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1 GENERELLE BESTEMMELSER
1.1 Retningslinjer for utøvelse av myndighet
Dette reglementet inneholder delegeringer fra Hamar kommunestyre. I tillegg vedtas
bestemmelser om delegering blant annet i økonomireglementet og i rådmannens
delegeringsreglement.
All delegert myndighet utøves i henhold til kommunestyrets forutsetninger og prioriteringer, og
i henhold til gjeldende lover, forskrifter, samt instruksjoner og retningslinjer gitt av overordnet
organ. Myndigheten utøves innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.
Delegert myndighet utøves innenfor rammen av kommuneloven. Saker hvor
delegasjonsreglementet er taust avgjøres etter reglene i pkt. 1.6.a, etter skillet mellom
prinsipielle og ikke‐prinsipielle saker. De viktigste avgjørelser av økonomisk, organisatorisk og
politisk karakter fattes av kommunestyret selv.
Ved utøvelse av offentlig myndighet skal saksbehandlingen følge de kravene forvaltningsloven
stiller. Offentleglova og prinsippet om meroffentlighet gjelder for all delegert myndighet med
mindre annet er særskilt bestemt.
Delegert myndighet kan videredelegeres med mindre annet uttrykkelig er bestemt. Delegert
myndighet kan likevel ikke videredelegeres til kommunale foretak, interkommunalt samarbeid
eller til organ utenfor kommunen, med mindre annet er bestemt av kommunestyret.
Overordnet instans kan kreve å få seg forelagt en sak som en underordnet instans har til
behandling i henhold til delegert myndighet.
1.2 Omgjøring og klage
Vedtaksinstansen eller overordnet instans kan av eget tiltak omgjøre et enkeltvedtak dersom
det foreligger hjemmel til det etter forvaltningsloven § 35 og/eller generelle ulovfestede
prinsipper.
Parter og andre med rettslig klageinteresse har etter forvaltningslovens § 28 rett til å påklage
enkeltvedtak (jf. definisjonen i forvaltningslovens § 2) truffet av forvaltningsorgan opprettet i
medhold av kommuneloven. Noe annet kan følge av den enkelte særlov.
Vedtaksinstansen delegeres myndighet til å fungere som ”underinstans” i
klagesaker i medhold av forvaltningsloven § 33, med mindre annet fremgår av del II i dette
reglementet. Når myndighet er delegert til rådmannen kan han videredelegere denne
myndigheten.
Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller
endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen
ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken. Vedtak om å avvise en klage kan påklages.
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Dersom klagen ikke blir opphevet, omgjort eller avvist skal sakens dokumenter sendes
klageinstansen så snart saken er ferdig tilrettelagt. Hva som er rett klageinstans fremgår av
delegeringene til den enkelte særlov, jf. reglementets del 2.
For nærmere beskrivelse av reglene om klage vises det til forvaltningslovens kap VI. For
delegeringer til kommunens klagenemnd vises det også til reglementets pkt. 1.9.
Når en klage skal avgjøres av kommunens klagenemnd har rådmannen ansvaret for at saken er
tilstrekkelig tilrettelagt for behandling i klagenemnda, bl.a. ved å påse at underinstansen har
behandlet saken i tråd med fvl. § 33 og gitt tilstrekkelige opplysninger i en egen saksutredning.
Dersom rådmannen er inhabil etter kommunelovens § 40, punkt 3 c) tilrettelegger
klagenemndas leder selv saken. Dersom sakens karakter tilsier en grundigere utredning kan
saken tilrettelegges av en annen kommune.
1.3 Kommunestyrets tilsyn og kontroll
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver
sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse, jf. kommuneloven § 60 nr. 1. De kan
omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som
disse kunne omgjøre vedtaket selv.
1.4 Endringer i reglementet
Endringer i reglementet gjøres av kommunestyret selv. Rådmannen kan løpende foreta juster i
reglementet som følge av vedtak fattet av kommunestyret, vedtatte lovendringer når disse ikke
endrer ved reglementets prinsipper eller innholdet i fullmakter. Det samme gjelder for andre
typer endringer som må anses som kurante.
1.5 Kommunestyret
Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt
ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf. kommuneloven § 6.
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, 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. Kommunestyret og fylkestinget skal påse at de kommunale regnskaper revideres
på betryggende måte, jf. kommuneloven § 76. Som et overordnet prinsipp gjelder at de
viktigste avgjørelser av organisatorisk og økonomisk karakter skal fattes av kommunestyret
selv.
Som kommunens øverste politiske organ skal kommunestyret avlastes for enkeltsaker og
fortrinnsvis behandle saker hvor det er nødvendig med en grundig og bred politisk behandling.
Kommunestyret avgjør blant annet følgende saker:
a. Saker hvor lov eller forskrift forbyr delegering. Dette gjelder normalt saker som ifølge
lov‐ eller forskriftsbestemmelse må avgjøres av "kommunestyret selv".
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b. Oppnevning av faste utvalg, kommunestyrekomiteer og styrer for institusjoner i tråd
med kravene i kommuneloven §§ 10, 10a og 11, og velg av styrer til disse med mindre
annet fremgår av dette reglementet.
c. Avtaler om interkommunalt samarbeid etter kommuneloven kap. 5 og lov om
interkommunale selskaper.
d. Årsbudsjettet og endringer i dette, jf. kommunelovens § 45. Det innebærer blant annet
at kjøp og salg av eiendommer og finansiering av dette må skje innenfor vedtatte
budsjettrammer.
e. Saker om å avgi garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser, jf.
kommuneloven § 51. Kommunestyret kan fastsette en samlet ramme for garantier som
kan gis av kommunen, fastsette en øvre grense for den enkelte garanti og fastsette
prosedyre for de tiltak som skal iverksettes dersom en garanti skal innfris. I disse tilfelle
kan vedtaksmyndighet gis formannskapet eller rådmannen avhengig av garantiens
formål.
f. Fastsetter forskrifter etter særlov når forskriftsmyndighet er lagt til "kommunen", med
mindre delegeringsreglementet legger myndigheten til et annet organ i kommunen.
g. Bestemmelser om avgift, gebyr eller betaling til kommunen, hvis ikke myndighet
særskilt er lagt til et annet organ gjennom lovbestemmelse, forskrift eller av
kommunestyret selv.
