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1. Innledning
Hovedstruktur

Kommunestyret er det øverste besluttende kommunale organ og treffer vedtak på vegne av
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jfr. kommuneloven § 6.
I den grad kommuneloven eller særlov ikke har ufravikelige bestemmelser står
kommunestyret fritt i organisering av politisk styringsmodell og opprettelse av folkevalgte
organer.
Gjennom delegeringsvedtak til andre folkevalgte organer og til rådmannen bestemmer
kommunestyret oppgave‐ og myndighetsfordelingen mellom folkevalgte organer og
rådmannen.
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange
enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.
Rådmann er etter kommuneloven den øverste leder av den kommunale administrasjon, og
har ansvaret for at saker som skal behandles i folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at
vedtak blir iverksatt, jfr. kommuneloven §§ 22 og 23.
Det henvises til Økonomireglementet og Finansreglementet vedrørende regler om
kommunens økonomi‐ og finansforvaltning.
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2. Lovpålagte, folkevalgte organer
Alle kommuner som ikke har en parlamentarisk styreform skal ha følgende folkevalgte
organer:
Folkevalgte organer etter kommuneloven

Lovpålagte oppgaver

Kommunestyre
Kommunelovens § 6
Formannskap
Kommunelovens § 8

Er kommunens øverste folkevalgte organ

Kontrollutvalg
Kommunelovens § 77

Behandler og fremmer forslag til økonomiplan,
årsbudsjett og skattevedtak, og saker delegert fra
kommunestyret. I tillegg er formannskapet planutvalg
i Melhus kommune.
Behandler og avgjør klager på enkeltvedtak når
særlov ikke hjemler eget klageorgan. Kalles
klagenemnda i Melhus kommune.
Kalles administrasjonsutvalget i Melhus kommune.
Kan ha politisk representasjon etter kommunestyrets
bestemmelse, men er et eget organ med selvstendige
oppgaver.
Kommunestyret skal selv bestemme om formannskap
eller annet fast utvalg skal ha utvidet myndighet til å
treffe vedtak i «hastesaker».
Skal føre tilsyn med kommunens forvaltning og velges
av kommunestyret selv.

Folkevalgte organer etter andre lover

Oppnevningsgrunnlag

Valgstyre
Valgloven § 4‐1
Forliksråd
Domstollovens § 27
Eldreråd
Eldrerådsloven § 1
Råd for funksjonshemmede
Lov om råd eller anna representasjonsordning i
kommunar og fylkeskommunar for menneske med
nedsett funksjonsevne m.m. § 2
Klagenemnd for eiendomsskatt
Lov om eigedomsskatt til kommunane § 20

Valgstyret velges av kommunestyret selv.

Kommunalt klageutvalg
Forvaltningsloven § 28, 2. ledd
Partssammensatt utvalg
Kommunelovens § 25

Hastevedtak
Kommunelovens § 13

Kommunen velger et forliksråd på 3 medlemmer med
varamedlemmer, herunder leder.
Rådgivende organ for kommunen i saker om levekår
for eldre.
Er et rådgivende organ for å sikre at mennesker med
nedsatt funksjonsevne gis anledning til å medvirke i
saker som er særlig viktig for gruppen.
Nemnd oppnevnt av kommunestyret selv til å avgjøre
klage på vedtak om eiendomsskatt.
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3. Lover
Forkortelse

Lov

Alkoholloven

LOV 1989‐06‐02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v

Arkivlova

LOV‐1992‐12‐04‐126: Lov om arkiv

Barnehageloven

LOV 2005‐06‐17 nr 64: Lov om barnehager

Barnevernloven

LOV 1992‐07‐17 nr 100: Lov om barneverntjenester

Beiteloven

LOV 1961‐06‐16‐12: Lov om ymse beitespørsmål

Brann‐ og eksplosjonsvernloven

LOV 2002‐06‐14 nr 20:Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Burettslaglova

LOV‐2003‐06‐06‐39: Lov om burettslag

Bustøtteloven

LOV‐2012‐08‐24‐64 Lov om bustøtte

Bygdeallmenningsloven

LOV‐1992‐06‐19‐59 Lov om bygdealmenninger

Diskrimineringsloven om etnisitet

LOV‐2013‐06‐21‐60: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet,
religion og livssyn

