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1. GRUNNLAG.  
 

1.1. I Samsvar med Kommunelovens §23 og kommunestyrets vedtak i sak 012/03 av 
13.november 2003, delegerer rådmannen administrativ avgjørelsesmyndighet i 
samsvar med dette vedtak pkt. 2. Når det gjelder forutsetninger for å utøve delegert 
fullmakt framgår dette av vedtaket pkt. 3. Delegasjonsvedtaket berører ikke, eller er 
del av, den enkelte medarbeiders ansvars- og arbeidsområde. Arbeids- og 
ansvarsområder reguleres av organisasjonsplan, stillingsbeskrivelse og ansettelsesbrev. 
 

1.2. Delegerte fullmakter kan bare utøves innenfor den totale fullmakt som rådmannen er  
   gitt av kommunestyret. 
 
1.3. Innenfor sine ansvarsområder utøver tjenesteleder generelle fullmakter på vegne  

av rådmannen, dersom dette ikke er regulert av dette vedtak pkt. 2 og 3. 
 

1.4. Administrative fullmakter som ikke er delegert etter dette vedtak  
ligger til rådmannen. 
 

1.5  I rådmannens fravær er stedfortreder for rådmannen kommunalsjefen. Stedfortreder 
har avgjørelsesmyndighet i alle saker som ligger under rådmannens 
avgjørelsesområde. 

 
 

2. DELEGERT  AVGJØRELSESMYNDIGHET. 
 

2.1 Personalsaker. 
 

Avgjørelser i personalsaker, unntatt lønnsforhandlinger, avskjed, oppsigelse og 
suspensjon, delegeres som følger: 

 
1. Avgjørelser i lønns-, og ansiennitetsspørsmål, fastsettelse av lønn ved ansettelser.  
 
2. Personalsaker som gjelder kommunalsjef, tjenesteleder og de som er i strategi- og 

utviklingsgruppe avgjøres av rådmannen. 



 
 
2.2.  Organisasjons- og personaldisponeringer delegert fra rådmannen: 
 

1. Tjenesteleder gis fullmakt til å disponere og omdisponere personell og foreta 
midlertidige og permanente organisasjonsjusteringer innenfor sitt ansvarsområde, i 
samråd/drøftinger med tjenesteenhetens tillitsvalgte. Fullmakten gjelder bare 
innenfor den fullmakt rådmannen er gitt av kommunestyret i delegasjonsvedtak, 
sak 012/03 II. 

 
 

2.3         Tjenesteproduksjon delegert fra rådmannen: 
 

1. Tjenesteleder gis fullmakt til å treffe avgjørelse i alle ikke prinsipielle saker 
innenfor sine ansvarsområder. 

 
2.4        Særlovsavgjørelser delegert fra rådmannen: 
 

1. Tjenesteleder innenfor skole, barnehage og voksenopplæring gis fullmakt til å 
treffe administrative avgjørelser etter opplæringsloven og lov om barnehage. 

 
2. Tjenesteleder innenfor pleie og omsorg/familie/helse gis fullmakt til å treffe 

administrative avgjørelser innenfor Kommunehelsetjenesteloven, 
Helsepersonelloven og Sosialtjenesteloven. 

 
3. Tjenestelederne for plan- og teknisk gis fullmakt til å treffe administrativ 

avgjørelse etter Plan- og bygningsloven, samt relevante lover og forskrifter som 
gjelder for bygning, miljø, næring og oppmåling/deling. 

 
4. Tjenesteleder for bolig- og eiendom gis fullmakt til å treffe avgjørelser etter 

Husleieloven samt administrative avgjørelser innenfor de relevante lover og 
forskrifter som gjelder fagområdet.  

 
5. Tjenesteleder for kultur gis fullmakt til å treffe administrative avgjørelser etter alle 

relevante lover og forskrifter som gjelder fagområdene.  
 
 
2.5        Økonomiansvar delegert fra rådmannen: 
 

1. Tjenesteleder gis fullmakt til å foreta disponeringer/anvisninger og 
budsjettendringer innenfor sitt budsjettområde innenfor rammen av 
handlingsprogram, mål og delmål som kommunestyret og/eller formannskapet har 
fastsatt. 

 
2. Tjenesteleder gis fullmakt til å disponere alle bevilgninger innefor  kapital-

/investeringsbudsjettet. Fullmakten gjelder bare for prosjekter hvor finansieringen 
er ordnet. 

 
 
 



3. GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER. 
 

1. Administrativ fullmakt kan bare utøves innenfor rammen av: 
a. Lov/særlov 
b. Hoved- og tariffavtale. 
c. Den fullmakt som rådmannen har etter kommunestyrets delegasjonsvedtak 

sak 012/03 II 
d. Handlingsprogram og årsbudsjett. 

 
 

4. IKRAFTTREDEN. 
 

Dette delegeringsvedtak trer i kraft 01.07.06 og gjelder inntil videre. 
Tidligere delegeringsvedtak oppheves fra samme dato. 
 
 
 
 
Ringebu , 14.06.06 
 

 
 Jon Alver, rådmann. 

 


