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1 Hjemmel  
Rådmannens videredelegasjon internt i organisasjonen er hjemlet i ”Rakkestad kommune, arbeidsdelings- og 
delegasjonsreglement” – punkt 9.4.  ”Reglement for rådmannen” -  fastsatt av Rakkestad kommunestyre den 
16. juni 2011, sak nr. 32/11, jfr. kommunelovens § 23 nr 4. 



 

1 Hjemmel 
Rådmannens videredelegasjon internt i organisasjonen er hjemlet i «Rakkestad kommune, arbeidsdelings- og 
delegasjonsreglement» - pkt  9.4 Reglement for rådmannen – fastsatt av Rakkestad kommunestyre 16. juni 
2011, sak 32/11 ihht kommunelovens § 23-4. 
 
 

2 Formål  
Administrativt delegasjonsreglement har til hensikt å:  

 Bidra til god og effektiv arbeidsdeling internt i kommunens organisasjon. 

 Sikre innbyggere og lokalsamfunn god og effektiv service og saksbehandling 

 Gi rådmannen handlefrihet til å utvikle en god og effektiv organisasjon – med sikte på å dekke 
innbyggernes og lokalsamfunnets behov.  

 
 

3  Organisatoriske forutsetninger 
 

3.1 Hovedtrekk i den administrative organiseringen  
Rakkestad kommunes virksomhet er organisert i et rådmannsnivå, 9 driftsseksjoner og 3 stabs- og 
forvaltningsavdelinger. Disse blir framover benevnt som følger: 

 Rådmann og rådmannens team 

 Seksjon NAV 

 Seksjon Skole 

 Seksjon Barnehage 

 Seksjon Kultur 

 Seksjon Familiesenter 

 Seksjon Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester 

 Seksjon Hjembaserte tjenester 

 Seksjon Bo- og aktivitetstjenester 

 Seksjon Teknikk, miljø og landbruk 

 Avdeling Økonomi og personal 

 Avdeling Kommunikasjon og service 
Seksjonene er ledet av hver sin seksjonsleder, og er videre delt inn i enheter. 
Avdelingene er ledet av avdelingsledere, og er videre delt inn i fagenheter eller enheter og funksjonsstillinger. 
 
3.2 Rådmann  
Rådmannen står for den samlede (helhetlige) ledelse av organisasjonen, og skal lede den innenfor de rammer 
kommunestyret setter.  
Rådmannen gir sin videredelegasjon til seksjonsledere og avdelingsledere i henhold til reglementet her. 
 
3.3 Rådmannens team   
Rådmannens team består av rådmannen og 2 kommunalsjefer. Der betegnelsen rådmannens team brukes i 
dette reglementet har kommunalsjefer rådmannens myndighet. Arbeids- og ansvarsdeling fremkommer til en 
hver tid av vedlegg 3. 
 
3.4 Rådmannens ledergruppe 
Rådmann, 2 kommunalsjefer, 9 seksjonsledere, 2 avdelingsledere og økonomisjef utgjør rådmannens 
ledergruppe. Den er rådmannens rådgivende organ med hensyn til ledelse, utvikling og drift av kommunen, og 
normalt vil rådmannen i avgjørelse av aktuelle spørsmål og problemstillinger følge kollegiets standpunkter. 
Rådmannens ledergruppe har også funksjon som kvalitetsutvalg i kommunen. Ved saker til avgjørelse i 
kvalitetsutvalget tiltrer kvalitetskoordinator ledergruppen. 
 
 
 



 

4  Myndighet  
 

4.1 Generelt 
Kommunalsjef er rådmannens stedfortreder, og trer inn for rådmannen ved alt dennes fravær.  
Rådmannens myndighet til å opprette og legge ned stillingshjemler, kompetanseendringer i stillingshjemler, 
samt flytte stillingshjemler mellom seksjoner og/eller avdelinger er ikke videredelegert etter dette reglementet. 
Dette forvaltes av rådmannens team. 
Særskilt fullmakt til å gjøre kompetanseendringer i stillinger vil kunne gis til enkeltseksjoner i kurante tilfeller, 
når det er formålstjenlig og fornuftig. 
 
4.2 Seksjonsledere og avdelingsledere 
Seksjonsledere og avdelingsledere er øverste ledere for hver sine seksjoner/avdelinger. Plikter og rettigheter 
går fram blant annet av kommunelovens § 23 og dette reglementet. 
Rådmannen oppnevner stedfortredere for alle seksjonsledere og avdelingsledere. Stedfortredere har 
myndighet etter dette reglementet i seksjonsledere/avdelingslederes fravær. 
Seksjonsledere og avdelingsledere har på sine områder følgende særskilte ansvar: 

 Lede forberedelse av saker for folkevalgt nivå og påse at de er forsvarlig utredet. Rådmannens team 
godkjenner saksframlegg forut for utsendelse til politisk behandling.  

 Iverksette og følge opp politiske vedtak og beslutninger.  

 Etablere god forvaltning og effektiv bruk av kommunens ressurser – herunder lage gode rutiner for 
internkontroll. 

 Tilpasse, utvikle og kvalitetssikre kommunal service og tjenesteytelser på grunnlag av innbyggernes 
og lokalsamfunnets behov. 

 Delta i kommunens samlede strategi-, plan- og utviklingsarbeid  

 Motivere og utvikle ledere og ansatte med sikte på å skape en god og effektiv 
organisasjon. 

 Ansvar for helse, miljø og sikkerhet på sine områder.  
 
4.3 Personalsaker  
Enhetsledere har avgjørelsesmyndighet i alle enkeltspørsmål og enkeltsaker i sine enheter innenfor rammen 
av reglementer og retningslinjer fastsatt av rådmannen.  
 

Følgende unntak og presiseringer gjelder i forhold til avsnittet ovenfor:  

 I prinsipielle og ikke kurante saker skal uttalelse eller anbefalinger fra rådmannens team innhentes før 
avgjørelse blir truffet. Som prinsipielle eller ikke kurante spørsmål regnes for eksempel suspensjon, 
oppsigelse eller avskjed av arbeidstakere, og enkeltsaker eller saksområder der kommunen mangler 
praksis eller praksis er uklar/utilstrekkelig.  

 Ansettelser i faste stillinger og arbeidsavtaler med mer enn 1 års varighet legges til ansettelsesutvalg. 
Øvrige ansettelser er delegert til seksjonsledere og enhetsledere i hht. Ansettelsesreglementet.  

 Administrativt forhandlingsutvalg har avgjørelsesmyndighet i lønnsfastsettelse utover 
tariffbestemmelsene og i andre forhandlingsspørsmål, med unntak av den forhandlingsmyndighet som 
er lagt til politisk forhandlingsutvalg i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet del B pkt. 2.2.   
Administrativt forhandlingsutvalg består av rådmannens team og personalsjef, med rådmannen som 
leder av utvalget. 

 Vedtak i forhold til bedriftsintern attføring er lagt til et BIA-utvalg, jf. reglement for bedriftsintern 
attføring Bedriftsinternt attføringsutvalg er for hver enkelt sak sammensatt av personalsjef, en fra 
Rådmannens team, aktuell seksjons- eller avdelingsleder og aktuell tillitsvalgt. 

 Eget utvalg (Uaml) fatter vedtak i enkeltsaker etter Arbeidsmiljøloven. Uaml fatter vedtak om 
innplassering i stillinger i henhold til Ansettelsesreglement for Rakkestad kommune, pkt. 4.Uaml fatter 
også vedtak om arbeidsmarkedstiltak.  Uaml er for hver enkelt sak sammensatt av personalsjef, en fra 
Rådmannens team, aktuell seksjons- eller avdelingsleder og aktuell tillitsvalgt 

 Personalsjefen har avgjørelsesmyndighet i saker knyttet til lærlinger, skjønnsbaserte avgjørelser etter 
ferieloven og skjønnsbaserte avgjørelser etter Arbeidsmiljøloven. 



 

 Seksjons-/avdelingsledere har myndighet til å innvilge overføring av restferie innenfor ferielovens II, § 
7-3 (12 dager) og Hovedtariffavtalens kap. 1, § 7.4.6.(4 dager).  Myndighet i saker som går ut over 
ferielovens rammer tilligger personalsjef.   

