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1. Generelle bestemmelser 

1.1 Oppbyggingen av delegeringsreglementet 

Delegeringsreglementet bygger på prinsippene for delegering fra rådmannen som er gjengitt 

i dokumentet Prinsipper for delegering fra rådmannen. 

De generelle bestemmelsene beskriver oppgaver og myndighet som er delegert likt til alle 

sjefer og ledere på samme nivå. 

Rådmannens oppgaver og myndighet omfatter ledelse innen fag, økonomi og personal. 

Hovedansvaret for utføringen av disse oppgavene og utøvingen av denne myndigheten er 

delegert i linjen fra rådmannen, gjennom assisterende rådmann og kommunalsjefene til 

virksomhetslederne, avdelingslederne og andre ansatte. Den detaljerte beskrivelsen av 

hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er delegert gjennom denne linjen, er beskrevet i 

enden av delegeringslinjen. Rådmannens stab sikrer og utvikler de gjennomgående 

systemene innen fag, økonomi og personal, og har støttefunksjoner overfor virksomhetene.  

Dette reglementet har tre hoveddeler som viser  

 Arbeidsdelingen gjennom delegering fra rådmannen til den sentrale ledelsen i 

kommunen 

 Arbeidsdelingen gjennom delegering fra den sentrale ledelsen til virksomheter og 

avdelinger 

 Samordningen på tvers i organisasjonen gjennom team sammensatt på tvers av fag, 

virksomheter og nivåer 

1.2 Bruk av delegert myndighet 

 Retningslinjer for utøving av fullmakt 

 All delegering av myndighet skal være skriftlig 

 All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover og forskrifter, mål og 

retningslinjer som er gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og 

forutsetninger 

 Alle saker skal behandles etter bestemmelsene i Forvaltningsloven LOV-1967-02-

10 og Offentlighetsloven LOV-2006-05-19-16 

 Saker som er av prinsipiell betydning, skal behandles politisk 

 Saker som det er tvil om er av prinsipiell betydning, skal legges frem for rådmannen 

før endelig avgjørelse 

 Ikke-prinsipielle saker, der valget mellom alternativer likevel kan være av stor 

betydning for kommunen, økonomisk, omdømmemessig eller på annen måte, skal 

legges frem for rådmannen 

Tilbakekalling av fullmakt og omgjøringsrett 

 All tilbakekalling av fullmakt og omgjøring av vedtak og avgjørelser, skal være skriftlig 

 En overordnet i linjen kan kreve å få lagt frem for seg en sak som en underordnet har 

til behandling etter delegert fullmakt 

 En overordnet i linjen kan bestemme at iverksetting av et vedtak som en underordnet 

har fattet i en sak, skal stanses, inntil saken er lagt frem for den overordnede til 

behandling. 

 En overordnet i linjen kan selv av eget tiltak gjøre om et vedtak fattet av en 

underordnet 

file://riskmanager-hvaler/DavWWWRoot/felles/Styrende%20dokumenter/Prinsipper%20for%20delegering%20fra%20rådmannen.docx
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20060519-016.html


 

 

 

Rett til å la være å gjøre bruk av delegert myndighet i spesielle saker 

 Den som har fått delegert myndighet kan be om at den overordnede i linjen tar 

avgjørelse i spesielle saker. Anmodningen skal være begrunnet 

Avgjørelsesmyndighet som krever samordning 

 Delegert myndighet skal ikke brukes slik at avgjørelsene får innvirkning ut over eget 

oppgave- og myndighetsområde  

 I saker som krever samordning mellom flere virksomheter eller avdelinger, kreves 

enighet mellom partene  

 Oppnås ikke enighet, skal saken bringes inn for felles overordnet i linjen til avgjørelse 

Rapportering av vedtak truffet etter delegert myndighet 

 Alle vedtak gjort ut fra delegert myndighet skal rapporteres til den overordnede i linjen 

innen de tidsfrister og i den form som den overordnede fastsetter 

  



 

 

 

2. Kommunens sentrale administrative ledelse  

 

Organisasjonskartet under viser hovedstrukturen for administrasjonen i Hvaler kommune. 

Den sentrale administrative ledelsen er rådmannens ledergruppe og rådmannens stab. 

 

2.1 Rådmannen og rådmannens ledergruppe 

2.1.1 Rådmannen 

Rådmannen representerer administrasjonen i Hvaler kommune overfor kommunens politiske 

ledelse og omgivelsene og har fått sine oppgaver og sin myndighet delegert gjennom 

bestemmelsene i kommunelovens § 23 og kommunestyrets vedtak i sak 58/12. 