1.6 Formannskapet
Formannskapet skal i følge loven behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak,
jf. kommuneloven § 8 nr. 3, 1. setning jf. § 44 og § 45.
Alle saker som skal behandles i kommunestyret, med unntak av saker fra kontrollutvalget og
kommunale foretak opprettet i medhold av kommuneloven kap. 11, skal først fremmes for
formannskapet som vedtar innstilling i saken.
Formannskapet delegeres myndighet:
a. til å fatte avgjørelse i saker av prinsipiell karakter når avgjørelsesmyndighet i følge lov
eller delegeringsreglementet ikke er lagt til kommunestyret eller et annet organ, jf.
kommuneloven § 8 nr. 3, 3. setning, eller rådmannen, jf. § 23 pkt. 4. Rådmannen avgjør
hva som er en sak av prinsipiell betydning i henhold til forvaltningsrettslige regler og
kommunens tidligere praksis. Saken skal legges fram for formannskapet til avgjørelse
dersom det er tvil om avgjørelsen skal anses som prinsipiell eller ikke. Hva som er av
prinsipiell betydning må vurderes ut i fra vedtakets karakter og konsekvenser. Det vil
særlig være av betydning i hvor stor grad avgjørelsen må anses klarlagt gjennom
politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis.
b. til å fatte vedtak i hastesaker på kommunestyrets område, jf. kommuneloven § 13 nr. 1.
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c. til å foreta valg og oppnevning av medlemmer til styrer råd og utvalg når loven ikke
krever at kommunestyret selv foretar valget.
d. til å vedta planer kommunen er pliktig til å utarbeide etter særlov i den grad
kommunestyret ikke er vedtaksmyndighet
e. i saker hvor rådmannen er inhabil, med mindre avgjørelsesmyndighet er delegert til
Organisasjons‐ og personalstyret.
f. til å utøve løpende eierstyring på vegne av kommunen, herunder oppnevne/foreslå
kommunens representanter til styrende organer, med mindre ikke annet er positivt
bestemt. Saker av betydelig politisk og/eller prinsipiell betydning for kommunen, skal
forelegges kommunestyret. Myndigheten omfatter ikke kommunale foretak.
Formannskapets myndighet utøves innenfor de rammer som er fastsatt i kommunens
eiermelding.
g. til å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne.
h. Formannskapets myndighet i saker innenfor landbruksforvaltningen er nærmere
regulert i pkt. 1.14.
1.7 Ordfører
Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle
tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.
Ordfører delegeres myndighet til å representere kommunen i generalforsamling, når ikke annet
er bestemt av kommunestyret eller formannskapet. Ordfører kan videredelegere sin
myndighet.
Ordfører delegeres i sommerferien myndighet til å fatte vedtak i saker av ikke prinsipiell
karakter som ikke er delegert til rådmannen, og som ikke kan vente til rett politisk utvalg er
samlet, såframt loven selv ikke er til hinder for det. Vedtak skal fattes etter innstilling fra
rådmannen.
Ordfører delegeres myndighet til i enkeltsaker å tildele midler til aktuelle formål innenfor en
ramme fastsatt i økonomireglementet/i det årlige budsjettvedtaket.
1.8 Organisasjons‐ og personalstyret
Organisasjons‐ og personalstyret godkjenner protokollene fra lokale og sentrale forhandlinger.
Organisasjons‐ og personalstyret delegeres myndighet til å fatte avgjørelser i personalsaker, jf.
kommuneloven § 23 nr. 1, når rådmannen er inhabil. Saker som gjelder Rådmannen som
person avgjøres av formannskapet.
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1.9 Klagenemnda
Klagenemnda avgjør klager over enkeltvedtak som etter kommunestyrets beslutning eller
særlovgivning skal kunne påklages til kommunale klageorgan, når vedtaket er fattet av et
forvaltningsorgan i medhold av kommuneloven, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Dette
gjelder også klager til kommunalt klageorgan i medhold av kommunehelsetjenesteloven § 2‐4.
Kommunestyret selv kan vedta særskilte bestemmelser om at klageinstansen skal være en
annen enn kommunens klagenemnd.
Departementet1 er klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret. Vedkommende
statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra statlig
forvaltningsorgan.
Klagenemnda kan prøve alle sider av saken. Overprøving av forvaltningskjønn skal likevel skje
innenfor de retningslinjer og budsjettforutsetninger som er fastsatt av kommunestyret.
1.10 Skattetakstnemnda for eiendomsskatt
Myndighet til å fastesette takstgrunnlag for eiendomsskatt legges til Skattetakstnemnda for
eiendomsskatt, jf. byskatteloven § 4 annet ledd og eiendomsskattevedteker for Hamar
kommune, sist endret 01.04.2009 og Finansdepartementets godkjennelse av 27. februar 2002
1.11 Klagenemnda for eiendomsskatt
Klager på utskrevet eiendomsskatt fattet i medhold av byskattelovens § 4 annet ledd avgjøres
av Klagenemnda for eiendomskatt.