 Personalsjefen har myndighet til å utstede skriftlig advarsel, suspensjon og avskjed i personalsaker og 
AKAN-saker. 

 Personalsjefen har et overordnet faglig ansvar for at kommunens virksomhet er i tråd med 
Arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, sentralt avtaleverk og lokale avtaler. 

 

Rakkestad kommune legger opp til en enhetlig arbeidsgiver-/personalpolitikk og –praksis i  
sin virksomhet, og vedtak m.m. innenfor ulike områder skal avstemmes og harmoniseres mot dette.  
Avvik fra vedtatte reglementer innen personalområdet skal være forankret hos rådmannens team.  
Seksjonsledere/avdelingsledere skal med bakgrunn i dette forut for vedtak/avgjørelser forelegge aktuelle 
spørsmålsstillinger for rådmannens ledergruppe.  

 
4.4 Økonomisaker 
4.4.1. Seksjonsledere og avdelingsledere har følgende myndighet på økonomiområdet:  

 Fordele og bruke de vedtatte budsjettene innen sin seksjon i samsvar med mål og  
retningslinjer. 

 Gjøre reguleringer av budsjettene innen sin seksjon/avdeling innen rammen av økonomi-  
reglementet. Fullmakten omfatter ikke myndighet til å utvide budsjettrammene.  
Slike reguleringer kan ikke skje til formål som ikke er satt opp i opprinnelig budsjett.  
Rådmannen underrettes i forkant av slike budsjettreguleringer.  

 
4.4.2 Attestasjons- og anvisningsmyndighet  
Seksjonsledere/avdelingsledere har anvisningsmyndighet (godkjenner 2) for sin seksjon/avdeling.  
Enhetslederne har attestasjonsmyndighet (godkjenner 1) på sine budsjetter.  
 

For enhetsledere attesterer seksjonsleder/avdelingsleder og kommunalsjef anviser. 
For seksjonsledere/avdelingsledere attesterer kommunalsjef og rådmannen anviser. 
 

Oppnevnte stedfortredere for seksjonsledere/avdelingsledere overtar attestasjons-/anvisningsmyndighet i dere 
fravær.  
Oppnevnte stedfortredere for enhetsledere overtar enhetsleders attestasjonsmyndighet i dere fravær.  
 

Bestemmelsene under dette punkt er uttømmende.  
 
4.4.3 Investeringsbudsjettet 
For investeringsbudsjettet opprettes prosjektansvarlig, attestasjonsmyndighet og anvisningsmyndighet for hver 
enkelt prosjekt.  
Avtaleinngåelse i forbindelse med investeringsprosjekter er ikke delegert i hht. dette reglementet. 
 
4.4.4. Økonomisjef: 
Økonomisjefen har følgende særskilte ansvar: 

 Overordnet prosessansvar ift. Kommunelovens kapittel 8 og 9 (§§ 50-52) 

 Prosess i forbindelse med økonomisk tertialrapportering til folkevalgte organer 

 Økonomisk internkontroll i kommunen  
 

4.4.5. Regnskapsjef: 

 faglig ansvar for kommunens regnskapsføring 

 regnskap for Indre Østfold Kommunerevisjon (IKS) 

 regnskap for Rakkestad kirkelige fellesråd (inkl. 3 menighetsråd) 

 eventuelt andre særregnskap etter avtale 
 



 
 

4.5 Myndighet etter særlover, kommunale budsjetter og lokale reglementer 
Seksjonsledere og avdelingsledere har på sine områder et forvaltningsansvar for å innrette sin 
saksbehandling, samt oppfylle kommunens plikter og ansvar etter de til enhver tid gjeldende lovverk, jf. 
vedlegg til dette reglementet.  
 

Følgende videredelegasjon innen seksjoner og avdelinger gjelder for å forvalte tjenester i henhold til lov og 
forskrift, samt fatte vedtak i enkeltsaker, kurante saker og ikke-prinsippielle saker:    

 

Forvaltningsansvar og vedtaksmyndighet i hht Delegert til 
Opplæringsloven §§ 2-8, 2-11, 5-1, 8-2, 9a-3 med tilhørende forskrifter Rektorer 

Øvrige vedtak etter Opplæringsloven m/forskrifter Seksjonsleder skole  

Vedtak om plass i barnehage  (Barnehagelovens § 12) Seksjonsleder barnehage 

Vedtak i forhold til private barnehager (Barnehageloven §§ 14-18) Seksjonsleder barnehage 

Øvrige vedtak etter Barnehageloven Seksjonsleder barnehage 

Vedtak om spesialpedagogiske tiltak i førskolealder etter Opplæringsloven § 5.7 Seksjonsleder barnehage 

Vedtak om plass i kommunal kulturskole Seksjonsleder kultur 

Film og videogramloven Seksjonsleder kultur 

Folkebibliotekloven Seksjonsleder kultur 

Kulturminneloven Seksjonsleder kultur 

Tilsynsmyndighet for solarier, herunder myndighet til å treffe nødvendige 
enkeltvedtak, jfr Strålevernforskriftens § 54 

Kommunelege 

Vedtak om omsorgslønn ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-6 Seksjonsleder NAV 

Vedtak om støttekontakt 
(Helse- og omsorgstjenestelov § 4-2 c og Pasrl §2-1a) 

Seksjonsleder NAV 
 

Vedtak om avlastning utenfor institusjon 
(Helse- og omsorgstjenestelovens §3-1, jfr. 3-2 6d og Pasrl §2-1a) 

Seksjonsleder NAV 
Enhetsleder familiesenter 

Vedtak om praktisk bistand til daglige gjøremål 
(Helse- og omsorgstjenestelovens og Pasrl §2-1a) 

Enhetsledere hjembaserte tjenester 
Seksjonsleder BOAK 

Vedtak om startlån Seksjonsleder NAV   

Vedtak om akuttbolig inntil 3 måneder, iht  lov om sosiale tjenester i NAV § 15 Seksjonsleder NAV 

Vedtak i hht  lov om sosiale tjenester i NAV § 3 Seksjonsleder NAV 

Vedtak om akuttplasser i institusjon, inkludert utskrivningsklare pasienter fra 
sykehus 

Seksjonsleder Skautun og sykehjemslege 

Vedtak om institusjonsplasser, ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2  
  

Tildelingsutvalg 1,  jf. 4.5.1. 

Vedtak om omsorgsboliger med heldøgns pleie- og omsorg  
- følgende adresser: Fiolen, Bjørkebo, Andebo, Helsehusveien 5, Gudimhagen 
og Skaun  (Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-7) 

Tildelingsutvalg 1,  jf. 4.5.1 

Vedtak om kommunal utleiebolig ihht Helse- og omsorgstjenestelovens §§ 3-1 og 
3-7, samt lokal forskrift om tildeling av kommunale boliger) 

Tildelingsutvalg 2,  jf. 4.5.1 

Vedtak om hjemmesykepleie, ihht Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første 
ledd jf § 3-2 punkt 6a og Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 

Enhetsledere seksjon Hjembaserte tjenester 

Vedtak om trygghetsalarm, ihht Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd 
jf § 3-2 punkt 6a eller b, samt Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 

Enhetsledere seksjon Hjembaserte tjenester 

Vedtak om matombringing og vask av tøy, ihht Helse- og omsorgstjenesteloven § 
3-1 første ledd jf § 3-2 punkt 6b, samt Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 

Enhetsledere seksjon Hjembaserte tjenester 

Vedtak om omsorgslønn (brukere over 18 år) ihht Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 3-1 første ledd jfr §3-6 og   Pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1a 

Enhetsledere seksjon Hjembaserte tjenester 

Vedtak om hjemmehjelp/praktisk bistand/daglige gjøremål,  ihht Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 3-2 nr. 3b og Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 

Enhetsleder hjemmehjelpstjenesten 

Vedtak om miljøarbeid i bolig, ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 Enhetsleder utviklingshemmede/hjemmehjelp 
Enhetsleder Psykisk helsearbeid 

Vedtak om plass i Dagsenter ihht Helse- og omsorgstjenestelovens §§ 3-1 og 3-2 Seksjonsleder BOAK 

Vedtak om bruk av tvang og makt Seksjonsleder BOAK 

Vedtak om tjenester i psykisk helsearbeid,  ihht Helse- og omsorgstj.lovens § 3-2 Enhetsleder psykisk helsearbeid 

Vedtak om fysioterapi og ergoterapi, khl. § 2.1 Enhetsleder fysio/ergo 

Vedtak om akuttplass i institusjon, ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 Seksjonsleder Skautun 

Vedtak om vederlag for langtidsopphold, ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 
11-2 

Seksjonsleder Skautun 

Helsestasjonstjeneste ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2, nr 1 a og b Ledende helsesøster 

Barnevernsloven Barnevernsleder (følger direkte av lovverket). 