Rådmannen 

Rådmannens ledergruppe:  

Rådmannen 
Assisterende rådmann 

2 Kommunalsjefer 
Kvalitets- og prosjektsjef 

Virksomheter 

Plan og miljø 

Kommunal teknikk 

Omsorg 

Tiltak for 
funksjonshemmede 

NAV Hvaler 

Asmaløy barnehage 

Brekke barnehage  

Hauge barnehage 

Hvaler oppvekst- og 
kultursenter 

Floren skole 

Åttekanten skole 

Tiltak for  barn og 
unge 

Råmannens stab: 
 

Strategisk stab 

Sekretariatet 
 

Team 

Samfunnsutvikling 

Økonomiplan og 
årsbudsjett 

Rapport og regnskap 

Personalpolitikk 

Lokal forhandlinger 

Samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Oppgave- og 
myndighetsdeling 

Koordinerende 
enhet 



 

 

 

Oppgaver 

Rådmannen er den øverste leder for kommunens samlede administrasjon. Rådmannen skal 

sørge for at administrasjonen drives i samsvar med bestemmelsene i lover, forskrifter og 

kommunens politiske vedtak, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

Rådmannen er kontaktperson for: 

 Assisterende rådmann 

 Kommunalsjefene 

 Kvalitets- og prosjektsjefen 

Myndighet 

Rådmannen selv har myndighet til å: 

 Vedta styrende dokumenter i Hvaler kommunes kvalitetssystem, herunder: 

 Reglementet for delegering av oppgaver og myndighet fra rådmannen 

 Reglement for rapportering og internkontroll 

 Gi bindende tolkninger av de styrende dokumentene i Hvaler kommunes 

kvalitetssystem  

 Tilsette de andre medlemmene i Rådmannens ledergruppe 

 Vedta oppsigelse, suspensjon eller avskjed etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 

kapittel 15 

 Behandle søknader om permisjoner for mer enn 6 måneder 

2.1.2 Rådmannens ledergruppe som kollegium 

Rådmannens ledergruppe ledes av rådmannen. De øvrige medlemmene er assisterende 

rådmann, to kommunalsjefer og kvalitets- og prosjektsjefen. Andre ansatte innkalles til 

bestemte saker ved behov. Rådmannens ledergruppe har systematiske månedlige møter 

med de ansattes hovedtillitsvalgte. 

Oppgaver 

Rådmannens ledergruppe skal være et tverrfaglig team som sammen leder hele 

administrasjonen. Medlemmene skal både spesialisere seg på bestemte oppgaver, og kunne 

overlappe hverandre. Medlemmene skal løpende fordele oppgaver seg imellom, ut fra 

medlemmenes kompetanse og kapasitet. Medlemmene skal spesialisere seg på oppgaver 

som: 

 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær 

 Kompetanseutvikling 

 Kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling 

 Planlegging og budsjettering 

 

Listen ovenfor er ikke uttømmende. Hver virksomhet og de to avdelingene i rådmannens 

stab kan bli fulgt opp av hele rådmannens ledergruppe, og skal samtidig ha ett fast medlem 

som kontaktperson for lederen. 

Saksbehandling for politiske organ 

Rådmannens ledergruppe sørger for at rådmannens stab har en systematisk kontroll av alle 

saker som utarbeides for politisk behandling. Rådmannens ledergruppe skal kontrollerer at: 



 

 

 

 Gjeldende retningslinjer for prosedyrer for saksbehandling, og form og innhold i 

saker, er ajourført og gjort kjent i administrasjonen 

 Gjeldende retningslinjer blir fulgt i utarbeidingen av den enkelte sak 

 Saker som ikke oppfyller gjeldende retningslinjer blir avvist 

Gjennomføring av politiske vedtak 

Rådmannens ledergruppe sørger for at rådmannens stab har system som sikrer: 

 Fordelingen av oppgaver i administrasjonen knyttet til gjennomføringen av politiske 

vedtak fattet av staten og kommunen  

 Kontroll med at politiske vedtak blir gjennomført som forutsatt 

 Rapportering tilbake til kommunens politiske organer om gjennomføringen av 

vedtakene 

Overordnet ledelser av rådmannens stab og virksomhetene 

Rådmannens ledergruppe skal kontrollere at virksomhetene og rådmannens stab: 

 Drives i samsvar med lover, forskrifter og andre vedtak fattet i overordnet organ, at de 

drives faglig forsvarlig og at de er gjenstand for betryggende kontroll 

 Utarbeider virksomhetsplaner og budsjetter, rapporter og regnskap, ut fra 

bestemmelsene i gjeldende retningslinjer 

 Rapporterer vedtak fattet ut fra delegert myndighet  

 Yter tjenester som imøtekommer samfunnets og innbyggernes behov, 

 Har et hensiktsmessig samarbeid på tvers av virksomhetsgrensene 

 Har en personalledelse som imøtekommer organisasjonens behov for effektiv 

tjenesteyting og de ansattes behov for et trygt og helsefremmende arbeid i et godt 

sosialt miljø 

 Ivaretar kravene til helse, miljø og sikkerhet (HMS), personvern, 

informasjonssikkerhet, og risikovurdering 

 Registrerer alle endringer i lover, forskrifter og kommunens organisasjon som gir 

behov for endringer i egen virksomhet  

 Fremmer saker til rådmannens ledergruppe om nødvendige endringene i kommunens 

reglementer og styringssystemer, som følger av endringer på eget område  

 Melder all videredelegering fra virksomhetsleder, utover delegeringsreglementets 

bestemmelser, til rådmannens ledergruppe 

Myndighet 

Personalledelse 

Rådmannens ledergruppe tilsetter virksomhetsledere og medarbeidere i rådmannens stab, 

etter bestemmelsene i gjeldende personalreglement og lokale retningslinjer innen 

personalområdet. 

