannen delegeres  myndighet  til
å  fatte  vedtak  i  ikke-prinsipielle
saker etter odelsloven. 

Offentleglova av 19. mai 2006 nr. 16  Rådmannen  delegeres  myndighet
etter offentleglova.  

Opplæringslova av 17. juni 1998  Formannskapet  delegeres  myndighet
i  alle  prinsipielle  saker  som  ikke
kommunestyret  selv  skal  avgjøre
etter opplæringslova. 

Rådmannen delegeres  myndighet  til
å  fatte  vedtak  i  ikke-prinsipielle
saker etter opplæringslova.  

Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2  Rådmannen  delegeres  myndighet
etter panteloven.  

Pasient-  og  brukerrettighetsloven
av 2. juli 1999 nr. 63  

 Rådmannen delegeres myndighet 
etter pasient- og 
brukerrettighetsloven. 

Pasientskadeloven  av 15.  juni  2001
nr. 53  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter pasientskadeloven.  
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Plan- og bygningsloven av 27. juni 
2009 nr. 71 

Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  fatte  vedtak  etter
følgende  paragrafer  i  plan-  og
bygningsloven:  

 

§  12-12  andre  ledd  –  om  å  vedta
mindre  reguleringsplaner  som  er  i
tråd med kommuneplanens arealdel
og  når  det  er  mindre  enn  fire  år
siden  den  ble  vedtatt  av
kommunestyret 

 

Rådmannen delegeres myndighet til å 
fatte vedtak etter plan- og 
bygningsloven i saker som ikke er av 
prinsipiell betydning.  

§  12-14 andre  ledd  –  om å  treffe
vedtak  om  mindre  endringer  i
reguleringsplan  eller  til  å  vedta
utfyllinger  innenfor  hovedtrekkene
i reguleringsplanen 

Psykisk  helsevernloven av  2.  juli
1999 nr. 62 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter psykisk helsevernloven. 

Serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 
55 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter denne loven. 

Sivilbeskyttelsesloven av  25.  juni
2010 nr. 45  

 Rådmannen delegeres myndighet 
etter sivilbeskyttelsesloven, herunder 
å ivareta kommunens plikt som 
beredskapsorgan, jf. 
sivilbeskyttelsesloven kap IV og V. 

Skjønnsprosessloven av 1. juni 1917
nr. 1

Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  reise  sak og vedta
rettergangsskritt  i  prinsipielle saker
etter skjønnsprosessloven.  

Rådmannen delegeres myndighet til å 
reise sak og vedta rettergangsskritt i 
ikke-prinsipielle saker etter 
skjønnsprosessloven.  

Skogbrukslova av 27. mai 2005 nr. 
31 

Formannskapet delegeres myndighet 
til å fatte vedtak i saker av prinsipiell
betydning etter skogbrukslova. 

Rådmannen delegeres  myndighet  til
å  fatte  vedtak  i  ikke-prinsipielle
saker etter skogbrukslova. 

Smittevernloven av 5. august 1994 
nr. 55 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter smittevernloven. 

Sosialtjenesteloven  av 18.  desember
2009 nr. 121  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter sosialtjenesteloven. 

Spesialisthelsetjensteloven av 2. juli
1999 nr. 61 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter spesialisthelsetjenesteloven. 

Straffeloven  2005  av  20.  mai  2005
nr. 28  

Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  reise  sak og vedta
rettergangsskritt  i  prinsipielle saker
etter straffeloven.  

 

Rådmannen delegeres myndighet til å 
reise sak og vedta rettergangsskritt i 
ikke-prinsipielle saker etter 
straffeloven.  
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Straffeprosessloven av 22. mai 1981
nr. 25  

Formannskapet delegeres myndighet 
til å fatte vedtak i prinsipielle saker 
etter straffeprosessloven, herunder 
lovens § 188 andre ledd om samtykke 
til plassering i institusjon eller 
kommunal boenhet i stedet for 
fengsling.  

 

 

Rådmannen delegeres myndighet til å 
fatte vedtak etter straffeprosessloven i
saker som ikke er av prinsipiell 
betydning. 

Strålevernloven  av  12.  desember
2000 nr. 36  

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter strålevernloven.  

Lov om tilskott til livsynssamfunn 
av 12. juni 1981 nr. 64 (Erstattes med 
ny lov fra 2021)

 Rådmannen delegeres myndighet 
etter lov om tilskott til 
livsynssamfunn.  

Tobakkskadeloven av 9. mars 1973 
nr. 14 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter tobakkskadeloven. 