 
Anke vedtak fra Fylkesnemnda inn for tingretten i hht Barnevernloven Ikke administrativt delegert 

Forpaktningsloven Enhetsleder areal og byggesak 

Forurensningsloven Enhetsleder areal og byggesak 
Friluftsloven Enhetsleder areal og byggesak 
Jordloven Enhetsleder areal og byggesak 
Konsesjonsloven Enhetsleder areal og byggesak 
Motorferdselsloven Enhetssleder areal og byggesak 

Matrikkelloven  Enhetsleder areal og byggesak 
Næringsmiddelloven Miljørettet helsevern Indre Østfold 
Plan- og bygningsloven  - bygningsdelen Enhetsleder areal og byggesak 
Skogbruksloven Enhetsleder areal og byggesak 

Vass og kloakkavgiftsloven Enhetssleder kommunal teknikk 
Vegloven Enhetssleder kommunal teknikk 
Vegtrafikkloven Enhetssleder kommunal teknikk 
Forskrift om parkering for forflytningshemmede (jfr Vegtrafikklovens §§ 5 og 8) Enhetsleder politisk sekretariat    

Lov om serveringsvirksomhet Enhetsleder politisk sekretariat 

Vedtak i hht Alkoholloven m/forskrifter (delegasjon til rådmannen gitt i 
Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune).   

Enhetsleder politisk sekretariat 

Arkivloven m/forskrifter Enhetsleder sentralarkiv 

Lov om trudomssamfunn og ymsi anna (Trossamfunnsloven)  Enhetsleder politisk sekretariat 

Partiloven  Enhetsleder politisk sekretariat 
 

Alle vedtak signeres av saksbehandler og nærmeste overordnede med myndighet etter denne delegasjonen. 
 
Fullmakten gjelder så langt lovtekst og kommunale vedtak ikke er til hinder for det. 
Seksjonsledere/avdelingsledere skal til enhver tid holde oversikt over faktorer som nevnt i forrige avsnitt.  
Delegert vedtaksmyndighet etter dette reglement gjelder så langt det kan gjøres innenfor vedtatte økonomiske 
rammer.  (med mindre lovverket eksplisitt tilsier noe annet. ) 
Listen er ikke ment å være uttømmende. I den grad særlovgivning åpner delegasjon av myndighet fra 
kommunestyret til rådmannen, overfører rådmannen – med mindre noe annet eksplisitt skulle være fastsatt – 
denne myndighet til seksjonsledere/avdelingsledere.  
 

Avdelingsleder kommunikasjon og service har et overordnet ansvar for at kommunens virksomhet er i tråd 
med  Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser.  
Øvrige seksjonsledere og avdelingsledere har et delansvar for at kommunens virksomhet er i tråd med samme 
lovverk.   
 

4.5.1 Særskilte delegasjonsforhold: 

 Vedtak om opphold i institusjon (gjelder ikke akuttplasser og USK-plasser) og tildeling av kommunal 
boenhet med heldøgns pleie- og omsorg er fra rådmannen delegert til eget tildelingsutvalg bestående av 
seksjonsleder Skautun, seksjonsleder Hjembaserte tjenester, helsesjef og en av institusjonslegene.  
Alle vedtak fattet i tildelingsutvalget protokollføres. Tildelingsutvalget lager for øvrig egne prosedyrer for 
sitt arbeid. 
Vedtak om opphold i institusjon utenfor kommunen er ikke delegert i hht. reglementet her. Slikt vedtak 
krever godkjenning fra Rådmannens team. 

 Vedtak om kommunal boenhet er fra rådmannen delegert til eget tildelingsutvalg bestående av 
seksjonsleder BOAK, seksjonsleder NAV, seksjonsleder Familiesenter. Alle vedtak fattet i 
tildelingsutvalget protokollføres. Tildelingsutvalget lager for øvrig egne prosedyrer for sitt arbeid. 

 

 Oppføling av avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter er delegert Seksjonsleder 
Familiesenter.   

 

 Kommunestyrets ansvar etter brann- og eksplosjonsvernloven er delegert til rådmannen gjennom vedtak i 
sak 45/02 15. desember 2002. Rådmannens myndighet her er i sin helhet videredelegert direkte til 
enhetsleder brann og beredskap. Varabrannsjefen overtar brannsjefens fullmakter i dennes fravær. 
Brannsjefen har myndighet til å utpeke egen stedfortreder når både brannsjef og varabrannsjef er 
fraværende. 

 



 

 4.6 Annen myndighet 
Seksjonsledere og avdelingsledere har likeledes fullmakt til å avgjøre andre enkeltsaker og ikke prinsipielle 
saker så langt det ikke er i strid med rådmannens føringer eller vedtak, folkevalgte føringer eller vedtak eller 
andre lokale eller sentrale retningslinjer.  
Oppnevnte stedfortredere for seksjonsledere og avdelingsledere overtar disses myndighet ved alt deres 
fravær. 
  
4.7 Delegasjon fra seksjoner og avdelinger til servicekontoret 
Fra seksjon Kultur er vedtak for følgende tjenester delegert til kommunens servicekontor:  

 Oppstartingstilskudd 

 Arrangementsstøtte  

 Støtte til lederutdanning 

 Utstedelse av ledsagerbevis for funksjonshemmede  
 
Fra seksjon skole er vedtak for følgende tjenester delegerte til servicekontoret 

 Tildeling av plass i SFO 
 
Fra seksjon teknikk, miljø og landbruk er følgende tjenester delegerte til kommunens servicekontor:  

 Tildeling av torgplass i hht Rakkestad kommunes torgreglement 

 Tildeling av tomter i hht gitte retningslinjer i hver enkelt sak 

 Tildeling av timer ved Rakkestad kunstgressbane 

 Leie av lokaler i kulturhuset og øvrige kommunale bygg som tillates utleid/utlånt. 
 
Fra Avdeling Kommunikasjon og service er vedtak for følgende tjenester delegerte til servicekontoret :  

 Søknader om skjenkebevilling alkoholholdig drikk til enkeltarrangement.  

 Søknader om ambulerende skjenkebevilling    
 

Vedtak signeres av servicekontorleder og saksbehandler for den enkelte sak. 
 
 
4.8 Myndighet lagt til NAV Rakkestad 
Myndighet på oppgaveområde gitt i Samarbeidsavtale mellom Rakkestad kommune og NAV Østfold pkt. 8 er 
delegert til seksjonsleder NAV. Delegasjon er gitt med hjemmel i Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14, 
første og annet ledd, jf. forskrift om rammer for delegasjon mellom stat og kommune om oppgaveutførselen i 
de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen av 21.juni 2007.  
 

5 Klage over vedtak 
Seksjonsledere og avdelingsledere har myndighet til å ta stilling til klage som første instans – før klagen går 
videre til klageorganet (kommunalt klageorgan eller den aktuelle statlige instans i henhold til lovverket). Denne 
myndighet kan ikke videredelegeres. 
Dette gjelder ikke vedtak fattet etter barnevernsloven der Barnevernsleder har funksjon som førsteinstans før 
klage går videre til aktuelle statlige instans i henhold til lovverket. 
NAV-leder har myndighet til å ta stilling til klage som første instans – før klagen går videre til aktuelle statlige 
instans i henhold til lovverket. 
 