Rådmannens ledergruppe vedtar hvem som skal representere rådmannen i politiske 

organer. 

Plan og budsjett 

Rådmannens ledergruppe vedtar plan og detaljbudsjett for kommunens sentrale 

administrative ledelse, og de virksomhetsovergripende teamene i Hvaler kommune.  

Rådmannens ledergruppe behandler plan og budsjett for virksomhetene før de trer i kraft. 



 

 

 

Alle planene og detaljbudsjettene skal legges frem til orientering i kommunens politiske 

organ for planen og budsjettet, før det trer i kraft. 

Regnskap 

Kontaktpersonene i rådmannens ledergruppe har attestasjons- og anvisningsmyndighet 

innen ansvarsgruppe 71 og 79. 

Samhandling mellom rådmannens stab og virksomhetene 

Kontaktpersonene i rådmannens ledergruppe kontrollerer at kommunikasjonen mellom 

rådmannens stab og virksomhetene er klar, entydig og kortfattet, og følger opp gjeldende 

vedtak og retningslinjer. 

Klageinstans 

Rådmannens ledergruppe er klageinstans for enkeltvedtak fattet i administrasjonen. Jevnfør 

bestemmelsene i Forvaltningsloven LOV-1967-02-10  

 

2.1.3 Felles delegering til assisterende rådmann og kommunalsjefene 

Oppgaver  

Assisterende rådmann og de to kommunalsjefene ivaretar kommuneovergripende oppgaver, 

og er nærmeste administrative overordnede for en avgrenset gruppe med virksomheter. Alle 

virksomhetsledere og de to avdelingslederne i rådmannens stab har én fast kontaktperson i 

rådmannens ledergruppe å forholde seg til, som har medarbeidersamtalene med dem. 

Samtidig vil saker knyttet til den enkelte virksomhet bli fordelt i hele rådmannens 

ledergruppe.  

Myndighet 

Avgrensning av myndighet 

Assisterende rådmann og kommunalsjefene gis myndighet innenfor: 

 Egne arbeidsoppgaver 

 Bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter 

 Mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret, politiske utvalg og rådmannen har 

vedtatt  

Denne avgrensingen gjelder for alle de følgende punktene i reglementet for delegering fra 

rådmannen. 

Regnskap 

Assisterende rådmann og kommunalsjefene gis generell attestasjons- og 

anvisningsmyndighet i kommunens regnskaper. Myndigheten skal delegeres slik at ikke 

samme person har både anvisnings- og attestasjonsmyndighet på den samme 

transaksjonen. 

Innkjøp  

Assisterende rådmann og kommunalsjefene gis myndighet til å foreta innkjøp av varer og 

tjenester innenfor egne budsjettrammer - herunder forplikte kommunen ved sin underskrift. 

Myndigheten er begrenset av bestemmelsene i: 

 Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter 

http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html


 

 

 

 Rammeavtaler som kommunens sentrale innkjøpstjeneste til enhver tid inngår  

 Kommunens øvrige regelverk for innkjøp  

Personalledelse 

 Assisterende rådmann og kommunalsjefene utøver rollen som arbeidsgivers 

representant, innenfor bestemmelsene i: 

 Arbeidsmiljøloven  LOV-2005-06-17-62 

 Arbeidstvistloven LOV 2012-01-27 nr 09 

 Likestillingsloven LOV-1978-06-09-45 

 Diskrimineringsloven LOV-2005-06-03-33   

 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven LOV-2008-06-20-42  

 Folketrygdloven LOV-1997-02-28-19 

 Ferieloven LOV-1988-04-29-21  

 Personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31 

 Hovedavtalen 2010-2013 HA 2010-2013 

 Hovedtariffavtalen HTA 

 Sentrale særavtaler 

 Lokale særavtaler, reglementer og retningslinjer 

 Assisterende rådmann og kommunalsjefene gis myndighet til å avgjøre søknad om 

permisjon med lønn i inntil 6 måneder, ut fra bestemmelsene i permisjonsreglementet 

 Assisterende rådmann og kommunalsjefene gis myndighet til å avgjøre søknad om 

permisjon uten lønn i inntil 6 måneder, ut fra bestemmelsene i permisjonsreglementet 

 Assisterende rådmann og kommunalsjefene gis myndighet til å avgjøre søknad om 

bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler i tjenesten, og bruk av hjemmekontor 

 Assisterende rådmann og kommunalsjefene gis myndighet til å godkjenne egne 

tjenestereiser i Norden, og godkjenne sine ansattes tjenestereiser i og utenfor 

Europa. De skal påse at den reisende er kjent med og følger retningslinjer for 

tjenestereiser, samt at reisen planlegges og gjennomføres i tråd med vedtatte 

retningslinjer  

 Assisterende rådmann og kommunalsjefene har rett og plikt til å foreta beslutninger 

og prioriteringer i tråd med gjeldende tariffavtaler/særavtaler og kommunens 

personalreglement og lokale retningslinjer innen personalområdet  

Anmelde straffbare forhold 

Assisterende rådmann og kommunalsjefene selv gis myndighet til å anmelde straffbare 

forhold når kommunen er fornærmet i saken etter straffelovens § 79, femte ledd. Jevnfør 

Straffeloven LOV-1902-05-22-10. Denne myndighet kan ikke delegeres videre. 