1.12 Kontrollutvalget
Kontrollutvalg skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale
forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalgets myndighet er regulert i kommuneloven §§ 77 og 80
med forskrifter.
1.13 Hedmark Revisjon IKS
Hedmark IKS leverer revisjonstjenester til kommunen i samsvar med kommuneloven § 78 flg.
og i henhold til selskapsavtale av 11. mai 2005 og avtale inngått med Hamar kommune
v/kontrollutvalget.
1.14 Interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Stange og Løten
Interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Stange og Løten utfører lovpålagte oppgaver som
ligger til den kommunal landbruksforvaltning. Landbrukskontoret skal være en aktiv aktør innen
landbruksbasert næringsutvikling i regionen og arbeide aktivt med andre områder som berører
landbruket i regionen. Arbeidet utføres innenfor de rammer som fremgår av samarbeidsavtale
datert 27.03.2007 og Hamar kommunestyres vedtak 13.12.2006 sak 112/06.

1

er normalt delegert til Fylkesmannen
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Kommunestyret pålegger rådmannen å videredelegere til Rådmannen i Stange v/
interkommunalt landbrukskontor å utføre oppgaver og treffe avgjørelse i enkeltsaker eller
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning innenfor følgende områder:
 Lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordloven) med forskrifter.
 Lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk med forskrifter
 Lov av 28. november 2003 nr. nr 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom med
forskrifter
 Lov av 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting med forskrifter
 Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åseteretten med forskrifter.
 Lov av 16. januar 2004 nr. 5 om Svine‐ og fjørfeproduksjon med forskrifter
For myndighet delegert etter særlovgivningen vises det også til del 2 i reglementet.
Formannskapet har myndighet til å fatte vedtak i saker av prinsipiell karakter. Rådmannen i
Hamar kommune har ansvaret for å innstille overfor formannskapet i disse sakene. Det
interkommunale landbrukskontoret er ansvarlig for at saken er forsvarlig utredet før den
oversendes kommunen for behandling.
Klager behandles etter bestemmelsene i kommuneloven § 28 f. Enkeltvedtak som kan påklages
etter forvaltningsloven § 28 1. ledd kan påklages til Hamar kommune sin klagenemnd.
Vedkommende statlige organ er likevel klageinstans når vedtak er truffet i henhold til
myndighet delegert fra et statlig organ. Saker som er avgjort av formannskapet som første
instans (saker av prinsipiell betydning) kan påklages til kommunestyret, med mindre statlig
organ er klageinstans. Formannskapet er ”underinstans” etter forvaltningslovens § 33 i
klagesaker hvor formannskapet har fattet vedtak i første instans. I øvrige saker er rådmannen i
Hamar ”underinstans”. Det interkommunale landbrukskontoret er ansvarlig for at klagesaken er
tilstrekkelig opplyst før saken oversendes kommunen for behandling.
1.15 Valgstyret
Formannskapet delegeres myndighet til å fungere som valgstyre med ansvar for å gjennomføre
kommune‐, fylkestings‐ og Stortingsvalg, jf. valgloven § 4‐1.
Valgstyret delegeres myndighet til å fungere som samevalgstyre med ansvar for å gjennomføre
sametingsvalget, dersom forskriftens krav om antall manntallsførte krever at det etableres et
eget samevalgstyre, jf. § 17 i forskrift om valg til sametinget.
1.16 Vilt‐ og fiskenemnda
Vilt‐ og fiskenemnda har ansvar for å følge opp kommunens oppgaver og myndighet innenfor
den lokale viltforvaltning. For myndighet delegert etter viltloven vises det til reglementets del II.
1.17 Plan‐ og byggekomiteen
Plan‐ og byggekomiteens fullmakter knyttet til gjennomføring av byggeprosjekter er regulert i
økonomireglementet og vedtak fattet av kommunestyret i den enkelte sak.
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1.18 Alkoholkontrollutvalget
Alkoholkontrollutvalget delegeres myndighet til å forestå kontrollen med salg av øl og skjenking
av alkohol i kommunen, i samsvar kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
1.19 Hamar kino KF
Innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende vedtekter for Hamar Kino KF (vedtatt av
kommunestyret 06.12.00 sak nr 00/050665, sist endret 11.05.2005), er Hamar kino KF delegert
myndighet til drift av kino.
1.20 Ankerskogen Hamar svømmehall KF
Innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende vedtekter for Ankerskogen Hamar svømmehall
KF (vedtatt av kommunestyret 06.12.00 sak nr 00/050665, sist endret 24.10.2007), er Hamar
svømmehall KF delegert myndighet til drift av Ankerskogen svømmehall og friskvernsenter.
1.21 Hedemarken interkommunale brannvesen (HIB)
Innenfor de til enhver tid gjeldende vedtekter for HIB (vedtatt av kommunestyret 18.06.97 sak
nr 97/0043), samt avtale om interkommunalt brann‐ og feiervesen for Hamar, Stange og Løten
kommuner, er HIB delegert myndighet til drift av kommunens brann‐ og feiervesen.
HIB sin myndighet etter brann‐ og eksplosjonsvernloven, forurensingsloven og plan‐ og
bygningsloven fremgår av delegering i tilknytning til den enkelte særlov, se del 2 i reglementet.
1.22 Hias IKS
Innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende selskapsavtale for Hias (vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001), har HIAS ansvaret for å anlegge, eie og drive kommunaltekniske
fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Omfanget på tjenestene leveres i samsvar med
føringer fra kommunen.
1.23 Rådmannen
Med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 1 gis rådmannen myndighet til å fatte avgjørelse i
personalsaker, herunder opprette stillinger, foreta tilsettinger og fatte vedtak om opphør av
arbeidsforhold, med mindre myndighet er delegert til organisasjons‐ og personalstyret eller til
formannskapet i medhold av dette reglementet.