6 Ikrafttredelse 
Dette reglementet er gjeldende fra 01.01.09 
 
 
Rakkestad, 2. januar 2013 
Alf Thode Skog, 
rådmann 

 



 

 
 

VEDLEGG 1 til Administrativt delegasjonsreglement 
 

 

Ansettelsesutvalg  
 
 

Benevnelse Forkortelse i ESA 

Rådmannens ansettelsesutvalg ANR 

Ansettelsesutvalg for avd. Økonomi og personal ANØ 

Ansettelsesutvalg for avd. KOS AKOS 

Ansettelsesutvalg for NAV ANSS 

Ansettelsesutvalg for Skole ASKO 

Ansettelsesutvalg for Barnehage ABH 

Ansettelsesutvalg for Kultur AKUL 

Ansettelsesutvalg for Familiesenter AFAM 

Ansettelsesutvalg for Skautun ASKA 

Ansettelsesutvalg for Hjembaserte tjenester AHTJ 

Ansettelsesutvalg for Boak ABOA 

Ansettelsesutvalg for Teknikk, miljø og landbruk ATML 

Ansettelsesutvalg for lærlinger ALÆR 
 
 
 

Administrative (delegerte) vedtak  
 

Når det skrives administrative vedtak (i DEL-malen) må man hente fram et utvalg.  De 
utvalgene som skal benyttes (og som er lagt inn i ESA) er:  
 

Benevnelse Utvalg Forkortelse i ESA 

Seksjon NAV Utvalg NAV NAVADM 

Seksjon Barnehage Utvalg barnehage BARNADM 

Seksjon Skole Utvalg skole BARNADM 

Seksjon Kultur Utvalg kultur KULTADM 

Seksjon Familiesenter Utvalg HOA HOAADM 

Seksjon Skautun Utvalg HOA HOAADM 

Seksjon Hjembaserte tjenester Utvalg HOA HOAADM 

Seksjon Bo- og aktivitetstjenester Utvalg HOA HOAADM 

Seksjon Teknikk, miljø og landbruk Teknikk-, miljø- og 
landbruksutvalget 

TMLU 

Avdeling Økonomi og personal Formannskap 
Bedriftsinternt 
attføringsutvalg 
Utvalg etter AML 

FSK 
BIA 
 
UAML 

Rådmannens team Formannskap 
Rådmannen 

FSK 
RAAD 

   
   

Administrativt forhandlingsutvalg AFU FHU 
 

 I tillegg er det noen utvalg som benyttes som tidligere, for eksempel GRU for vedtak i grunnskolen og eget 
utvalg for hjemmelsvedtak m.v. 



 

VEDLEGG 2 til Administrativt delegasjonsreglement 

 
 
Møtestruktur og administrativ representasjon  
 

 Sammensetning/ administrativ representasjon 

Kommunestyret Rådmannen møter. Kommunalsjefer skal være tilstede. 
Sekretær: Kontorsjef 
 

Formannskap Rådmannen møter. Kommunalsjefer skal være tilstede. 
Sekretær: Kontorsjef 
 

Administrasjonsutvalg Kommunalsjef drift og personalsjef møter.  
Sekretær: Personalkonsulent 
 

AMU Kommunalsjefer er oppnevnt som administrative representanter. 
Personalsjef møter. 
Sekretær: Personalkonsulent 
 

Omsorgsutvalget Kommunalsjef drift møter. 
Seksjonsledere møter etter innkalling fra Rådmannens team 
Sekretær: Politisk sekretariat 
 

Oppvekstutvalget Rådmannen møter. 
Seksjonsledere møter etter innkalling fra Rådmannens team 
Sekretær: Politisk sekretariat 
 

Teknikk- og miljøutvalget  Kommunalsjef plan og prosjekt møter. 
Seksjonsledere møter etter innkalling fra Rådmannens team 
Sekretær: Politisk sekretariat 
 

Bruker- og interesseutvalg 
Eldrerådet: 

Funksjonshemmedes råd: 
Ungdomsrådet: 

Viltrådet:  

 
Kommunalsjef drift møter.     Sekretær: Politisk sekretariat 
Kommunalsjef drift møter.     Sekretær: Politisk sekretariat 
Seksjonsleder kultur møter.  Sekretær: Politisk sekretariat 
SeksjonslederTML møter.     Sekretær: Stabsleder  

Kriminalforebyggende råd 
( + styringsgruppe for trygt 
lokalsamfunn) 

Varaordfører og kommunalsjef drift er medlemmer 
 
Sekretær: Politiet 

Politiråd Ordfører, varaordfører, rådmann og kommunalsjef drift er medlemmer 
Sekretær: Rakkestad kommune 

 

Rådmannens ledergruppe Rådmann, kommunalsjefer, 9 seksjonsledere, 2 avdelingsledere og 
økonomisjef 
Sekretær: Kontorsjef 

Partnerskap NAV Rådmannen og kommunalsjef drift møter. 
Sekretær: NAV-leder 

 

 



 

VEDLEGG 3 til Administrativt delegasjonsreglement 

 
 
Arbeidsdeling for RÅDMANNENS TEAM 
Område/funksjon Følges opp av og rapporterer til  

SEKSJONER: 

- NAV Kommunalsjef drift 

- Skole Kommunalsjef drift 

- Barnehage Kommunalsjef drift 

- Kultur Kommunalsjef drift 

- Familiesenter Kommunalsjef drift 

- Skautun Kommunalsjef drift 

- Hjembaserte tjenester Kommunalsjef drift 

- BOAK Kommunalsjef drift 

- Teknikk, miljø og landbruk Kommunalsjef plan og prosjekt 

STAB- OG STØTTEFUNKSJONER: 

- Avdeling kommunikasjon og service Kommunalsjef drift 

- Avdeling økonomi og personal Kommunalsjef drift 

- Enhet legetjenester Rådmannen 

- Enhet brann og beredskap Kommunalsjef plan og prosjekt 

- Kvalitetskoordinator Kommunalsjef drift 

- Folkehelsekoordinator Kommunalsjef drift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Rakkestad kommune 
Rådmannens administrative 
delegasjonsreglement 
Saksnr. 12/2890   Arkiv 030                       
Med virkning fra 01.01.09     
Oppdatert dato:  Utskrift pr. 01.08.14 – dokumentet er under revisjon pga 

organisatoriske endringer i stabstjenester 
 

  

 



1 Hjemmel 
Rådmannens videredelegasjon internt i organisasjonen er hjemlet i «Rakkestad kommune, 
arbeidsdelings- og delegasjonsreglement» - pkt  9.4 Reglement for rådmannen – fastsatt av Rakkestad 
kommunestyre 16. juni 2011, sak 32/11 ihht kommunelovens § 23-4. 
 
 
2 Formål  
Administrativt delegasjonsreglement har til hensikt å:  

• Bidra til god og effektiv arbeidsdeling internt i kommunens organisasjon. 
• Sikre innbyggere og lokalsamfunn god og effektiv service og saksbehandling 
• Gi rådmannen handlefrihet til å utvikle en god og effektiv organisasjon – med sikte på å dekke 

innbyggernes og lokalsamfunnets behov.  
 
 
3  Organisatoriske forutsetninger 
 
3.1 Hovedtrekk i den administrative organiseringen  
Rakkestad kommunes virksomhet er organisert i et rådmannsnivå, 9 driftsseksjoner og 4 stabsenheter. 
Disse blir framover benevnt som følger: 

• Rådmann og rådmannens team 
• Seksjon NAV 
• Seksjon Skole 
• Seksjon Barnehage 
• Seksjon Kultur 
• Seksjon Familiesenter 
• Seksjon Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester 
• Seksjon Hjembaserte tjenester 
• Seksjon Bo- og aktivitetstjenester 
• Seksjon Teknikk, miljø og landbruk 
• Stabsenhet Økonomi  
• Stabsenhet Personal 
• Stabsenhet Dokument og forvaltning 
• Stabsenhet Informasjon og IT 

Seksjonene er ledet av hver sin seksjonsleder, og er videre delt inn i enheter. 
Stabsenhetene er ledet av stabsledere, og er videre delt inn i fagenheter. 
 
3.2 Rådmann  
Rådmannen står for den samlede (helhetlige) ledelse av organisasjonen, og skal lede den innenfor de 
rammer kommunestyret setter.  
Rådmannen gir sin videredelegasjon til seksjonsledere og avdelingsledere i henhold til reglementet her. 
 
3.3 Rådmannens team   
Rådmannens team består av rådmannen og 2 kommunalsjefer. Der betegnelsen rådmannens team 
brukes i dette reglementet har kommunalsjefer rådmannens myndighet. Arbeids- og ansvarsdeling 
fremkommer til en hver tid av vedlegg 3. 
 