Diskrimineringsloven om seksuell
orientering

LOV‐2013‐06‐21‐58: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Diskriminering‐ og
tilgjengelighetsloven

LOV‐2013‐06‐21‐61: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne

Domstolloven

LOV‐1915‐08‐13‐5: Lov om domstolene

Dyrehelsepersonelloven

LOV‐2001‐06‐15‐75: Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Eierseksjonsloven

LOV 1997‐05‐23 nr 31: Lov om eierseksjoner

Eigedomskattelova

LOV‐1975‐06‐06‐29: Lov om eigedomsskatt til kommunane

Eldrerådsloven

LOV‐1991‐11‐08‐76: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Film og videogram

LOV 1987‐05‐15 nr 21: Lov om film og videogram

Finansavtaleloven

LOV‐1999‐06‐25‐46: Lov om finansavtaler og finansoppdrag

Fiskerpensjonsloven

LOV‐1957‐06‐28‐12: Lov om pensjonstrygd for fiskere

Fjellova

LOV‐1975‐06‐06‐31: Lov om utnyttingav rettar og lunnende m.m. i
statsallmenningane

Flagging på kommunale bygningar

LOV‐1933‐06‐29‐2: Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger

Folkebiblioteksloven

LOV‐1985‐12‐20‐108: Lov om folkebibliotek

Folkehelseloven

LOV 2011‐06‐24‐29:

Folkeregisterloven

LOV‐1970‐01‐16‐1: Lov om folkeregistrering

Lov om folkehelsearbeid
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Folketrygdloven

LOV‐1997‐02‐28‐19: Lov om folketrygd

Forpaktingsloven

LOV 1965‐06‐25 nr 01: Lov om forpakting

Forsikringsvirksomhetsloven

LOV‐2005‐06‐10‐44: Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres
virksomhet mv.

Forsøksloven

LOV 1992‐06‐26 nr 87: Lov om forsøk i offentlig forvaltning

Forurensningsloven

LOV 1981‐03‐13 nr 06 : Lov om vern mot forurensninger og om avfall

Forvaltningsloven

LOV 1967‐02‐10 : Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Friluftsloven

LOV 1957‐06‐28 nr 16: Lov om friluftslivet

Geodataloven

LOV‐2012‐01‐20‐7: Lov om infrastruktur for geografisk informasjon

Gjeldsordningsloven

LOV‐1992‐07‐17‐99: Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner

Gjerdeloven

LOV‐1961‐05‐05: Lov om grannegjerde

Gravferdsloven

LOV 1996‐06‐07 nr 32: Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd

Hanndyrloven

LOV‐1970‐03‐06‐3: Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og
geitebukkar på beite

Helligdager og helligdagsfred

LOV‐1995‐02‐24‐12: Lov om helligdager og helligdagsfred

Helse‐ og omsorgstjenesteloven

LOV 2011‐06‐24‐30 Lov om kommunale helse‐ og omsorgstjenester med meir

Helsemessig og sosial beredskap

LOV‐2000‐06‐23‐56: Lov om helsemessig og sosial beredskap

Helsepersonelloven

LOV‐1999‐07‐02‐64: Lov om helsepersonell

Helseregisterloven

LOV‐2014‐06‐20‐43: Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger

Husbankloven

LOV 2009‐05‐29 nr 30 Lov om husbanken

Husleieloven

LOV 1999‐03‐26 nr 17: Lov om husleieavtaler

Hundeloven

LOV 2003‐07‐04 nr 74 Lov om hundehold

Industrikonsesjonsloven (Erverv av
avfall)

LOV‐1917‐12‐14‐16: Lov om erverv av vannfall mv.

Inndelingslova

LOV‐2001‐06‐15‐70: Lov om fastsetjing og endring av kommune‐ og fylkesgrenser

Interkommunale selskaper

LOV‐1999‐01‐29‐6: Lov om interkommunale selskaper

Introduksjonsloven

LOV 2003‐07‐04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for
nyankomne innvandrere

Jordloven

LOV 1995‐05‐12 nr 23: Lov om jord

Jordskifteloven

LOV‐1979‐12‐21‐77: Lov om jordskifte o.a.