Med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 4 og med de begrensinger som følger av dette
delegeringsreglementet, eller er uttrykkelig vedtatt av kommunestyret, gis rådmannen
myndighet til å fatte avgjørelse i alle enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
Rådmannen avgjør selv om myndighet skal videredelegeres internt i kommunen. Rådmannen
kan også delegere delegeringsmyndighet. Ved intern delegering skal det tas hensyn til de
retningslinjer som er trukket opp av kommunens politiske myndigheter. Intern delegering kan
skje dersom rettssikkerhetshensyn og effektivitetshensyn, og hensynet til likebehandling i
forvaltningen ivaretas, og vedkommende enhet har kompetanse til å utøve den delegerte
myndighet.
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Rådmannen kan videredelegere forvaltningsmyndighet til interkommunale samarbeidsorganer,
når det uttrykkelig er åpnet opp for det i delegeringsreglementet.
Av rådmannens myndighet nevnes særskilt myndighet til å;
a. Godkjenne godtgjøring til folkevalgte i henhold til kommunestyrets retningslinjer.
b. Foreta de administrative avgjørelser som vedrører den daglige drift og organisering av
kommunen.
c. Avgjøre om kommunen skal avgi høringsuttalelser, og i så fall sørge for at sakene
fremmes for formannskapet, med mindre det uttrykkelig fremgår at uttalelsen skal avgis
av annet organ.
d. Oppfølgning av kommunens eierskap i samsvar med de prinsipper som fremgår av
kommunens eiermelding vedtatt av kommunestyret 2. september 2009.
e. Oppnevne kommunens styremedlemmer i HIKT (Hedmark IKT), jf. kommunestyresak
15/10 og § 7 i vedtektene for Hedmark IKT.
f. Selge tjenester i markedet innenfor området teknisk, drift og anlegg, innenfor de
rammer og forutsetninger som fremgår av kommunestyresak 11/03. Utleie og
forvaltning av kommunale utleieboliger.
g. Inngå og forvalte festeavtaler for kommunale eiendommer og eiendommer kommunen
fester.
h. Salg og bortleie av næringstomter i regulerte områder, samt fastsette tomteinndelinger
for alle næringsområder i kommunen i samsvar med kommunestyresak 98/0067.
i.

Avgi uttalelser som ledd i andre organers saksbehandling i enkeltsaker med mindre noe
annet er særskilt fastsatt i lov, forskrift eller delegeringsvedtak.
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2

DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

2.1 Generelt om myndighet som er delegert etter særlover
Myndighet som er delegert til rådmannen etter særlover omfatter kun enkeltsaker og typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 23 nr. 4. Saker av prinsipiell
betydning avgjøres av formannskapet. Se nærmere under pkt 1.6.a vedrørende skillet mellom
saker av prinsipiell og ikke‐ prinsipiell karakter. All delegert myndighet utøves i samsvar med de
prinsipper som fremgår av del 1 i dette reglementet. Delegeringene gjelder så langt særloven
tillater og ikke annet er bestemt.
2.2 Alkoholloven ‐ 2. juni 1989 nr. 27 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter loven med forskrifter delegeres til rådmannen,
likevel slik at Alkoholkontrollutvalget delegeres myndighet til å forestå kontrollen med salg av
øl og skjenking av alkohol i kommunen, i samsvar kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. § 1‐16.
2.3 Arbeidsmiljøloven – 17. juni 2005 nr. 62 med forskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven med
forskrifter.
Saker som berører rådmannens ansettelsesforhold ivaretas av formannskapet.
2.4 Arkivloven – 4. desember 1992 nr. 126 med forskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven med
forskrifter.
2.5 Barnehageloven ‐ 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter
Kommunestyret fastsetter vedtekter for kommunale barnehager, jf barnehageloven § 7 fjerde
ledd.
Formannskapet delegeres myndighet til å tilpasse rammeplan til lokale forhold etter § 2
åttende ledd.
Kommunens øvrige myndighet og oppgaver etter loven med forskrifter, delegeres til
rådmannen.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. § 9. Kommunens klagenemnd er klageinstans
ved avslag på søknad om barnehageplass og klage på andre enkeltvedtak fattet med hjemmel i
kommunens barnehagevedtekter. Adgangen til å klage over avslag på barnehageplass er
nærmere regulert i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §§ 6 flg. (2005‐
12‐16 nr. 1477).
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2.6 Barnevernloven ‐ 17. juli 1992 nr. 100 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter loven med forskrifter, delegeres til rådmannen så
langt det er tillatt etter lov og forskrift. Dette omfatter kompetanse til å reise søksmål og
anvende rettsmidler etter lovens § 7‐24.
Den person som er ansatt som barnevernstjenestens leder delegeres myndighet etter lovens §
2‐1 4. ledd, herunder myndighet til å fatte vedtak hvor vedtaksmyndighet er lagt til
barnevernadministrasjonens leder, jf. §§ 4‐6 (herunder § 4‐19), § 4‐9 og 4‐25.
Barneverntjenestens leder kan videredelegere myndighet i alle saker som ikke regnes som
prinsipielle, jf. § 2‐1 fjerde ledd, så langt loven legger vedtaksmyndighet til
”barnevernstjenesten” og så langt loven tillater det.
Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet etter loven, jf. § 6‐5, såframt ikke klagesaken
hører inn under fylkesnemnda etter lovens kap. 7.
2.7 Brann‐ og eksplosjonsvernloven – 14. juni 2002 nr. 20 med forskrifter
Kommunens oppgaver og myndighet etter brann‐ og eksplosjonsvernloven med forskrifter
delegeres til HIB, så langt loven tillater det og annet ikke følger av reglementets del 1. Dette
omfatter også kommunens myndighet til å ilegge tvangsmulkt, jf. § 39 i loven.
Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret. Vedkommende
statlige instans er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et
statlig forvaltningsorgan. For øvrige enkeltvedtak er kommunens klagenemnd klageinstans. Se
forøvrig brannvernloven § 41.
2.8 Diskriminerings‐ og tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 nr. 42
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter loven.
Saker av prinsipiell karakter følges opp av formannskapet.
2.9

Eiendomsskatteloven ‐ 6. juni 1975 nr. 29 med forskrifter og skattelov for byane – 18.
august 1911 nr. 9 § 4
Myndighet til å fastesette takstgrunnlag for eiendomsskatt legges til Skattetakstnemnda for
eiendomsskatt, jf. byskatteloven § 4 annet ledd og eiendomsskattevedtekter for Hamar
kommune, sist endret 01.04.2009. Nemnda delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker
om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 c).
Øvrig myndighet og oppgaver etter loven delegeres til rådmannen.
Vedtak etter § 7 kan påklages til kommunens klagenemnd. Klager over
eiendomsskattefastsettelsen avgjøres av den særskilte klagenemnda for eiendomsskatt
opprettet av kommunestyret med hjemmel i byskattelovens § 4.
2.10 Eierseksjonsloven – 23. mai 1997 nr. 31 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter loven delegeres til rådmannen.
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Kommunens vedtak om å tillate eller nekte å tillate seksjonering kan påklages til fylkesmannen.
Kommunens klagenemnd er klageinstans for øvrige enkeltvedtak.
2.11 Film og videogramloven ‐ 15. mai 1987 nr. 21 med forskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om konsesjon og utøve kontroll etter § 2.
Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd.
2.12 Bibliotekloven ‐ 20. desember 1985 nr. 108 med forskrifter
Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette reglement for folkebiblioteket etter § 4.
Øvrig myndighet og oppgaver etter loven delegeres til rådmannen.
2.13 Forpaktingsloven ‐ 25. juni 1965 nr. 1 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter jordloven med forskrifter delegeres til rådmannen.
Saker av prinsipiell karakter avgjøres av formannskapet. Se for øvrig pkt 1.14 og pålegg om
videredelegering til interkommunalt landbrukskontor.
Skjønn etter forpaktingsloven § 11, kan påklages til fylkesmannen.
2.14 Forurensingsloven – 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter
Kommunestyret fastsetter selv avgifter og forskrifter med hjemmel i forurensningsloven med
forskrifter.
Kommunens myndighet og oppgaver etter loven delegeres til rådmannen så langt det er tillatt
etter loven og ikke annet er bestemt i dette reglementet.
Kommunens myndighet og oppgaver etter forurensingsloven kap. 6 med forskrifter (akutt
forurensing), delegeres til Hedmarken interkommunale brannvesen (HIB), så langt loven tillater
og ikke annet er bestemt.
Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet i medhold av loven hvor
myndighet er lagt til "kommunen", unntatt vedtak etter § 47 hvor fylkesmannen er
klageinstans, jf. lovens § 85.
Vedtak truffet av kommunen i medhold av bestemmelsene i forurensingsforskriften kan
påklages til fylkesmannen, jf. § 41‐5.
Kommunale vedtak etter forurensningsforskriften § 7‐4 om gjennomføring av tiltak for å sikre
overholdelse av grenseverdiene i § 7‐6 og målsettingsverdiene i § 7‐7 kan påklages til Klima‐ og
forurensningsdirektoratet. Andre vedtak truffet av kommunen etter kapittel 7 kan påklages til
kommunens klagenemnd. I større saker av prinsipiell og politisk art skal Klima‐ og
forurensningsdirektoratet i samråd med Miljøverndepartementet vurdere om klagesaken skal
behandles av departementet.
Kommunes klagenemnd er klageinstans for vedtak fattet med hjemmel i forurensingsloven kap.
12 og 15. For enkeltvedtak truffet av kommunestyret er fylkesmannen klageinstans.
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2.15 Forvaltningsloven – 10. februar 1967 med forskrifter
Myndighet til å fatte vedtak i klagesaker etter § 28 andre ledd delegeres til kommunens
klagenemnd så langt ikke en annen klageinstans er særskilt fastsatt eller en særskilt
klagenemnd er opprettet.
2.16 Friluftsloven ‐ 28. juni 1957 nr. 16 med forskrifter
Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak etter loven.
Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak etter lovens § 40 om stansing og fjerning av
ulovlige byggverk og myndighet til å avgi uttalelse om tvilsspørsmål om hva som regnes som
innmark og utmark m.v. etter § 20.
Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd, jf. § 24, 2. ledd og forvaltningsloven §
28, 2. ledd. Vedtak etter §§ 14, 18 første ledd, 35 første ledd og 40 første ledd, kan påklages til
fylkesmannen.
2.17 Gravferdsloven ‐ 7. juni 1996 nr. 32 med forskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de enkeltvedtak hvor myndighet etter loven er lagt
til kommunen, herunder enkeltvedtak som gjelder avgifter etter § 21 i den grad
kommunestyrets har fastsatt forskrifter om avgift som gir hjemmel til dette.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. lovens § 24, 2. ledd.
2.18 Hundeloven ‐ 4. juli 2003 nr 74 med forskrifter
Kommunestyret fastsetter selv forskrifter med hjemmel i loven, med mindre annet fremgår av
dette reglementet.
Kommunens myndighet etter § 6 f) til å gi forskrift om båndtvang m.v. for å beskytte viltet
delegeres til Vilt‐ og fiskenemnda.