3.4 Rådmannens ledergruppe 
Rådmann, 2 kommunalsjefer, 9 seksjonsledere og 4 stabsledere utgjør rådmannens ledergruppe. Den 
er rådmannens rådgivende organ med hensyn til ledelse, utvikling og drift av kommunen, og normalt vil 



rådmannen i avgjørelse av aktuelle spørsmål og problemstillinger følge kollegiets standpunkter. 
Rådmannens ledergruppe har også funksjon som kvalitetsutvalg i kommunen. Ved saker til avgjørelse i 
kvalitetsutvalget tiltrer kvalitetskoordinator ledergruppen. 
 
 
 
4  Myndighet  
 
4.1 Generelt 
Kommunalsjef er rådmannens stedfortreder, og trer inn for rådmannen ved alt dennes fravær.  
Rådmannens myndighet til å opprette og legge ned stillingshjemler, kompetanseendringer i 
stillingshjemler, samt flytte stillingshjemler mellom seksjoner og/eller avdelinger er ikke videredelegert 
etter dette reglementet. Dette forvaltes av rådmannens team. 
Særskilt fullmakt til å gjøre kompetanseendringer i stillinger vil kunne gis til enkeltseksjoner i kurante 
tilfeller, når det er formålstjenlig og fornuftig. 
 
4.2 Seksjonsledere og stabsledere 
Seksjonsledere og stabssledere er øverste ledere for hver sine seksjoner/stab. Plikter og rettigheter går 
fram blant annet av kommunelovens § 23 og dette reglementet. 
Rådmannen oppnevner stedfortredere for alle seksjonsledere. Stedfortredere har myndighet etter dette 
reglementet i seksjonsledere fravær. 
Seksjonsledere har på sine områder følgende særskilte ansvar: 

• Lede forberedelse av saker for folkevalgt nivå og påse at de er forsvarlig utredet. Rådmannens 
team godkjenner saksframlegg forut for utsendelse til politisk behandling.  

• Iverksette og følge opp politiske vedtak og beslutninger.  
• Etablere god forvaltning og effektiv bruk av kommunens ressurser – herunder lage gode rutiner 

for internkontroll. 
• Tilpasse, utvikle og kvalitetssikre kommunal service og tjenesteytelser på grunnlag av 

innbyggernes og lokalsamfunnets behov. 
• Delta i kommunens samlede strategi-, plan- og utviklingsarbeid  
• Motivere og utvikle ledere og ansatte med sikte på å skape en god og effektiv 

organisasjon. 
• Ansvar for helse, miljø og sikkerhet på sine områder.  

 
4.3 Personalsaker  
Enhetsledere har avgjørelsesmyndighet i alle enkeltspørsmål og enkeltsaker i sine enheter innenfor 
rammen av reglementer og retningslinjer fastsatt av rådmannen.  
 
Følgende unntak og presiseringer gjelder i forhold til avsnittet ovenfor:  

• I prinsipielle og ikke kurante saker skal uttalelse eller anbefalinger fra rådmannens team 
innhentes før avgjørelse blir truffet. Som prinsipielle eller ikke kurante spørsmål regnes for 
eksempel suspensjon, oppsigelse eller avskjed av arbeidstakere, og enkeltsaker eller 
saksområder der kommunen mangler praksis eller praksis er uklar/utilstrekkelig.  

• Ansettelser i faste stillinger og arbeidsavtaler med mer enn 1 års varighet legges til 
ansettelsesutvalg. Øvrige ansettelser er delegert til seksjonsledere og enhetsledere i hht. 
Ansettelsesreglementet.  

• Administrativt forhandlingsutvalg har avgjørelsesmyndighet i lønnsfastsettelse utover 
tariffbestemmelsene og i andre forhandlingsspørsmål, med unntak av den 
forhandlingsmyndighet som er lagt til politisk forhandlingsutvalg i Arbeidsdelings- og 
delegasjonsreglementet del B pkt. 2.2.   



Administrativt forhandlingsutvalg består av rådmannens team og personalsjef, med rådmannen 
som leder av utvalget. 

• Vedtak i forhold til bedriftsintern attføring er lagt til et BIA-utvalg, jf. reglement for 
bedriftsintern attføring Bedriftsinternt attføringsutvalg er for hver enkelt sak sammensatt av 
personalsjef, en fra Rådmannens team, aktuell seksjons- eller avdelingsleder og aktuell 
tillitsvalgt. 

• Eget utvalg (Uaml) fatter vedtak i enkeltsaker etter Arbeidsmiljøloven. Uaml fatter vedtak om 
innplassering i stillinger i henhold til Ansettelsesreglement for Rakkestad kommune, pkt. 4.Uaml 
fatter også vedtak om arbeidsmarkedstiltak.  Uaml er for hver enkelt sak sammensatt av 
personalsjef, en fra Rådmannens team, aktuell seksjons- eller avdelingsleder og aktuell 
tillitsvalgt 

• Personalsjefen har avgjørelsesmyndighet i saker knyttet til lærlinger, skjønnsbaserte 
avgjørelser etter ferieloven og skjønnsbaserte avgjørelser etter Arbeidsmiljøloven. 

• Seksjons-/avdelingsledere har myndighet til å innvilge overføring av restferie innenfor 
ferielovens II, § 7-3 (12 dager) og Hovedtariffavtalens kap. 1, § 7.4.6.(4 dager).  Myndighet i 
saker som går ut over ferielovens rammer tilligger personalsjef.   

• Personalsjefen har myndighet til å utstede skriftlig advarsel, suspensjon og avskjed i 
personalsaker og AKAN-saker. 

• Personalsjefen har et overordnet faglig ansvar for at kommunens virksomhet er i tråd med 
Arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, sentralt avtaleverk og lokale avtaler. 

 
Rakkestad kommune legger opp til en enhetlig arbeidsgiver-/personalpolitikk og –praksis i  
sin virksomhet, og vedtak m.m. innenfor ulike områder skal avstemmes og harmoniseres mot dette.  
Avvik fra vedtatte reglementer innen personalområdet skal være forankret hos rådmannens team.  
Seksjonsledere/avdelingsledere skal med bakgrunn i dette forut for vedtak/avgjørelser forelegge 
aktuelle spørsmålsstillinger for rådmannens ledergruppe.  
 
4.4 Økonomisaker 
4.4.1. Seksjonsledere og avdelingsledere har følgende myndighet på økonomiområdet:  

• Fordele og bruke de vedtatte budsjettene innen sin seksjon i samsvar med mål og  
retningslinjer. 

• Gjøre reguleringer av budsjettene innen sin seksjon/avdeling innen rammen av økonomi-  
reglementet. Fullmakten omfatter ikke myndighet til å utvide budsjettrammene.  
Slike reguleringer kan ikke skje til formål som ikke er satt opp i opprinnelig budsjett.  
Rådmannen underrettes i forkant av slike budsjettreguleringer.  

 
4.4.2 Attestasjons- og anvisningsmyndighet  
Seksjonsledere/avdelingsledere har anvisningsmyndighet (godkjenner 2) for sin seksjon/avdeling.  
Enhetslederne har attestasjonsmyndighet (godkjenner 1) på sine budsjetter.  
 

For enhetsledere attesterer seksjonsleder/avdelingsleder og kommunalsjef anviser. 
For seksjonsledere/avdelingsledere attesterer kommunalsjef og rådmannen anviser. 
 

Oppnevnte stedfortredere for seksjonsledere/avdelingsledere overtar attestasjons-/anvisningsmyndighet 
i dere fravær.  
Oppnevnte stedfortredere for enhetsledere overtar enhetsleders attestasjonsmyndighet i dere fravær.  
 
Bestemmelsene under dette punkt er uttømmende.  
 
4.4.3 Investeringsbudsjettet 
For investeringsbudsjettet opprettes prosjektansvarlig, attestasjonsmyndighet og anvisningsmyndighet 
for hver enkelt prosjekt.  



Avtaleinngåelse i forbindelse med investeringsprosjekter er ikke delegert i hht. dette reglementet. 
 