Unntak for offentlighet 

Assisterende rådmann og kommunalsjefene gis myndighet til å bestemme at dokumenter 

innen eget forvaltningsområde skal kunne unntas fra offentlighet etter offentlighetslovens 

regler.  

Underskrift 

Innen sitt myndighetsområde gis assisterende rådmann og kommunalsjefene rett til å 

forplikte kommunen med sin underskrift, så fremt saken ikke også gjelder andre deler av 

kommunen, eller overordnede, prinsipielle forhold. 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20120127-009.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-045.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050603-033.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20080620-042.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19970228-019.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19880429-021.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20000414-031.html&emne=personopplysning*&&
http://www.ks.no/PageFiles/10067/hovedavtalen_2010_endelig.pdf
http://www.lovdata.no/all/nl-19020522-010.html


 

 

 

2.1.4 Assisterende rådmann 

Assisterende rådmanns oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 

2.1.3 i dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 

1.2 i dette reglementet. 

Oppgaver 

Assisterende rådmann leder administrasjonen sammen med rådmannen og under 

rådmannens ledelse. Assisterende rådmann fungerer som rådmann når rådmannen ikke er 

til stede. 

Assisterende rådmann er kontaktperson for lederne i virksomhetene i miljø og teknikk og 

avdelingene i rådmannens stab: 

 Virksomhetsleder for Plan og miljø 

 Virksomhetsleder for Kommunal Teknikk 

 Avdelingsleder for Strategisk stab i rådmannens stab 

 Avdelingsleder for Sekretariatet i rådmannens stab 

Assisterende rådmannen fører tilsyn med at aktivitetene i kommunens overordnede årshjul 

planlegges og gjennomføres som fastsatt. 

Myndighet 

Assisterende rådmann gis anvisnings- og attestasjonsmyndighet på følgende 

ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

120 ADMINISTRASJON 1125 ADMINISTRASJON OG FORVALTNING 74000 

 

Assisterende rådmann fastsetter fremdriftsplanen for aktivitetene knyttet til kommunens 

overordnede årshjul, og fordeler oppgaver knyttet til disse aktivitetene. 

Assisterende rådmann har et overordnet tilsyn med teamene i kapittel 4, og leder selv team 

Samfunnsutvikling. 

Assisterende rådmann forvalter kommunens avtaleportefølje innen interkommunalt 

samarbeid, og er selv Hvaler kommunes representant overfor Fredrikstad kommune i 

følgende avtaler: 

 Kartforvaltning, føring av bygningsdelen i matrikkelen 

 Skogforvaltning 

 Servicetorg og sentralbord 

 Post og arkiv 

Assisterende rådmann gis myndighet til å: 

 Gi bindende tolkninger for rettsanvendelse innen virksomhetene Plan og Miljø og 

Kommunal teknikk 

 Politianmelde forhold etter Plan og bygningsloven LOV-2008-06-27-71, Havne- og 

farvannsloven LOV-2009-04-17-19 og Forurensningsloven LOV-1981-03-13-6  

2.1.5 Kommunalsjef helse og sosial 

Kommunalsjefens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 2.1.3 i 

dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i 

dette reglementet. 

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20090417-019.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19810313-006.html


 

 

 

Oppgaver 

Kommunalsjefen er kontaktperson for: 

 Virksomhetsleder for Omsorg 

 Virksomhetsleder for Tiltak for funksjonshemmede 

 Virksomhetsleder for NAV Hvaler 

Myndighet 

Kommunalsjefen selv gis anvisnings- og attestasjonsmyndighet på følgende 

ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

120 ADMINISTRASJON 1125 ADMINISTRASJON OG FORVALTNING 73000 

233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL 4070 MILJØRETTET HELSEVERN 73000 

241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 3320 LEGEVAKTTJENESTER 73000 

255 MEDFINANSIERING SOMATISKE TJENESTER 3114 MEDFINANSIERING/SAMHANDLINGSREFORMEN 73000 

 

Kommunalsjefen gis myndighet til å:  

 Være Hvaler kommunes representant overfor Fredrikstad kommune i følgende 

avtaler: 

 Legevakt 

 Samhandlingsreformen 

 Forvalte avtalene mellom Hvaler kommune og leger og fysioterapeuter, og være 

Hvaler kommunes representant overfor leger og fysioterapeuter med avtale med 

Hvaler kommune 

 Være teamleder for team økonomiplan og årsbudsjett 

2.1.6 Kommunalsjef oppvekst og kultur 

Kommunalsjefens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 2.1.3 i 

dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i 

dette reglementet. 