Øvrig myndighet som etter loven er lagt til kommunen, delegeres til rådmannen.
Kommunens vedtak om innføring av båndtvang etter § 6 f) kan påklages til fylkesmannen.
Viltnemnda delegeres myndighet til å fungere som underinstans i klager på forskrift fastsatt av
viltnemnda i medhold av § 6 f).
2.19 Husbankloven ‐ 1. mars 1946 nr. 3 med forskrifter
Myndighet til å avgjøre søknader om tilskudd og lån av midler kommunen har fått tildelt til
videre utlån og tilskudd etter lovens § 21 med forskrifter, delegeres til rådmannen. Delegert
myndighet utøves innenfor rammen av lokale forskrifter og retningslinjer fastsatt av
kommunestyret.
Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd. Avgjørelser som fattes av statlig instans
kan påklages i den grad det finnes særskilte klageordninger etter lovens § 20.
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2.20 Industrikonsesjonsloven og Vassdragsreguleringsloven ‐ 24. desember 1917 nr. 16 og
17 med forskrifter
Myndighet til å bestemme bruk av fondsmidler etter industrikonsesjonsloven § 2 fjerde ledd nr.
13 og vassdragsreguleringsloven § 11, nr. 2 andre ledd, samt myndighet etter kommunens
vedtekt om kommunalt næringsfond (kraftfond) (Kommunestyresak 77/10) delegeres til
formannskapet.
Rådmannen er etter vedtektene delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak om tildeling av
beløp inntil 100.000 kroner for lån og 50.000 kroner for tilskudd.
2.21 Husleieloven – 26. mars 1999 nr. 17 med forskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter loven.
2.22 Jordloven ‐ 12. mai 1995 nr. 23 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter jordloven med forskrifter delegeres til rådmannen.
Saker av prinsipiell karakter avgjøres av formannskapet. Se for øvrig pkt. 1.14 og pålegg om
videredelegering til interkommunalt landbrukskontor.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. § 8 i forskrift av 8. desember 2003 nr 1479 om
overføring av myndighet til kommunen.
2.23 Jordskifteloven ‐ 21 des. 1979 nr. 77 med forskrifter
Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal begjære jordskifte eller
påanke et jordskifte. Andre rettsmidler enn å påanke et avholdt skifte kan rådmannen fatte
avgjørelse om.
Rådmannen delegeres myndighet til å uttale seg på kommunens vegne etter § 3, som sier at
kommunen skal uttale seg før det kan fremmes jordskifte for eiendommer i tettbygd strøk. Se
for øvrig pkt. 1.14 om pålegg om videredelegering til interkommunalt landbrukskontor.
2.24 Kommuneloven – 25. september 1992 nr. 107 med forskrifter
Formannskapet delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et
annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til
dette, jf § 13.
Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke
er av prinsipiell karakter, jf § 23 nr. 4, med mindre annet fremgår av dette reglementet.
Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker eller typer av saker av
prinsipiell betydning, med mindre de er av en karakter som gjør at de skal avgjøres av
kommunestyret selv.
Rådmannen delegeres myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i
personalsaker, jf. § 24 nr. 1.
Organisasjons‐ og personalstyret delegeres myndighet som kommunens partsammensatte
utvalg, jf. § 25.
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2.25 Kommunehelsetjenesteloven ‐ 19. nov. 1982 nr. 66 med forskrifter
Kommunestyrets myndighet og oppgaver etter loven med forskrifter delegeres til rådmannen
så langt det er tillatt etter § 4a‐3.
Kommunens klagenemnd avgjør klager etter § 2‐1. Vedtak kan videreklages til statens
helsetilsyn etter § 2‐4, dersom man ikke får medhold i kommunens klagenemnd. Klager etter
kap. 4a avgjøres av fylkesmannen, jf § 4a‐12.
2.26 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter konsesjonsloven med forskrifter delegeres til
rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av formannskapet. Se for øvrig pkt. 1.14 om
pålegg om videredelegering til interkommunalt landbrukskontor.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. § 8 i forskrift av 8. desember 2003 nr 1479 om
overføring av myndighet til kommunen.
2.27 Kulturlova – lov av 29. juni 2007 nr. 89
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens myndighet og oppgaver etter loven.
Saker av prinsipiell betydning avgjøres av formannskapet.
2.28 Kulturminneloven ‐ 9. juni 1978 nr. 50
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens myndighet og oppgaver etter loven.
Det samme gjelder statlig myndighet som etter lovens § 28 er delegert til kommunen 2 .
2.29 Lakse‐ og innlandsfiskeloven ‐ 15. mai 1992 nr. med forskrifter
Rådmannen delegeres myndig het til å ivareta kommunens myndighet og oppgaver etter loven
med forskrifter.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven § 28. andre ledd
2.30 Matrikkellova (lov om eigedomsregistrering) – 17. juni 2005 nr. 101 med forskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter loven.
Enkeltvedtak kan påklages etter kap IV til VI i forvaltningsloven, jf § 46 i loven. Fylkesmannen er
klageinstans når ikke annet er bestemt. Statens kartverk er klageinstans for kommunale vedtak
om utlevering av opplysninger frå matrikkelen, jf. første ledd bokstav j. Hvilke saker som kan
påklages er nærmere regulert i matrikkelloven § 46.
Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, er klageretten noe begrenset. Dette er
regulert i matrikkeforskriften § 22.
2.31 Motorferdsel i utmark og vassdrag – 10. juni 1977 nr. 82 med forskrifter
Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av
motorkjøretøy etter miljøverndepartementets forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 § 6, jf. lovens §
4a.