4.4.4. Økonomisjef: 
Økonomisjefen har følgende særskilte ansvar: 

• Overordnet prosessansvar ift. Kommunelovens kapittel 8 og 9 (§§ 50-52) 
• Prosess i forbindelse med økonomisk tertialrapportering til folkevalgte organer 
• Økonomisk internkontroll i kommunen  

 
4.4.5. Regnskapsjef: 

• faglig ansvar for kommunens regnskapsføring 
• regnskap for Indre Østfold Kommunerevisjon (IKS) 
• regnskap for Rakkestad kirkelige fellesråd (inkl. 3 menighetsråd) 
• eventuelt andre særregnskap etter avtale 

   



4.5 Myndighet etter særlover, kommunale budsjetter og lokale reglementer 
Seksjonsledere og avdelingsledere har på sine områder et forvaltningsansvar for å innrette sin 
saksbehandling, samt oppfylle kommunens plikter og ansvar etter de til enhver tid gjeldende lovverk, jf. 
vedlegg til dette reglementet.  
 
Følgende videredelegasjon innen seksjoner og avdelinger gjelder for å forvalte tjenester i henhold til lov 
og forskrift, samt fatte vedtak i enkeltsaker, kurante saker og ikke-prinsippielle saker:    

 

Forvaltningsansvar og vedtaksmyndighet i hht Delegert til 
Opplæringsloven §§ 2-8, 2-11, 5-1, 8-2, 9a-3 med tilhørende forskrifter Rektorer 
Øvrige vedtak etter Opplæringsloven m/forskrifter Seksjonsleder skole  
Vedtak om plass i barnehage  (Barnehagelovens § 12) Seksjonsleder barnehage 
Vedtak i forhold til private barnehager (Barnehageloven §§ 14-18) Seksjonsleder barnehage 
Øvrige vedtak etter Barnehageloven Seksjonsleder barnehage 
Vedtak om spesialpedagogiske tiltak i førskolealder etter Opplæringsloven 
§ 5.7 

Seksjonsleder barnehage 

Vedtak om plass i kommunal kulturskole Seksjonsleder kultur 
Film og videogramloven Seksjonsleder kultur 
Folkebibliotekloven Seksjonsleder kultur 
Kulturminneloven Seksjonsleder kultur 
Tilsynsmyndighet for solarier, herunder myndighet til å treffe nødvendige 
enkeltvedtak, jfr Strålevernforskriftens § 54 

Kommunelege 

Vedtak om omsorgslønn ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-6 Seksjonsleder NAV 
Vedtak om støttekontakt 
(Helse- og omsorgstjenestelov § 4-2 c og Pasrl §2-1a) 

Seksjonsleder NAV 
 

Vedtak om avlastning utenfor institusjon 
(Helse- og omsorgstjenestelovens §3-1, jfr. 3-2 6d og Pasrl §2-1a) 

Seksjonsleder NAV 
Enhetsleder familiesenter 

Vedtak om praktisk bistand til daglige gjøremål 
(Helse- og omsorgstjenestelovens og Pasrl §2-1a) 

Enhetsledere hjembaserte tjenester 
Seksjonsleder BOAK 

Vedtak om startlån Seksjonsleder NAV   
Vedtak om akuttbolig inntil 3 måneder, iht  lov om sosiale tjenester i NAV § 
15 

Seksjonsleder NAV 

Vedtak i hht  lov om sosiale tjenester i NAV § 3 Seksjonsleder NAV 
Vedtak om akuttplasser i institusjon, inkludert utskrivningsklare pasienter 
fra sykehus 

Seksjonsleder Skautun og sykehjemslege 

Vedtak om institusjonsplasser, ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2  
  

Tildelingsutvalg 1,  jf. 4.5.1. 

Vedtak om omsorgsboliger med heldøgns pleie- og omsorg  
- følgende adresser: Fiolen, Bjørkebo, Andebo, Helsehusveien 5, 
Gudimhagen og Skaun  (Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-7) 

Tildelingsutvalg 1,  jf. 4.5.1 

Vedtak om kommunal utleiebolig ihht Helse- og omsorgstjenestelovens §§ 
3-1 og 3-7, samt lokal forskrift om tildeling av kommunale boliger) 

Tildelingsutvalg 2,  jf. 4.5.1 

Vedtak om hjemmesykepleie, ihht Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 
første ledd jf § 3-2 punkt 6a og Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 

Enhetsledere seksjon Hjembaserte tjenester 

Vedtak om trygghetsalarm, ihht Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 
første ledd jf § 3-2 punkt 6a eller b, samt Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1a 

Enhetsledere seksjon Hjembaserte tjenester 

Vedtak om matombringing og vask av tøy, ihht Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd jf § 3-2 punkt 6b, samt Pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1a 

Enhetsledere seksjon Hjembaserte tjenester 

Vedtak om omsorgslønn (brukere over 18 år) ihht Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 3-1 første ledd jfr §3-6 og   Pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1a 

Enhetsledere seksjon Hjembaserte tjenester 

Vedtak om hjemmehjelp/praktisk bistand/daglige gjøremål,  ihht Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 3-2 nr. 3b og Pasient- og brukerrettighetsloven § 
2-1a 

Enhetsleder hjemmehjelpstjenesten 

Vedtak om miljøarbeid i bolig, ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 Enhetsleder utviklingshemmede/hjemmehjelp 
Enhetsleder Psykisk helsearbeid 

Vedtak om plass i Dagsenter ihht Helse- og omsorgstjenestelovens §§ 3-1 Seksjonsleder BOAK 



og 3-2 
Vedtak om bruk av tvang og makt Seksjonsleder BOAK 
Vedtak om tjenester i psykisk helsearbeid,  ihht Helse- og omsorgstj.lovens 
§ 3-2 

Enhetsleder psykisk helsearbeid 

Vedtak om fysioterapi og ergoterapi, khl. § 2.1 Enhetsleder fysio/ergo 
Vedtak om akuttplass i institusjon, ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 
3-5 

Seksjonsleder Skautun 

Vedtak om vederlag for langtidsopphold, ihht Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 11-2 

Seksjonsleder Skautun 

Helsestasjonstjeneste ihht Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2, nr 1 a 
og b 

Ledende helsesøster 

Vedtak etter Smittevernloven kap 4  Folkehelserådgiver/kommunelege smittevern 
Ansvar etter Smittevernloven §7-2 Folkehelserådgiver/kommunelege smittevern 
Vedtak etter § 9 i Folkehelseloven Folkehelserådgiver/kommunelege smittevern 
Ansvar etter § 5 i Folkehelseloven Folkehelserådgiver/kommunelege smittevern 
Barnevernsloven Barnevernsleder (følger direkte av lovverket). 
Anke vedtak fra Fylkesnemnda inn for tingretten i hht Barnevernloven Ikke administrativt delegert 
Forpaktningsloven Enhetsleder areal og byggesak 
Forurensningsloven Enhetsleder areal og byggesak 
Friluftsloven Enhetsleder areal og byggesak 
Jordloven Enhetsleder areal og byggesak 
Konsesjonsloven Enhetsleder areal og byggesak 
Motorferdselsloven Enhetssleder areal og byggesak 
Matrikkelloven  Enhetsleder areal og byggesak 
Næringsmiddelloven Miljørettet helsevern Indre Østfold 
Plan- og bygningsloven  - bygningsdelen Enhetsleder areal og byggesak 
Skogbruksloven Enhetsleder areal og byggesak 
Vass og kloakkavgiftsloven Enhetssleder kommunal teknikk 
Vegloven Enhetssleder kommunal teknikk 
Vegtrafikkloven Enhetssleder kommunal teknikk 
Forskrift om parkering for forflytningshemmede (jfr Vegtrafikklovens §§ 5 
og 8) 

Enhetsleder politisk sekretariat    

Lov om serveringsvirksomhet Enhetsleder politisk sekretariat 
Vedtak i hht Alkoholloven m/forskrifter (delegasjon til rådmannen gitt i 
Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune).   

Enhetsleder politisk sekretariat 

Arkivloven m/forskrifter Enhetsleder sentralarkiv 
Lov om trudomssamfunn og ymsi anna (Trossamfunnsloven)  Enhetsleder politisk sekretariat 
Partiloven  Enhetsleder politisk sekretariat 

 
Alle vedtak signeres av saksbehandler og nærmeste overordnede med myndighet etter denne 
delegasjonen. 
 
Fullmakten gjelder så langt lovtekst og kommunale vedtak ikke er til hinder for det. 
Seksjonsledere/avdelingsledere skal til enhver tid holde oversikt over faktorer som nevnt i forrige 
avsnitt.  
Delegert vedtaksmyndighet etter dette reglement gjelder så langt det kan gjøres innenfor vedtatte 
økonomiske rammer.  (med mindre lovverket eksplisitt tilsier noe annet. ) 
Listen er ikke ment å være uttømmende. I den grad særlovgivning åpner delegasjon av myndighet fra 
kommunestyret til rådmannen, overfører rådmannen – med mindre noe annet eksplisitt skulle være 
fastsatt – denne myndighet til seksjonsledere/avdelingsledere.  
 