Kirkeloven

LOV 1996‐06‐07 nr 31: Lov om den norske kirke

Kommunal forkjøpsrett til
leiegårder
Kommunale vass‐ og avløpsanlegg

LOV 1977‐04‐29 nr 34: Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder
LOV 2012‐03‐16 nr 12: Lov om kommunale vass‐ og avløpsanlegg
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Kommuneloven

LOV 1992‐09‐25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Kompensasjon for merverdiavgift

LOV‐2003‐12‐12‐108 Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner,
fylkeskommuner mv.

Konfliktrådsloven

LOV‐2014‐06‐20‐49: Lov om konfliktrådsbehandling

Konsesjonsloven

LOV 2003‐11‐28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eigedom mv

Kosmetikkloven

LOV‐2005‐12‐21‐126: Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m.

Krigspensjonering for
militærpersoner

LOV‐1946‐12‐13‐21 Lov om krigspensjonering for militærpersoner

Krigspensjonering for sivilpersoner

LOV‐1946‐12‐13‐22 Lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og
sivilpersoner

Krigserstatningsloven

LOV‐1953‐07‐17‐2 Lov om erstatning for krigsskade på eigedom og interesse

Krigsskadestønadsloven

LOV‐1954‐11‐26‐3 Lov om stønad ved krigsskade på person

Krisesenterlova

LOV‐2009‐06‐19‐44 Lov om kommunale krisesentertilbod

Kulturlova

LOV‐2007‐06‐29‐89 Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd

Kulturminneloven

LOV‐1978‐06‐09‐50 Lov om kulturminner

Laksefisk og innlandsfisk m.v.

LOV 1992‐05‐15 nr 47: Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

Ligningsloven

LOV‐1980‐06‐13‐24 Lov om ligningsforvaltning

Likestillingsloven

LOV‐2013‐06‐21‐59 Lov om likestilling mellom kjønnene

Luftfartsloven

LOV‐1993‐06‐11‐101 Lov om luftfart

Matloven

LOV 2003‐12‐19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.

Matrikkellova

LOV 2005‐06‐17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering

Merverdiavgiftsloven

LOV‐2009‐06‐19‐58 Lov om merverdiavgift

Miljøinformasjonsloven

LOV‐2003‐05‐09‐31 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige
beslutningsprosesser av betydning for miljøet

Mineralloven

LOV‐2009‐06‐19‐101 Lov om erverv og utvinning av mineralressurser

Motorferdsel i utmark og vassdrag

LOV 1977‐06‐10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Målbrukslova

LOV‐1980‐04‐11‐5 Lov om målbruk i offentleg teneste

Naturmangfoldloven

LOV 2009‐06‐19 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold

Naturskadeloven

LOV 1994‐03‐25‐7 om sikring mot og erstatning for naturskader

NAV‐loven

LOV 2006‐06‐16 nr 20: Lov om arbeids‐ og velferdsforvaltningen

Næringsberedskapsloven

LOV 2011‐12‐16‐65 Lov om næringsberedskap

Odelsloven

LOV 1974‐06‐28 nr 58: Lov om odelsretten og åsetesretten

Offentleglova

LOV‐2006‐05‐19‐16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd
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Offentlige anskaffelser

LOV‐1999‐07‐16‐69: Lov om offentlige anskaffelser

Opplæringslova

LOV 1998‐07‐17 nr 61: Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa

Oreigningslova

LOV‐1959‐10‐23‐3: Lov om oreigning av fast eigedom

Overtakelse av matforvaltningen

LOV‐2003‐09‐12‐94: Lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret
ansvarsfordeling i matforvaltningen

Panteloven

LOV‐1980‐02‐08‐2: Lov om pant

Partiloven

LOV‐2005‐06‐17‐102: Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene

Pasientjournalloven

LOV‐2014‐06‐20‐42: Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av
helsehjelp

Pasient‐ og brukerrettighetsloven

LOV 1999‐07‐02‐63: Lov om pasient og brukerrettigheter

Pasientskadeloven

LOV‐2001‐06‐15‐53: Lov om erstatning ved pasientskader mv.