Oppgaver 

Kommunalsjefen er kontaktperson for: 

 Virksomhetsleder/styrer for Asmaløy barnehage 

 Virksomhetsleder/styrer for Brekke barnehage 

 Virksomhetsleder/styrer for Hauge barnehage 

 Virksomhetsleder/rektor for Floren skole 

 Virksomhetsleder/rektor for Åttekanten skole 

 Virksomhetsleder/rektor for Hvaler oppvekst- og kultursenter 

 Virksomhetsleder for Tjenester for barn og unge 

Myndighet 

Kommunalsjefen selv gis anvisnings- og attestasjonsmyndighet på følgende 

ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

120 ADMINISTRASJON 1125 ADMINISTRASJON OG FORVALTNING 72000 



 

 

 

201 FØRSKOLE 2059 PRIVATE BARNEHAGER 72000 

213 VOKSENOPPLÆRING 5125 VOKSENOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN 72000 

213 VOKSENOPPLÆRING 5126 SPESIALUNDERVISNING VOKSENOPPLÆRING 72000 

213 VOKSENOPPLÆRING 5130 VOKSENOPPLÆRING MED SAMFUNNSFAG 72000 

214 SPESIALSKOLER 2022 SPESIALSKOLE 72000 

202 GRUNNSKOLE 2020 GRUNNSKOLEUNDERVISNING 72000 

223 SKOLESKYSS 2034 SKOLESKYSS 72000 

201 FØRSKOLE 2050 BARNEHAGETILBUD 72000 

375 MUSEER 5040 MUSEUMSTJENESTER 72000 

377 KUNSTFORMIDLING 5046 KUNSTFORMIDLING 72000 

385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSK. TIL AND 5008 KULTURKONTORET 72000 

 

Kommunalsjefen gis myndighet til å:  

 Være Hvaler kommunes representant overfor Fredrikstad kommune i avtalen om 

Pedagogisk Psykologisk tjeneste 

 Ivareta de kulturoppgavene til kommunen som ikke er lagt til Kulturavdelingen i 

Hvaler oppvekst- og kultursenter og rådmannens stab, herunder  

 Legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet i kommunen 

 Fatte vedtak og drifte oppgaver knyttet til søknader om:  

 Samarbeid med museer 

 Støtte til enkeltarrangementer 

 Andre kulturaktiviteter 

 Være teamleder for team Koordinerende enhet 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Opplæringsloven LOV-1998-07-17-61 

 Fatte vedtak om framskutt skolestart (§ 2-1 tredje ledd), eller avbrutt skolegang ( § 2-

1, fjerde ledd.) 

 Beregne og sende refusjonskrav i henhold til avtaler med andre kommuner.  

 Vedta straff med bøter etter § 2 -1 femte ledd 

 Fastsette forskrift om omfanget av undervisningstid § 2-2 annet ledd 

 Fastsette forskrift om skole - og feriedager for elevene etter § 2-2 fjerde ledd 

 Fatte vedtak om opplæring i og på tegnspråk etter § 2-6  

 Fatte vedtak om særskilt norskopplæring etter § 2-8 og forskriftens § 24-1  

 Fatte vedtak om privat opplæring i heimen etter § 2-13 

 Fatte vedtak om punktskriftopplæring etter § 2-14 

 Fatte enkeltvedtak etter § 4A-2 om voksnes rett til spesialundervisning på 

grunnskolens område 

 Vise bort voksen elev/deltaker etter § 4A-9 

 Fatte enkeltvedtak etter kapittel 5 om rett til spesialundervisning og tildeling av 

ressurser til spesialundervisning (§ 5-1) og spesialpedagogisk hjelp (§ 5-7) 

 Fatte enkeltvedtak om skyss for barn under skolepliktig alder etter § 7-6.  

 Fatte enkeltvedtak om skoleplassering etter § 8-1  

Forskrift til opplæringsloven 2006.06.23 nr 0724 

 Fatte vedtak etter § 23 - 6 til å godkjenne private skolefritidsordninger  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19980717-061.html&emne=OPPLÆRINGSLOV*&&
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html


 

 

 

Privatskolelova LOV-2003-07-04-84  

 Fatte vedtak om skolegang etter § 3-3 

 Fatte vedtak om særlig språkopplæring for elever fra språklige minoriteter etter § 3-5 

 Fatte vedtak om spesialundervisning og pedagogisk psykologisk tjeneste etter § 3-6 

 Fatte vedtak om skyss etter § 3-7 

 Rett til å være til stede på møte i styret til private skoler i Hvaler kommune etter § 5-1 

 Saksbehandle uttalelse fra Hvaler kommune for politisk behandling i Hvaler 

kommune, før departementet behandler søknad om godkjenning av privat skole i 

Hvaler kommune 

Lov om utdanningsstøtte LOV 2005-06-03 nr 37 

 Ivareta kommunens plikt til medvirkning etter bestemmelsene i § 37 

Barnehageloven LOV-2005-06-17-64 

 Ivareta kommunens ansvar, godkjenne barnehager og føre tilsyn med dem, ut fra 

bestemmelsene i lov, forskrifter og kommunale vedtak 

 Fatte vedtak om opptak i barnehage  

 Tolke regelverket og fatte vedtak om foreldrebetaling 

Introduksjonsloven LOV-2003-07-04-80 

 Ivareta kommunens oppgaver etter § 18. Kommunens ansvar for opplæring i norsk 

og samfunnskunnskap 

 Ivareta kommunens oppgaver etter § 19. Gjennomføring av opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap 