Tomtefestelova  av  20.  desember
1996 nr. 106  

 Rådmannen delegeres  myndighet  til
å  fatte  vedtak  i  ikke-prinsipielle
saker etter tomtefesteloven.  

Lov om trudomssamfunn og ymist 
anna av 13. juni 1969 nr. 25 

 Rådmannen  delegeres
myndighet  etter  lov  om
trudomssamfunn og ymist anna. 

Tvangsfullbyrdelsesloven av 26. 
juni 1992 nr. 86 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter tvangsfullbyrdelsesloven. 

Tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90  Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  reise  sak og vedta
rettergangsskritt  i  prinsipielle saker
etter tvisteloven.  

 

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
tvisteloven, herunder å reise sak og 
vedta rettergangsskritt.  

 

Valgloven av 28. juni 2002 nr. 57 
Med medhold i valglovens § 4-1
delegeres  formannskapets
medlemmer  myndighet  som
valgstyre.  

 

Med  medhold  i  valglovens  §  4-2
delegeres  valgstyret  myndighet  til
å oppnevne stemmestyrer.  

 

Med medhold i valglovens § 9-3 nr. 1 
delegeres valgstyret myndighet til å 
avgjøre hvor mange stemmekretser 
kommunen skal deles inn i.  

 

Med medhold i valglovens § 9-3 nr. 2 
delegeres valgstyret myndighet til å 

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
valgloven.  
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avgjøre hvor stemmegivningen skal 
foregå, og til å fastsette tiden for 
stemmegivning. 

Vannressursloven  av  24.  november
2000 nr. 82  

 Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter 
vannressursloven.  

Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  fatte  vedtak  i
prinsipielle  saker  etter  vegloven
med  unntak  av  de  sakene
kommunestyret selv skal avgjøre.  

Rådmannen delegeres myndighet i 
ikke-prinsipielle saker etter vegloven.  

Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 
4 

Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  fatte  vedtak  i
prinsipielle  saker  etter
vegtrafikkloven.  

Rådmannen delegeres myndighet til å 
fatte vedtak i ikke-prinsipielle saker 
etter vegtrafikkloven, herunder å fatte 
vedtak etter vegtrafikklovens § 37 om
fjerning av kjøretøy fra kommunal 
eiendom.  

Vergemålsloven av 26. mars 2010  

 

 Rådmannen  delegeres  myndighet
etter vergemålsloven. 

Viltloven av 29. mai 1981 nr. 38  Formannskapet  delegeres
myndighet  til  å  fatte  vedtak  i
prinsipielle saker etter viltloven. 

Rådmannen delegeres  myndighet  til
å  fatte  vedtak  i  ikke-prinsipielle
saker  etter  viltloven,  herunder  å
ivareta  kommunens  myndighet  som
lokalt viltorgan, jf. viltlovens § 4.  

Utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 
35 

 Rådmannen delegeres myndighet 
etter utlendingsloven. 
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9. UNNTAK 

 

Etter følgende lover er kommunen tildelt myndighet, men det anses av ulike grunner som ikke relevant
å vedta delegeringer i Bø kommune: 

• Burettslaglova: Vi har ikke borettslag i Bø. 
• Bygdeallmenningsloven: Vi har ikke bygdeallmenninger i Bø.  
• Fjellova: Vi har ikke statsallmenninger i Bø.  
• Lov  om forsøk  i  offentlig  forvaltning:  Loven  tillegger  ikke  kommunen  noen  myndighet.

Forsøk er uansett et prinsipielt spørsmål som kommunestyret bør behandle selv.  

• Grannegjerdelova: Kommunestyret har ikke vedtatt forskrift etter loven.  
• Luftfartsloven: Det anses usannsynlig at loven vil komme til anvendelse i Bø. I så tilfelle vil

kommunens myndighet følge plan- og bygningsloven.  

• Voksenopplæringsloven: Vi har ingen ordning for støtte til studieforbund.  

 

Etter  følgende  lover  er  kommunen  tildelt  liten  eller  ingen  myndighet,  og  kommunestyret  vedtar
dermed ingen delegasjon:  

• Kosmetikkloven 
• Krigspensjonering for sivilpersoner 
• Lov om krigspensjon for militærpersoner 
• Krigsskadestønadsloven  
• Merverdiavgiftsloven 
• Personopplysningsloven  
• Regnskapsloven  

 

For  ordens  skyld  presiseres  det  at  selv  om  ikke  kommunestyret  fatter  vedtak  om  delegasjon  av
myndighet etter disse lovene, så plikter enhver tjenestemann å opptre i tråd med de nevnte lovene.  
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