Personopplysningsloven

LOV‐2000‐04‐14‐31: Lov om behandling av personopplysninger

Plan‐ og bygningsloven
Politiloven

LOV 2008‐06‐27 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan‐ og
bygningsloven)
LOV 1995‐08‐04 nr 53: Lov om politiet

Privatskolelova

LOV‐2003‐07‐04 nr. 84: Lov om private skolar med rett til statstilskot

Psykisk helsevernloven

LOV‐1999‐07‐02‐62: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

Regnskapsloven

LOV‐1998‐07‐17‐56: Lov om årsregnskap m.v.

Rekvisisjonsloven

LOV‐1951‐06‐29‐19: Lov om militære rekvisisjoner

Råd for menneske med nedsett
funksjonsevne

LOV‐2005‐06‐15‐21: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Serveringsloven

LOV 1997‐06‐13 nr 55: Lov om serveringsvirksomhet

Sikkerhetsloven

LOV‐1998‐03‐20‐10: Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste

Sivilbeskyttelsesloven

LOV‐2010‐06‐25‐45: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret

Sjømannspensjonstrygdloven

LOV‐1948‐12‐03‐7: Lov om pensjonstrygd for sjømenn

Skattebetalingsloven

LOV 2005‐06‐17 nr 67: Lov om betaling og innkreving av skatte‐ og avgiftskrav

Skjønnsprosessloven

LOV‐1917‐06‐01‐1 Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker

Skogbrukslova

LOV 2005‐05‐27 nr 31: Lov om skogbruk

Smittevernloven

LOV 1994‐08‐05 nr 55: Lov om vern mot smittsomme sykdommer

Sosialtjenesteloven

LOV 2009‐12‐18 nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids‐ og
velferdsforvaltningen

Sparebankloven

LOV‐1961‐05‐24‐1 Lov om sparebanker

Spesialisthelsetjenesteloven

LOV‐1999‐07‐02‐61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
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Sprøyteromsloven

LOV‐2004‐07‐02‐64: Lov om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika

Stadnamnlova

LOV 1990‐0518 nr 11: Lov om stadnamn

Statens pensjonskasseloven

LOV‐2014‐12‐19‐73: Lov om Statens pensjonskasse

Statsbidrag til anlegg m.v. av
skytebaner

LOV‐1974‐04‐05‐14: Lov om statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner

Stiftelsesloven

LOV‐2001‐06‐15‐59: Lov om stiftelser

Straffeloven

LOV 2005‐05‐20‐28: Lov om straff

Straffeprosessloven

LOV‐1981‐05‐22‐25: Lov om rettergangsmåten i straffesaker

Strålevern og bruk av stråling

LOV 2000‐05‐12 nr 36: Lov om strålevern og bruk av stråling

Tobakkskadeloven

LOV 1973‐03‐09 nr 14: Lov om vern mot tobakkskader

Trudomssamfunnslova

LOV‐1969‐06‐13‐25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna

Tvisteloven

LOV‐2005‐06‐17‐90: Lov om mekling og rettergang i sivile tvister

Valgloven

LOV 2002‐06‐28 nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer

Vannressursloven

LOV‐2000‐11‐24‐82: Lov om vassdrag og grunnvann

Vassdragsreguleringsloven

LOV‐1917‐12‐14‐17:Lov om vasdragsreguleringer

Vass‐ og avløpsanleggslova

LOV‐2012‐03‐16‐12: Lov om kommunale vass‐ og avløpsanlegg

Vegloven

LOV 1963‐06‐21 nr 23: Veglov

Vegtrafikkloven

LOV 1965‐09‐18 nr 04: Vegtrafikklov

Viltloven

LOV 1981‐05‐29 nr 38: Lov om viltet

Voksenopplæringsloven

LOV‐2009‐06‐19‐95: Lov om voksenopplæring
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4. Kommunestyret
Kommunestyret er kommunes øverste besluttende organ hvor all myndighet i
utgangspunktet ligger.
Kommunestyret selv
Det fremgår av enkelte lovbestemmelser at en rekke saker/sakstyper skal avgjøres av
kommunestyret. Dette er gjerne angitt med begrepet «kommunestyret selv».
Slike saker kan ikke delegeres til andre folkevalgte organer eller til administrasjonen og må
derfor avgjøres av kommunestyret.
I tillegg til saker som ved lovtekst skal avgjøres av kommunestyret selv, skal også saker som
har et klart overordnet styringsformål behandles av kommunestyret:












Kommunens politiske organisering og reglement for politiske organer
Hovedtrekkene i kommunens administrative organisering
Vedtekter, forskrifter og overordnede retningslinjer
Sektorplaner etter aktuelle særlover
Vedtak om kjøp, salg, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom så langt dette ikke
er delegert
Vedtak om viktige elementer i budsjett og økonomiplan, herunder fastsetting av
avgifter og prinsipper for fastsetting av leiesatser, egenandeler, brukerbetaling, og
gebyrer m.v. som ikke er fastlagt i lov eller forskrift, eller er delegert til andre
folkevalgte organer.
Fastsette myndighets‐ og ansvarsfordeling mellom politisk og administrativt nivå,
herunder vedtak om å endre/tilpasse reglementer og retningslinjer for utøvelse av
delegert myndighet.
Fastsette tid og sted for skjenking samt tildele faste skjenkebevillinger etter
alkoholloven.
De tilfeller hvor særlovgivning viser til at avgjørelsen skal tas av kommunestyret selv
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5. Formannskapet
Kommunestyret delegerer følgende myndighet til formannskapet.
Formannskapet har innstillingsrett på saker innenfor sitt saksområde som skal vedtas av
kommunestyret.
Formannskapet kan delegere saker til rådmannen.
Formannskapet er kommunens høringsinstans i saker som ikke faglig ligger under et annet utvalg, og
som kommunestyret ikke selv skal behandle eller ber om å bli forelagt

Formannskapet er underinstans ved vurdering av klager i saker innenfor Formannskapets
saksområde som er avgjort av rådmann etter delegert myndighet.

Kommuneloven
Formannskapet behandler forslag til budsjett, økonomiplan, årsregnskap og skattevedtak og gir
innstilling til kommunestyret etter § 8 nr. 3. I tillegg behandler formannskapet alle overordnede og
sektorovergripende planer og innstiller til kommunestyret.
Formannskapet kan opprette komiteer for forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte
verv etter § 10 nr. 5.
Formannskapet gis myndighet til å treffe vedtak i hastesaker etter § 13.
Formannskapet gis myndighet til å foreta suppleringsvalg for andre organer enn formannskapet etter
§ 16 nr. 5.

Plan‐ og bygningsloven
Formannskapet delegeres vedtaksmyndighet i prinsipielle saker etter denne lov som
omhandler planarbeid. Dette omfatter følgende områder:
Kommuneplaner
Formannskapet behandler og innstiller til kommunestyret på kommunal planstrategi,
kommuneplanens arealdel og kommuneplanens samfunnsdel etter §§ 10‐1,11‐1 og 11‐2.
Formannskapet delegeres myndighet til å vedta mindre endringer av planprogram, etter §
11‐13, 2. ledd.
Formannskapet delegeres myndighet til å vedta planprogram for reguleringsplaner med
vesentlige virkninger etter § 12‐9, 3.ledd.
Reguleringsplaner
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Formannskapet har myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner etter 12‐12, 2.ledd.
Formannskapet delegeres myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i
reguleringsplaner etter § 12‐14, 2.ledd.
Formannskapet delegeres myndighet til å treffe vedtak i både plansak og byggesak der
søknad om rammetillatelse følger forslag til reguleringsplan etter § 12‐15.
Formannskapet delegeres myndighet til å dispensere fra plan og planbestemmelser, samt
fastsette retningslinjer for bruk av administrativ fullmakt til å dispensere fra samme
bestemmelse etter § 19‐2.
Utbyggingsavtaler
Formannskapet behandler saker vedrørende utbyggingsavtaler som ikke er delegert til
rådmannen.

Valgloven
Formannskapet er kommunens valgstyre.
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven § 4‐2 og § 9‐3 til
valgstyret.