Avdelingsleder kommunikasjon og service har et overordnet ansvar for at kommunens virksomhet er i 
tråd med Personopplysningsloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og lov om offentlige 
anskaffelser. (utgår) 
Øvrige seksjonsledere og stabsledere har et delansvar for at kommunens virksomhet er i tråd med 
samme lovverk.   
 



4.5.1 Særskilte delegasjonsforhold: 
• Vedtak om opphold i institusjon (gjelder ikke akuttplasser og USK-plasser) og tildeling av kommunal 

boenhet med heldøgns pleie- og omsorg er fra rådmannen delegert til eget tildelingsutvalg 
bestående av seksjonsleder Skautun, seksjonsleder Hjembaserte tjenester, helsesjef og en av 
institusjonslegene.  
Alle vedtak fattet i tildelingsutvalget protokollføres. Tildelingsutvalget lager for øvrig egne prosedyrer 
for sitt arbeid. 
Vedtak om opphold i institusjon utenfor kommunen er ikke delegert i hht. reglementet her. Slikt 
vedtak krever godkjenning fra Rådmannens team. 
 

• Vedtak om kommunal boenhet er fra rådmannen delegert til eget tildelingsutvalg bestående av 
seksjonsleder BOAK, seksjonsleder NAV, seksjonsleder Familiesenter. Alle vedtak fattet i 
tildelingsutvalget protokollføres. Tildelingsutvalget lager for øvrig egne prosedyrer for sitt arbeid. 

 
• Oppføling av avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter er delegert Seksjonsleder 

Familiesenter.   
 
• Kommunestyrets ansvar etter brann- og eksplosjonsvernloven er delegert til rådmannen gjennom 

vedtak i sak 45/02 15. desember 2002. Rådmannens myndighet her er i sin helhet videredelegert 
direkte til enhetsleder brann og beredskap. Varabrannsjefen overtar brannsjefens fullmakter i 
dennes fravær. Brannsjefen har myndighet til å utpeke egen stedfortreder når både brannsjef og 
varabrannsjef er fraværende. 

 
 
 4.6 Annen myndighet 
Seksjonsledere har likeledes fullmakt til å avgjøre andre enkeltsaker og ikke prinsipielle saker så langt 
det ikke er i strid med rådmannens føringer eller vedtak, folkevalgte føringer eller vedtak eller andre 
lokale eller sentrale retningslinjer.  
Oppnevnte stedfortredere for seksjonsledere overtar disses myndighet ved alt deres fravær. 
  
4.7 Folkehelsenettverk 
Overordnet ansvar for at kommunens virksomhet og planarbeid oppfyller kravene i Folkehelseloven, er 
lagt til Folkehelserådgiver. 
Rådmannen oppretter i tillegg Folkehelsenettverk for å sikre en bred forankring i organisasjonen og 
hensiktsmessig tverrfaglig perspektiv i arbeidet. 
Folkehelsenettverk ledes av Folkehelserådgiver, og skal bestå av 6-8 representanter fra seksjonene 
utpekt av seksjonsledere, samt 2 representanter fra frivillige. Representasjon fra seksjonene skal sikre 
bred faglig sammensetning. 
 
4.8 Delegasjon fra seksjoner og stabsenheter til servicekontoret 
Fra seksjon Kultur er vedtak for følgende tjenester delegert til kommunens servicekontor:  

• Oppstartingstilskudd 
• Arrangementsstøtte  
• Støtte til lederutdanning 
• Utstedelse av ledsagerbevis for funksjonshemmede  

 
Fra seksjon skole er vedtak for følgende tjenester delegerte til servicekontoret 

• Tildeling av plass i SFO 
 
Fra seksjon teknikk, miljø og landbruk er følgende tjenester delegerte til kommunens servicekontor:  



• Tildeling av torgplass i hht Rakkestad kommunes torgreglement 
• Tildeling av tomter i hht gitte retningslinjer i hver enkelt sak 
• Tildeling av timer ved Rakkestad kunstgressbane 
• Leie av lokaler i kulturhuset og øvrige kommunale bygg som tillates utleid/utlånt. 

 
Fra Stabsenhet Dokument og forvaltning er vedtak for følgende tjenester delegerte til servicekontoret :  

• Søknader om skjenkebevilling alkoholholdig drikk til enkeltarrangement.  
• Søknader om ambulerende skjenkebevilling    

 
Vedtak signeres av servicekontorleder og saksbehandler for den enkelte sak. 
 
 
4.9 Myndighet lagt til NAV Rakkestad 
Myndighet på oppgaveområde gitt i Samarbeidsavtale mellom Rakkestad kommune og NAV Østfold 
pkt. 8 er delegert til seksjonsleder NAV. Delegasjon er gitt med hjemmel i Arbeids- og 
velferdsforvaltningsloven § 14, første og annet ledd, jf. forskrift om rammer for delegasjon mellom stat 
og kommune om oppgaveutførselen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen av 
21.juni 2007.  
 
5 Klage over vedtak 
Seksjonsledere og avdelingsledere har myndighet til å ta stilling til klage som første instans – før klagen 
går videre til klageorganet (kommunalt klageorgan eller den aktuelle statlige instans i henhold til 
lovverket). Denne myndighet kan ikke videredelegeres. 
Dette gjelder ikke vedtak fattet etter barnevernsloven der Barnevernsleder har funksjon som 
førsteinstans før klage går videre til aktuelle statlige instans i henhold til lovverket. 
NAV-leder har myndighet til å ta stilling til klage som første instans – før klagen går videre til aktuelle 
statlige instans i henhold til lovverket. 
 
6 Ikrafttredelse 
Dette reglementet er gjeldende fra 01.01.09 
 
 
Rakkestad, 2. januar 2013 
Alf Thode Skog, 
rådmann 

 
  



VEDLEGG 1 til Administrativt delegasjonsreglement 
 
 

Ansettelsesutvalg  
 
 

Benevnelse Forkortelse i ESA 
Rådmannens ansettelsesutvalg ANR 
Ansettelsesutvalg for avd. Økonomi og personal ANØ 
Ansettelsesutvalg for avd. KOS AKOS 
Ansettelsesutvalg for NAV ANSS 
Ansettelsesutvalg for Skole ASKO 
Ansettelsesutvalg for Barnehage ABH 
Ansettelsesutvalg for Kultur AKUL 
Ansettelsesutvalg for Familiesenter AFAM 
Ansettelsesutvalg for Skautun ASKA 
Ansettelsesutvalg for Hjembaserte tjenester AHTJ 
Ansettelsesutvalg for Boak ABOA 
Ansettelsesutvalg for Teknikk, miljø og landbruk ATML 
Ansettelsesutvalg for lærlinger ALÆR 

 
 
Administrative (delegerte) vedtak  
 
Når det skrives administrative vedtak (i DEL-malen) må man hente fram et utvalg.  De utvalgene som skal 
benyttes (og som er lagt inn i ESA) er:  
 
Benevnelse Utvalg Forkortelse i ESA 
Seksjon NAV Utvalg NAV NAVADM 
Seksjon Barnehage Utvalg barnehage BARNADM 
Seksjon Skole Utvalg skole BARNADM 
Seksjon Kultur Utvalg kultur KULTADM 
Seksjon Familiesenter Utvalg HOA HOAADM 
Seksjon Skautun Utvalg HOA HOAADM 
Seksjon Hjembaserte tjenester Utvalg HOA HOAADM 
Seksjon Bo- og aktivitetstjenester Utvalg HOA HOAADM 
Seksjon Teknikk, miljø og landbruk Teknikk-, miljø- og 

landbruksutvalget 
TMLU 

Avdeling Økonomi og personal Formannskap 
Bedriftsinternt 
attføringsutvalg 
Utvalg etter AML 

FSK 
BIA 
 
UAML 

Rådmannens team Formannskap 
Rådmannen 

FSK 
RAAD 

   
   
Administrativt forhandlingsutvalg AFU FHU 

 
 I tillegg er det noen utvalg som benyttes som tidligere, for eksempel GRU for vedtak i grunnskolen og 
eget utvalg for hjemmelsvedtak m.v. 