2

Det foreligger pr dd ingen delegering til kommunen med hjemmel i § 28 i kulturminneloven
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Øvrig myndighet etter loven med forskrifter delegeres til rådmannen.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. forskriftenes § 7 tredje ledd og lovens § 6
tredje ledd.
2.32 Naboloven (Granneloven) ‐ 16. juni 1961 nr. 15 med forskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne i naboforhold.
2.33 Odelsloven ‐ 28. juni 1974 nr. 58 med forskrifter
Formannskapet delegeres myndighet til å søke om odelsfrigjøring etter § 30.
Øvrig myndighet og oppgaver etter loven med forskrifter delegeres til rådmannen. Se for øvrig
pkt. 1.14 om pålegg om videredelegering til interkommunalt landbrukskontor.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. § 8 i forskrift av 8. desember 2003 nr 1479 om
overføring av myndighet til kommunen.
2.34 Offentleglova – 19. mai 2006 nr. 15 med forskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens myndighet og oppgaver etter lovens
kap 4.
Vedtak om avslag på innsyn kan påklages til fylkesmannen, jf. § 32 i loven.
2.35 Offentlige anskaffelsesloven – 16. juli 1999 nr. 69 og anskaffelsesforskriften
Delegeringer fremgår av økonomireglementet.
2.36 Opplæringsloven ‐ 17. juli 1998 nr. 61 med forskrifter
Kommunestyret fastsetter selv forskrifter etter § 2‐9, og fastsetter inntaksområde i medhold av
§ 8‐1, med unntak av enkeltvedtak.
Øvrig myndighet og oppgaver etter loven delegeres til rådmannen.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen.
2.37 Oreigningslova ‐ 23. oktober 1959 nr. 3
Formannskapet kan søke om ekspropriasjon etter lovens § 2, jf. § 3.
Formannskapet kan søke om rett til å sette i verk vedtak før skjønn er avholdt, jf.
§ 25.
2.38 Plan‐ og bygningsloven – 27. juni 2008 nr. 71 med forskrifter
Kommunestyret fatter avgjørelse i saker som etter loven skal avgjøres av kommunestyret selv. I
tillegg skal vedtak om ekspropriasjon med hjemmel i kap. 16 og vedtak om utbyggingsavtaler
med hjemmel i kap. 17 og vedtak om opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og
avløp mv. i kapittel 18 skal fattes av kommunestyret.
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2.38.1 Plandel
Formannskapet delegeres kommunens oppgaver og myndighet i alle saker etter plan‐ og
bygningslovens andre del: plandel, så langt loven tillater og ikke annet er bestemt.
Rådmannen delegeres myndighet:
a. til å avgjøre om et privat planforslag skal legges ut til høring og offentlig ettersyn etter §
12‐11. Saker av prinsipiell betydning eller som det av andre grunner åpenbart knytter
seg politisk interesse til, skal likevel legges frem for formannskapet for første gangs
behandling.
b. etter § 12‐14 andre avsnitt, til å foreta mindre vesentlige endringer i reguleringsplaner
og tomtedelingsplaner.
c. etter kapittel 19 i dispensasjonssaker etter kommuneplanens arealdel,
kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner etter eldre planlov.
2.38.2 Bygningsdel
Rådmannen delegeres kommunens myndighet og oppgaver etter lovens kap. 2 (Krav om
kartgrunnlag), lovens fjerde del: Byggesaksdel og lovens femte del: Håndhevings‐ og
gebyrregler, med unntak av § 33‐1.
Rådmannen kan videredelegere til Hedmarken Interkommunale Brannvesen (HIB) myndighet til
å utføre saksbehandling, kontroll og tilsyn i enkeltsaker som gjelder oljetanker, med hjemmel i
plan‐ og bygningslovens fjerde del
2.38.3 klage
Enkelvedtak etter loven kan påklages til fylkesmannen jf. 1‐9 og forvaltningsloven § 28 andre
ledd. Det samme kan kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan, jf. § 12‐12 tredje
ledd. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan og utbyggingsavtaler kan ikke påklages, jf. §
11‐15 tredje ledd og § 17‐4 tredje ledd. Klagesaker etter lovens plandel behandles av
formannskapet før de oversendes til fylkesmannen.
2.39 Psykisk helsevernloven ‐ 2. juli 1999 nr. 62 med forskrifter
Kommunelegen og NAV sin myndighet følger direkte av loven med forskrifter.
2.40 Serveringsloven – 13. juni 1997 nr. 55 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter loven delegeres til rådmannen.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen.
2.41 Sivilforsvarsloven ‐ 17. juli 1953 nr. 9 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter loven og forskrifter delegeres til rådmannen
2.42 Skjønnsprosessloven ‐ 1. juni 1917 nr. 1
Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal kreve avholdt skjønn
eller anvende rettsmidler.
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2.43 Skogbruksloven – 27. mai 2005 nr. 31 med forskrifter
Myndighet og oppgaver i saker etter skogbruksloven med forskrifter delegeres til rådmannen.
Se for øvrig pkt. 1.14 om pålegg om videredelegering til interkommunalt landbrukskontor.
Saker av prinsipiell karakter avgjøres av formannskapet.
Kommunes vedtak etter loven kan påklages til fylkesmannen, jf. § 21.
2.44 Sosialtjenesteloven ‐ 13. desember 1991 nr. 81 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter loven delegeres til rådmannen innenfor de rammer
som er fastsatt i delegasjonsreglementets del I.
Rådmannens myndighet kan videredelegeres til NAV Hamar innenfor de rammer som fremgår
av partnerskapsavtale mellom Hamar kommune og NAV Hamar.
Saker av prinsipiell karakter avgjøres av formannskapet.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. § 8‐6.