Saker etter andre særlover
Formannskapet delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som er delegert til kommunen, og
som ikke er beholdt av kommunestyret eller ved lov, forskrift eller reglement er lagt til annet
fast utvalg eller er delegert til rådmannen.

6. Klagenemnd
Forvaltningsloven
Kommunestyret delegerer myndighet til klagenemnd som klageinstans for enkeltvedtak som
påklages etter forvaltningsloven § 28, annet ledd.
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7. Komiteer
Komiteene i Melhus kommune er opprettet som faste utvalg og delegeres prinsipielle saker
innenfor hvert sitt område i de saker der avgjørelsen er lagt til kommunen, og myndigheten
ikke er beholdt av kommunestyret eller er delegert til formannskapet.
Komiteene kan delegere saker til rådmannen, og kan også opprette arbeidsgrupper og
nødvendige organer etter kommuneloven § 10 nr. 5 for forberedende behandling av saker
og til å utføre særskilte verv.
Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre saker av prinsipiell betydning innenfor
komiteenes saksområde og innenfor de økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret.
Dette gjelder også myndighet etter aktuelle særlover.
I saker innenfor komiteens saksområde som skal avgjøres av kommunestyret, og som ikke
først må behandles av formannskapet, gir komiteen innstilling til kommunestyret.
Komiteene er underinstans ved vurdering av klager i saker innenfor komiteens saksområde
som er avgjort av rådmannen etter delegert myndighet, og i andre delegerte saker når klage
ikke skal behandles etter forvaltningsloven § 28, annet ledd.
Komiteene behandler saker om sektorplaner innenfor komiteens saksområde som gis status
som kommunedelplaner etter plan‐ og bygningsloven, og innstiller til formannskapet.
Komiteene behandler sektorplaner etter aktuelle særlover innenfor komiteens saksområde
som ikke gis status som kommunedelplaner og innstiller til kommunestyret.
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7.1 Komite for oppvekst og kultur
Komiteens saksområde fremgår av reglement for komiteen.
Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre saker av prinsipiell betydning innenfor
følgende lover:
Oppvekst:
Barnehageloven
Barneombudsloven
Friskolelova
Introduksjonsloven
Opplæringslova
Universitets‐ og høyskoleloven
Voksenopplæringsloven

Kultur:
Film‐ og videogramloven
Folkebibliotekloven
Kringkastingsloven
Kulturminneloven
Stadnamnlova
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7.2 Komite for helse og omsorg
Komiteens saksområde fremgår av reglement for komiteen.
Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre saker av prinsipiell betydning innenfor
følgende lover:
Alkoholloven
Barnevernloven
Helse‐ og omsorgstjenesteloven
Folkehelseloven
Gjeldsordningsloven
Introduksjonsloven
Matloven
Pasient‐ og brukerrettighetsloven
Psykisk helsevernloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Tobakksskadeloven

7.3 Komite for teknikk og miljø
Komiteens saksområde fremgår av reglement for komiteen.
Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre saker av prinsipiell betydning innenfor
følgende lover:
Forurensningsloven
Forpaktningsloven
Friluftsloven
Hundeloven
Jordloven
Konsesjonsloven
Laks og innlandsfiskeloven
Motorferdselsloven
Naturmangfoldloven
Odelsloven
Opplæringsloven
Komiteen delegeres myndighet i prinsipielle saker om skoleskyss/sikringskjøring.
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Plan‐ og bygningsloven
Komiteen delegeres myndighet til å avgjøre saker om tvangsmulkt etter § 32‐5.
I tillegg delegeres komiteen til å avgjøre alle prinsipielle saker etter loven som ikke skal
avgjøres av kommunestyret selv, med unntak av følgende, som er delegert til
Formannskapet:
Kommuneplaner
§§ 10‐1, 11‐1 og 11‐2
Reguleringsplaner
§§ 12‐12, 12‐14 og 12‐15
Utbyggingsavtaler
Kap 17
Dispensasjon
Dispensasjon fra plan og planbestemmelser.
Vegloven
Vegtrafikkloven
Viltloven

8. Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalgets saksområde fremgår av reglement for utvalget, og det vises til
dette.
Administrasjonsutvalget har innstillingsrett til kommunestyret ved tilsetting av rådmann.