 Ivareta kommunens oppgaver etter § 24, som trer i kraft 1.9.2012 med hensyn til 

opplæring i norsk og samfunnsfag. Den nye bestemmelsen skal lyde: «Kommunen 

skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapitlene 2 til 4 og § 

25 tredje og fjerde ledd er i samsvar med krav fastsatt i loven. Kommunen må kunne 

gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten.» § 25 tilsvarer gjeldende § 23 

Kulturlova LOV-2007-06-29-89 

 Ivareta kommunens oppgaver etter bestemmelsene i loven 

2.1.7 Kvalitets- og prosjektsjef 

Oppgaver 

Kvalitets- og prosjektsjefen har følgende hovedarbeidsoppgaver: 

 Føre tilsyn med av kvalitetssystemet til Hvaler kommune til enhver tid er oppdatert i 

forhold til gjeldede vedtak i lov, forskrifter og politiske og administrative organ i Hvaler 

kommune 

 Føre tilsyn med at alle deler av organisasjonen bruker kvalitetssystemet aktivt ut fra 

intensjonene i det 

 Føre tilsyn med at kvalitetssystemet er oppdatert og levende, fungerer effektivt og 

hensiktsmessig, bidrar til organisasjonsmessig læring, og har en positiv virkning på 

utføringen av kommunens oppgaver 

 Utvikle hensiktsmessige systemer for internkontroll og risikoanalyser 

 Utarbeide forslag til forbedringer i Hvaler kommunes kvalitetssystem 

http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-084.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050603-037.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-064.html&emne=BARNEHAGELOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20030704-080.html&emne=INTRODUKSJONSLOV*&&
http://nis3.kf-infoserie.no/lovtjek.aspx?ddh8aHhn4DCaMdDRi%2f9f5g2wzJ4ANbwqtS4Tz8H9jiK6pkrwOXwku5g73OqdVPeROgM%2b45EUhtGaZJlIcp88FYAA7onmRWwxZX8ZiYL96fFgCx%2bDrBWyiESOkL%2fR%2fl%2fe
http://nis3.kf-infoserie.no/lovtjek.aspx?ddh8aHhn4DCaMdDRi%2f9f5g2wzJ4ANbwqtS4Tz8H9jiK6pkrwOXwku5g73OqdVPeRsZVPvv0gEd7Yk8Qkx7HlR%2fIfahUooAK1GL9X%2fBmW%2b%2fKM51J6C6HfdAWYhnmPazLN
http://www.lovdata.no/all/nl-20070629-089.html


 

 

 

 Være adressat for varslinger etter bestemmelsene i kvalitetssystemet 

 Utvikle en standard for prosjektarbeid i Hvaler kommune 

 Føre tilsyn med at prosjektene gjennomføres ut fra bestemmelsene i standarden 

 Drive veiledning og kompetanseutvikling innen sitt område 

Myndighet 

Kvalitets- og prosjektsjefen gis følgende myndighet: 

 Være leder for større prosjekter i Hvaler kommune  

 Være teamleder for team Oppgave- og myndighetsdeling 

 Behandle interne varslinger om kritikkverdige forhold, jevnfør bestemmelser gitt i 

Kvalitetshåndbokens kapittel ”Intern varsling” og kapittel ”Varslingskanaler.  

 Myndighet etter bestemmelsene i prosjektplanene for de prosjektene som kvalitets- 

og prosjektsjefen leder 

2.2 Rådmannens stab 

Rådmannens stab ledes av Rådmannens ledergruppe og er inndelt i to avdelinger:  

 Strategisk stab 

 Sekretariatet  

2.2.1 Strategisk stab 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederen er å lede og samordne arbeidet i avdelingen, 

med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende 

team. 

Oppgaver 

Strategisk stab skal drive saksbehandling, gi faglige råd og bistå rådmannens ledergruppe, 

de kommunale teamene og andre, på områdene: 

Samfunnsutvikling 

 Utarbeide statistikk og analyser 

 Utarbeide beslutningsgrunnlag for tverrfaglige reformer 

 Samordne kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 

 Samordne kommunens folkehelsearbeid  

Næringsutvikling 

 Kartlegge behovet for utbyggingsområder for næringsvirksomhet 

 Forvalte drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet  

 Forvalte direkte næringsstøtte, bl.a. næringsfond og konsesjonsavgifter som er 

bundet (avsetninger og disponering av fond), tiltaksarbeid. 

 Råd/veiledning og servicetjenester for næringslivet (tiltaksarbeid, turistinformasjon 

m.m.) 

 Drive samarbeid med næringslivets organisasjoner og Opplev Fredrikstad 

 Drifte Nasjonalparksenteret 



 

 

 

Juridisk rådgivning 

 Gi juridiske råd til politikere, administrative ledere og saksbehandlere i Hvaler 

kommune 

 Føre tilsyn med at kommunens reglementer for delegering av oppgaver og myndighet 

til enhver tid er oppdatert med hensyn til vedtak og i lov og forskrifter 

 Ivareta sekretærfunksjonen for overformynderiet 

Kommunikasjon 

 Utvikle kommunens kommunikasjonsstrategi og drive opplæring til kommunens 

virksomheter 

 Utvikle kommunikasjonsarbeidet i Hvaler kommune  

 Gi informasjon om politiske vedtak, administrative bestemmelser, og annen relevant 

samfunnsinformasjon, internt og eksternt, gjennom: 

 Redaktøransvar for Hvaler kommunes hjemmesider på internett 

 Informasjon gjennom andre massemedier. 