2.45 Stadnamnlova ‐ 18. mai 1990 nr. 11
Myndighet til å fatte vedtak og avgi uttalelser etter loven delegeres til formannskapet.
Vedtak kan påklages til statlig klagenemnd etter lovens § 10.
2.46 Straffeloven ‐ 22. mai 1902 nr. 10
Rådmannen gis fullmakt til å anmelde straffbare forhold og å kreve dekket borgerlige rettskrav
kommunen måtte ha.
Med hjemmel i § 79, 5. ledd gis rådmannen fullmakt til å begjære påtale på kommunens vegne.
2.47 Svine‐ og fjørfeproduksjonsloven av 16. januar 2004 nr. 5 med forskrifter
Kommunens oppgaver i medhold av forskrift av 1. april 2004 nr. 611 (§ 10) om regulering av
svine‐ og fjørfeproduksjon delegeres til rådmannen. Se for øvrig pkt. 1.14 om pålegg om
videredelegering til interkommunalt landbrukskontor.
2.48 Tobakkskadeloven ‐ 9. mars 1973 nr. 14 med forskrifter
Kommunens myndighet etter tobakkskadeloven § 6, 5. og 6. ledd delegeres til rådmannen.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen.
2.49 Tomtefestelova ‐ 20. desember 1996 nr. 106 med forskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne, bortsett fra i saker som
gjelder kommunens søksmålskompetanse. Kommunen skal som hovedregel kreve innløsning av
kommunens tomter så langt loven gir adgang til det.
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2.50 Trudomsamfunnlova ‐ 13. juni 1969 nr. 25 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter § 19 andre ledd om tilskudd delegeres til
rådmannen.
Departementet er klageinstans, jf. § 19 femte ledd.
2.51 Tvangsfullbyrdelsesloven ‐ 26. juni 1992 nr. 6 med forskrifter
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens interesser og opptre som part på
kommunens vegne i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven, jf tvistemålsloven § 2‐1.
2.52 Tvisteloven – 17. august 2005 nr. 90
Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal gå til søksmål eller
anvende rettsmidler, med unntak av saker etter tvangsfullbyrdelsesloven.
Rådmannen delegeres myndighet til å begjære arrest og midlertidig forføyning etter kap. 33 og
34.
2.53 Valgloven – 28. juni 2002 nr. 57 med forskrifter
Kommunens myndighet og oppgaver etter loven med forskrifter delegeres til rådmannen så
langt loven tillater.
Kommunens øvrige myndighet og oppgaver etter valgloven med forskrifter delegeres til
valgstyret.
Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og
gjennomføringen av valget, jf. valgloven §§ 13‐1 og 13‐2. Gjelder klagen spørsmål om
stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført
klagerett. For klage over stortingsvalg er Stortinget klageinstans. For klage over fylkestings‐ eller
kommunestyrevalg er departementet klageinstans.
2.54 Vass‐ og kloakkavgiftsloven ‐ 31. mai 1974 nr. 17 med forskrifter.
Kommunestyret fastsetter selv forskrifter med hjemmel i lovens § 3.
Kommunens myndighet og oppgaver etter loven med forskrifter delegeres til rådmannen.
Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd.
2.55 Vegloven ‐ 21. juni 1963 nr. 23 med forskrifter
Formannskapet delegeres myndighet etter § 56 til å gi samtykke til å kreve avgifter for ferdsel
på privat bomveg og fastsette størrelsen på avgifter og fastsette vilkår for bruken av disse.
Kommunens øvrige myndighet som "vegstyremakt" og myndighet som etter loven er lagt
direkte til ”kommunen”, delegeres til rådmannen.
Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak hvor myndighet er lagt til
"kommunen" i loven. For vedtak kommunen fatter som "vegstyremakt" med myndighet etter
delegert statlig myndighet er overordnet statlig instans klageinstans, jf. lovens § 11.
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2.56 Vegtrafikkloven ‐ 18. juni 1965 nr. 4 med forskrifter
Kommunestyret fastsetter selv forskrifter med hjemmel i loven.
Kommunens øvrige myndighet og oppgaver etter loven med forskrifter delegeres til
rådmannen.
Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet av kommunen i medhold av
skiltforskrift og forskrift om parkering for forflytningshemmede. Vedtak om gebyr eller
tilleggsavgift kan påklages via rådmannen eller den han bemyndiger til forhørsrett/namsrett, jf.
lovens § 31a og forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr av 01. oktober
1993 nr. 921 §§ 19 og 20.
2.57 Vergemålsloven ‐ 22. april 1927 nr. 3
Kommunens myndighet etter § 27 tredje ledd til å holde ettersyn hos overformynderiet
delegeres til kommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget bestemmer selv hvem som skal
forestå ettersynet.
Kommunens øvrige oppgaver etter loven ‐ blant annet å velge overformynderi etter §§ 20 og 22
samt å avgjøre hvem av overformynderne som skal føre bøker m.m. etter § 24, delegeres til
formannskapet.
2.58 Viltloven – 29. mai 1981 nr. 38
Kommunestyret fastsetter forskrifter med hjemmel i loven.
Kommunens øvrige oppgaver og myndighet etter loven med forskrifter, delegeres til Vilt‐ og
fiskenemnda, med mindre annet er bestemt.
Elgforvaltningen for storvaldet for elgregionen Mjøsa og Glomma er lagt til Løten kommune, jf §
12 i forskrift for forvaltning av hjortevilt og bever.
Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen. Kommunes klagenemnd er klageinstans for
enkeltvedtak fattet med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond.
2.59 Voksenopplæringsloven – 19. juni 2009 nr. 95 med forskrifter
Rådmannen har ansvar for å stille gratis undervisningslokaler til disposisjon i medhold av § 7 i
loven.
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