VEDLEGG 2 til Administrativt delegasjonsreglement 
 
 
Møtestruktur og administrativ representasjon  
 

 Sammensetning/ administrativ representasjon 
Kommunestyret Rådmannen møter. Kommunalsjefer skal være tilstede. 

Sekretær: Kontorsjef 
 

Formannskap Rådmannen møter. Kommunalsjefer skal være tilstede. 
Sekretær: Kontorsjef 
 

Administrasjonsutvalg Kommunalsjef drift og personalsjef møter.  
Sekretær: Personalkonsulent 
 

AMU Kommunalsjefer er oppnevnt som administrative representanter. 
Personalsjef møter. 
Sekretær: Personalkonsulent 
 

Omsorgsutvalget Kommunalsjef drift møter. 
Seksjonsledere møter etter innkalling fra Rådmannens team 
Sekretær: Politisk sekretariat 
 

Oppvekstutvalget Rådmannen møter. 
Seksjonsledere møter etter innkalling fra Rådmannens team 
Sekretær: Politisk sekretariat 
 

Teknikk- og miljøutvalget  Kommunalsjef plan og prosjekt møter. 
Seksjonsledere møter etter innkalling fra Rådmannens team 
Sekretær: Politisk sekretariat 
 

Bruker- og interesseutvalg 
Eldrerådet: 

Funksjonshemmedes råd: 
Ungdomsrådet: 

Viltrådet:  

 
Kommunalsjef drift møter.     Sekretær: Politisk sekretariat 
Kommunalsjef drift møter.     Sekretær: Politisk sekretariat 
Seksjonsleder kultur møter.  Sekretær: Politisk sekretariat 
SeksjonslederTML møter.     Sekretær: Stabsleder  

Kriminalforebyggende råd 
( + styringsgruppe for trygt 
lokalsamfunn) 

Varaordfører og kommunalsjef drift er medlemmer 
 
Sekretær: Politiet 

Politiråd Ordfører, varaordfører, rådmann og kommunalsjef drift er medlemmer 
Sekretær: Rakkestad kommune 

 

Rådmannens ledergruppe Rådmann, kommunalsjefer, 9 seksjonsledere, 2 avdelingsledere og 
økonomisjef 
Sekretær: Kontorsjef 

Partnerskap NAV Rådmannen og kommunalsjef drift møter. 
Sekretær: NAV-leder 

 

 



VEDLEGG 3 til Administrativt delegasjonsreglement 
 
 
Arbeidsdeling for RÅDMANNENS TEAM 
Område/funksjon Følges opp av og rapporterer til  

SEKSJONER: 

- NAV Kommunalsjef drift 

- Skole Kommunalsjef drift 

- Barnehage Kommunalsjef drift 

- Kultur Kommunalsjef drift 

- Familiesenter Kommunalsjef drift 

- Skautun Kommunalsjef drift 

- Hjembaserte tjenester Kommunalsjef drift 

- BOAK Kommunalsjef drift 

- Teknikk, miljø og landbruk Kommunalsjef plan og prosjekt 

STAB- OG STØTTEFUNKSJONER: 

- Stab økonomi Kommunalsjef drift 

- Stab personal Kommunalsjef drift 

- Stab dokument og forvaltning Kommunalsjef drift 

- Stab Informasjon og IT Kommunalsjef drift 

- Enhet legetjenester Rådmannen 

- Enhet brann og beredskap Kommunalsjef plan og prosjekt 

- Folkehelserådgiver Kommunalsjef drift 

 
 
 



RAKKESTAD KOMMUNE               VEDLEGG 4 til Administrativt delegasjonsreglement 
 

   

           

MØTE MÅLSETTNG/ 
INNHOLD 

TIDSP/ 
FREKVENS 

FASTE DELTAKERE ANSVAR, AGENDA/ 
FORARBEID 

REFERAT 
Iht mal, legges i Qm 

RÅDMANNENS TEAM 
(RMT) 

Løpende oppfølging drift, plan og 
strategi 

Mandag 08.30-11.30 Rådmann, kommunalsjefer Rådmannen  

POSTMØTE Postgjennomgang – fordeling 
Politisk saksliste 
Møteplanlegging 

Mandag 12.00 -13.00 Rådmann, kommunalsjefer, 
stabsleder DF, ordfører 

Rådmannen Ajourholdte lister 

STABSMØTE Systemrettet arbeid, forvaltning 
og utvikling  

To ganger pr mnd, tirsdager Kommunalsjef ASA, stabsledere 
kvalitetskoordinator 

ASA 
Saker leveres ASA 

Referent: på omgang.  

RÅDMANNENS 
LEDERMØTE /RML 

Planarbeid 
Økonomioppfølging 
Rapportering 
Prosjekt/oppdrag 

En gang pr mnd, tirsdag 
08.30–11.30 

Rådmann, kommunalsjefer, 
seksjonsledere, stabsledere 

Rådmannen 
Agenda sendes ut innen mandag 
kl 12 

Referent: stabsleder DF 
 
 

DRIFTSMØTE HELSE 
OG OMSORG/HOA 

Informasjon, drøfting, planlegging 
iht fast agenda/ daglig drift, 
årshjul 

En til to ganger pr mnd, 
tirsdag 08.30-10.00  

Kommunalsjef ASA, 
seksjonsledere Skautun, hjem-
baserte, fam.senter, BOAK. NAV 
iht saker 

ASA.-   
Saker meldes innen fredag. 
Agenda er klar innen mandag kl 
12 

Referent: på omgang. 
 

DRIFTSMØTE 
OPPVEKST OG 
KULTUR/OK 

Informasjon, drøfting, planlegging 
iht fast agenda / daglig drift, 
årshjul 

To ganger pr mnd, 
tirsdag 12.00-14.00 

Kommunalsjef ASA, 
seksjonsledere skole, barnehage, 
kultur. NAV iht saker 

ASA  
Saker meldes innen fredag. 
Agenda er klar innen mandag kl 
12 

Referent: på omgang. 
 

DRIFTSMØTE TML OG 
BRANN 

Informasjon, drøfting, planlegging 
iht fast agenda/ daglig drift, 
årshjul 

 Kommunalsjef JÅ, seksjonsleder 
TML, brannsjef 

JÅ  

DRIFTSMØTE 
FOLKEHELSE 

Systemrettet folkehelsearbeid, - 
informasjon og drøfting 

En gang pr mnd, mandag 
10.30 

Rådmannens team, 
folkehelserådgiver 

Rådmannen Folkehelserådgiver 

ENHETSLEDER-
SAMLING 
 

Informasjon, 
drøfting/tilbakemelding 

To ganger pr halvåret Kommunalsjefer, seksjons-
/enhets-/stabsledere, 
kvalitetskoordinator 

ASA  
Planlegges i stabsmøte og 
driftsmøter 

Referent: 
kvalitetskoordinator 
(vara: stabsleder DF) 

SAMLING UTVALG AV 
TILLITSVALGTE 

Informasjon, drøfting/ 
tilbakemelding mellom partene. 

To ganger pr halvår, samme 
uke som enhetsl.saml 

Personalsjef og medlemmer i 
utvalg av tillitsvalgte 

STJ Referent: EML 
 

BRANNVERN/ 
HMS-SAMLING 

Vedlikehold og utvikling av HMS- 
og brannvernarbeid 

To ganger pr år Personalsjef, brannvern-/HMS-
ansvarlige 

STJ Referent: 
kvalitetskoordinator 
(vara: stabsleder DF) 

SAMLING 
VERNEOMBUD 

Vedlikehold og utvikling av HMS- 
og brannvernarbeid 

To gang pr år Personalsjef, brannvern-/HMS-
ansvarlige 

STJ Referent: EML (vara:) 
 

FOKEHELSE-
NETTVERK 

Informasjon, drøfting og 
planlegging av folkehelsearbeidet 

Fortrinnsvis 3 møter pr år, 
hvorav et i september med 
tema Handlings og 
økonomiplan 

Nettverksgruppen iht adm. 
delegasjonsreglement 

Folkehelserådgiver Folkehelserådgiver 

FASTE ADMINISTRATIVE MØTER PÅ OVERORDNET NIVÅ  
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