 Servicetorget i Hvaler rådhus.  

 Gjennomføre innbygger- og brukerundersøkelser, samt tilrettelegge for 

medarbeiderundersøkelser 

 Ivareta krisekommunikasjons arbeid under beredskapssituasjoner 

Økonomistyring 

 Lede og samordne økonomistyringen i kommunen 

 Saksbehandling for utvikling og ajourføring av kommunens økonomireglement 

 Bistå alle enheter i kommunen i arbeidet med å utnytte eksterne tilskudd på en 

optimal måte, herunder bruk av Tilskuddsportalen 

Personalledelse 

 Lede og samordne personalarbeidet i kommunen 

 Saksbehandle saker om utvikling og ajourhold av kommunens personalreglement og 

lokale retningslinjer innen personalområdet 

 Informere administrative ledere i kommunen om bestemmelsene i lov, avtaler og 

reglementer på arbeidslivets område, og veilede dem i bruken av dette regelverket 

Myndighet 

Avdelingsleder gis følgende myndighet 

 Anvisnings- og attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste og 

ansvarsnummer: 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

120 ADMINISTRASJON 1125 ADMINISTRASJON OG FORVALTNING 71000 

120 ADMINISTRASJON 1172 INFORMASJONSTJENESTER 71000 

120 ADMINISTRASJON 1140 PERSONALFORVALTNING 71000 

120 ADMINISTRASJON 1143 DIV. ORGANISASJONSUTVIKLING OG OPPL. 71000 

120 ADMINISTRASJON 1150 ØKONOMIFORVALTNING 71000 

120 ADMINISTRASJON 1151 INNKREVING AV SKATT OG KOMMUNALE KRAV 71000 

120 ADMINISTRASJON 1160 EDB-TJENESTER 71000 

120 ADMINISTRASJON 1164 DRIFT AV TELEFONI 71000 

120 ADMINISTRASJON 1167 EGET NETT IT 71000 



 

 

 

120 ADMINISTRASJON 1330 HOVEDVERNEOMBUD 71000 

120 ADMINISTRASJON 1331 HMS INKL. BERIFTSHELSETJENESTEN 71000 

120 ADMINISTRASJON 1332 SENTRALE TILLITSVALGTE 71000 

180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 1333 SENTRAL ORG. UTVIKLING OG OPPLÆRING 71000 

180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 1334 SENTRALE SOSIAL- OG ARBEIDSMILJØTILTAK 71000 

180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 4046 LÆRLINGER 71000 

170 ÅRETS PREMIEAVVIK 1340 KLP ÅRETS PREMIEAVVIK 79999 

170 ÅRETS PREMIEAVVIK 1342 SPK ÅRETS PREMIEAVVIK 79999 

170 ÅRETS PREMIEAVVIK 1344 VITAL ÅRETS PREMIEAVVIK 79999 

171 
AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS 
PREMIEAVVIK 1341 KLP AMORTISERING TIDL. ÅRS PREMIEAVVIK 79999 

171 
AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS 
PREMIEAVVIK 1343 SPK AMORTISERING TIDL. ÅRS PREMIEAVVIK 79999 

171 
AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS 
PREMIEAVVIK 1345 VITAL AMORTISERING TIDL. ÅRS PREMIEAVVIK 79999 

325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRING 4043 NÆRINGSUTVIKLING 79510 

325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRING 4049 INTERREG 3 PROSJEKTER 79511 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4125 ANNET MILJØARBEIDE (NATURFORVALTNING) 79512 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4050 MILJØ- OG NATURVERNTILTAK 79513 

800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 8010 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 79999 

800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 8020 EIENDOMSSKATT 79999 

840 STATLIGE RAMMETILSKUDD M.V. 8040 STATLIGE RAMMETILSKUDD 79999 

840 STATLIGE RAMMETILSKUDD M.V. 8045 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD 79999 

850 
GENERELT STATSTILSKUDD FLYKTNINGER 
M.V. 3551 GENERELT STATSTILSKUDD FLYKTNINGER 79999 

860 MOTPOST AVSKRIVNINGER 8060 AVSKRIVNINGER 79999 

870 RENTER, UTBYTTE OG LÅN 9000 RENTER M.V. 79999 

870 RENTER, UTBYTTE OG LÅN 9010 AVDRAG PÅ LÅN 79999 

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9030 INNDEKKING OG DISPONERING AV DRIFTSRES. 79999 

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9035 OVER/UNDERSKUDD I VIRKSOMHETER 79999 

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9040 DISPOSISJONSFOND-DRIFT 79999 

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9050 BUNDNE DRIFTSFOND - DRIFT 79999 

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9080 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET 79999 

899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT 9099 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT 79999 

 