9. Kommuneoverlege
Folkehelseloven
Kommunestyret delegerer myndighet etter folkehelseloven innen miljørettet helsevern
dersom dette på grunn av tidsnød er nødvendig for at kommunestyrets oppgaver etter lov
og forskrift skal kunne utføres.

10. Gauldal brann og redning
Brann‐ og eksplosjonsvernloven
Brannsjef delegeres myndighet etter Brann‐ og eksplosjonsvernloven.
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11. Ordfører
Ordfører er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle
tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre, jf. Kommuneloven § 9 pkt. 3.
Som rettslig representant skal ordfører motta forkynnelser på vegne av kommunen, jf
domstolloven § 191 og tvisteloven § 2‐5.
Ordfører forhandler på vegne av Kommunestyret, Rådmannens lønn, sammen med
varaordfører og opposisjonsleder.
Kommunestyret delegerer anvisningsmyndighet til ordfører i de tilfeller rådmannen er
inhabil.
Ordfører forestår funksjonen som saksbehandler for klagenemnda, og gir innstilling til
nemnda, se reglement for behandling av klage etter fvl § 28, annet ledd.
Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre permisjonssøknader for folkevalgte til
ordfører. Dette innebærer ikke søknad om permisjon fra politiske verv.
Ordføreren representerer Melhus kommune ved generalforsamlinger, årsmøter og lignende
der kommunen skal være representert, og hvor det ikke særskilt er oppnevnt andre.
Ordføreren kan gi andre myndighet til å delta.
Ordfører avgjør om en sak er av prinsipiell betydning i samråd med rådmannen, dersom det
ikke klart fremgår av reglement for delegering. Saken kan tas opp til vurdering i
formannskapet, og om nødvendig, til kommunestyret.
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12. Rådmann/Administrasjonssjef
Delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen.
12.1 Generell myndighet
I medhold av kommunelovens § 23 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i alle
enkeltsaker av ikke prinsipiell betydning, såfremt kommunestyret ikke har bestemt annet.
Rådmannen har en uavhengig plikt til å vurdere hver enkelt sak etter sitt innhold for å sikre
at det kun er ikke prinsipielle saker som behandles av rådmannen selv og administrasjonen.
Ved tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller ved tvil om hvordan saken skal behandles
i det politiske systemet, er det i første instans rådmann og ordfører som har ansvaret for å
avklare dette. Avgjørelsen ligger hos ordfører, som også kan ta saken til formannskapet for
vurdering.
Dette gjelder med mindre lov eller forskrift legger myndigheten til særskilt fagmyndighet.
Vedtak fattet av rådmannen v/administrasjonen skal rapporteres regelmessig til det
overordnede organ som den delegerte myndighet hører under.
Rapportering skjer ved at utskrift av vedtak føres opp på referatlisten, så vidt mulig på
nærmest etterfølgende møte.
Rådmannen kan delegere sin myndighet videre såfremt ikke annet er bestemt av
kommunestyret(subdelegere). Videredelegering skal være skriftlig.
Rådmannen skal forsvarlig utrede og innstille i saker som legges frem for formannskap,
komiteer og utvalg (første folkevalgte organ som behandler en sak).
Rådmannen er underinstans når klage skal behandles etter reglene i forvaltningsloven § 28,
2. ledd.
Rådmannen har fullmakt til å foreta løpende oppdateringer av lovendringer i reglementet
for delegering av myndighet.
I krisesituasjoner gis rådmannen utvidede fullmakter i samsvar med bestemmelser i
kommunens overordnede plan for samfunnssikkerhet.
Rådmannen er i henhold til vedtatt økonomireglement delegert anvisningsmyndighet.
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12.2 Stillinger
Rådmannen delegeres myndighet etter kommuneloven § 24 til å opprette og nedlegge
stillinger innenfor vedtatt budsjett, og i henhold til vedtatte rammer og retningslinjer.
Rådmannen delegeres myndighet til å tilsette og si opp medarbeidere, herunder fastsette
lønn med ny tilsetting.
Rådmannen kan treffe avgjørelser i personalsaker i henhold til Melhus kommunes fastlagte
arbeidsgiverpolitikk og vedtatte reglementer.
Når det gjelder lønns‐ og tarifforhandlinger delegeres rådmannen myndighet, innenfor
rammer og prinsipper fastlagt av formannskapet, til å gjennomføre drøftinger med
arbeidstakeren i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale.
I tillegg får rådmannen delegert myndighet til å gjennomføre og godkjenne forhandlinger
med arbeidstakerne i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale, med unntak av lønn til
rådmann.
12.3 Myndighet i økonomiske saker
Rådmannen delegeres myndighet til å:















Leie ut industrilokaler på «normalbetingelser» i henhold til standardkontrakt.
Kontrakter som forplikter kommunen ut over vedtatte budsjettrammer, avgjøres av
formannskapet
Erverve rettigheter (leieavtaler, klausuleringer) i fast eiendom for inntil 25. 000 kr i
engangserstatning eller for inntil 5000 kr i årlig erstatning. Delegert myndighet
gjelder for hver enkelt eiendom
Leie ut ubebygd eiendom
Avgjøre søknader om fri leie‐ eventuelt redusert leie‐ av møterom i kommunale
lokaler.
Leie ut kommunale boliger
Selge og bortfeste bolig‐ og industritomter der kommunestyret på forhånd har
vedtatt betingelsene for salg og bortfeste
Inngå kontrakter for arbeid og leveranser når dette er innenfor vedtatt budsjett og
godkjent finansieringsplan
Frafalle kommunal pant for lån eller vike prioritet, når dette ikke fører med seg
vesentlig økning i tapsrisiko for kommunen
Frafalle pant ved tvangssalg eller frivillig salg av eiendom der det ikke oppnås full
dekning for kommunens krav
Inngå avtaler om nedbetalingsordninger for kommunens krav
Akseptere bud avgitt på tvangsauksjon som er begjært av kommunen
Avskrivning av tap på fordringer på beløp inntil 25 000 kr.
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Representere kommunen ved tvangsauksjoner for å ivareta kommunens økonomiske
interesser
Fordele støtte til politiske partier etter regler fastsatt av FAD
Utbetale støtte til andre trossamfunn innenfor gjeldende regelverk
Godkjenne og utbetale godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for
kommunale ombudsmenn i henhold til vedtatt reglement
Anta anbud i tråd med vedtatte reglement
Avgi uttalelser og gjøre vedtak i næringssaker innenfor fastsatte retningslinjer
Alle spørsmål knyttet til den daglige drift av kommunal virksomhet som ikke er av
prinsipiell art
Fatte vedtak om sikringskjøring etter kommunens forskrift

12.4 Myndighet til å treffe avgjørelser og vedtak etter særlover
Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i medhold av særlovgivning med mindre
det er gjort unntak i det enkelte tilfelle eller noe annet er bestemt i vedkommende særlov.
Videredelegering fra Rådmann til administrasjonen gjøres skriftlig.
12.4.1 Myndighet til å begjære påtale
Straffeloven
Rådmannen gis myndighet etter Straffeloven § 79, 5. ledd til å begjære påtale på vegne av
kommunen. Det gis også myndighet til å fremme eventuelle sivile rettskrav kommunen
måtte ha i forbindelse med saken, jfr. straffeprosessloven § 3.
12.4.2 Rettslig representasjon
Beslutningsmyndighet i tilknytning til sivile saker:
Rådmannen delegeres myndighet til å underskrive på kommunens vegne.
Rådmannen gis myndighet til å treffe beslutning om saksanlegg og bruk av rettsmidler på
vegne av kommunen i tilfeller hvor utsettelse i påvente av avgjørelse fra formannskapet kan
medføre fare for rettstap for kommunen. Slik beslutning skal straks forelegges
formannskapet, som tar stilling til om beslutningen skal opprettholdes.
Rådmannen delegeres myndighet til:






Å følge opp de rettssaker som besluttes
Å inngi tilsvar og øvrige prosesshandlinger
Å forlike rettstvister i og utenfor rettergang
Å frafalle krav om sakskostnader
Å ta ut forliksklage i saker som ikke er av prinsipiell betydning
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Å følge opp innfordringssaker
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