 Fastsette rutiner og retningslinjer for kommunikasjonen mellom Strategisk stab, 

overordnet ledelse og virksomhetene, og følge opp praktiseringen av rutinene og 

retningslinjene 

 Fastsette rutiner og retningslinjer for innhenting, utarbeiding og bruk av statistikk 

 Lede team Personalpolitikk 

Kommunelegen gis følgende myndighet: 

 Ivareta kommunelegeoppgavene som ikke ligger i avtalen med Fredrikstad kommune 

om smittevern og miljørettet helsevern 

 Være Hvaler kommunes representant overfor Fredrikstad kommune i avtalen om 

smittevern og miljørettet helsevern 

Kommunelegen har myndighet etter følgende lover: 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63 

 Fatte vedtak etter Kapittel 4A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som 

motsetter seg helsehjelpen mv. der ingen annen lege har ansvar (f.eks. 

sykehjemslege, uten fastlege og lignende) 

http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html


 

 

 

Lov om psykisk helsevern  LOV-1999-07-02-62 

 Fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse etter § 3-5, jfr. § 3-4 

 Begjære videre undersøkelse etter § 3-6 

 Begjære tvunget psykisk helsevern etter § 3-7 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 

 Fatte vedtak etter § 2-1, jfr. § 1-3 innenfor områdene medisinsk attføring og 

diagnose/behandling. 

 Fatte vedtak etter § 2-1, jfr. § 1-3 innenfor områdene fysioterapi og ergoterapi 

 Fatte vedtak i enkeltsaker etter kommunehelsetjenestelovens §§ 4 a-2, 4a-3 annet 

ledd, 4a-4 første til tredje ledd, 4a-5, 4a-6, 4a-7, 4a-8 og 4a-9. Myndigheten gjelder 

også enkeltvedtak etter forskrifter til helse- og omsorgstjenesteloven så langt disse 

tillater. (Myndigheten gjelder ikke opprettelse av lokale vedtekter eller fastsettelse av 

betalingssatser/gebyr.) 

Matloven LOV-2003-12-19-124  

 Fatte vedtak i enkeltsaker etter forskrift om orden, utstyr og hygiene mv. i hoteller  

Lov om vern mot tobakkskader  LOV-1973-03-09-14 

 Fatte vedtak etter § 6 med forskrifter 

Næringssjefen gis følgende myndighet: 

 attestasjonsmyndighet innen ansvarsgruppe 79 på følgende ansvarsnummer, 

KOSTRA-funksjoner og tjenester: 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRING 4043 NÆRINGSUTVIKLING 79510 

325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRING 4049 INTERREG 3 PROSJEKTER 79511 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4125 ANNET MILJØARBEIDE (NATURFORVALTNING) 79512 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4050 MILJØ- OG NATURVERNTILTAK 79513 

 

 Være Hvaler kommunens representant ovenfor  

o Næringslivets organisasjoner  

o Opplev Fredrikstad  

o Regionale prosjekter om næringsutvikling 

 

 

Kommunejuristen gis følgende myndighet: 

 Beordre midlertidig stans i arbeid som klart er i strid med bestemmelser i lov og 

forskrift. Myndigheten gjelder generelt, i forhold til alle lover og forskrifter som 

regulerer kommunens aktivitet 

 Fremme forslag til vedtak i overformynderiet 

 Treffe vedtak i henhold til delegert myndighet fra overformynderiet 

Kommunikasjonsrådgiver har følgende myndighet: 

 Gi bindende tolkning av KOML § 4 om informasjon og fastsette retningslinjer og 

rutiner for informasjonsarbeidet, herunder informasjonsplanlegging og annonsering 

http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-062.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20031219-124.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19730309-014.html&emne=tobakksskader&&


 

 

 

 Bestemme internkontrollsystem for informasjonsarbeidet, og gi bindende tolkninger 

av lov og forskrifter på dette området 

 Være redaktør og utøve redaktørens myndighet for Hvaler kommunes hjemmesider 

på internett 

 Bestemme en enhetlig grafisk og visuell profil for Hvaler kommune, og om bruken av 

den 

 Behandle søknader om bruk av kommunevåpenet 

 Bestemme at dokumenter skal kunne unntas fra offentlighet etter offentlighetslovens 

regler 

Økonomisjefen gis følgende myndighet: 

 attestasjonsmyndighet innen ansvarsgruppe 79 på følgende ansvarsnummer, 

KOSTRA-funksjoner og tjenester: 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

170 ÅRETS PREMIEAVVIK 1340 KLP ÅRETS PREMIEAVVIK 79999 

170 ÅRETS PREMIEAVVIK 1342 SPK ÅRETS PREMIEAVVIK 79999 

170 ÅRETS PREMIEAVVIK 1344 VITAL ÅRETS PREMIEAVVIK 79999 

171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 1341 KLP AMORTISERING TIDL. ÅRS PREMIEAVVIK 79999 

171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 1343 SPK AMORTISERING TIDL. ÅRS PREMIEAVVIK 79999 

171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 1345 VITAL AMORTISERING TIDL. ÅRS PREMIEAVVIK 79999 

800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 8010 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 79999 

800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 8020 EIENDOMSSKATT 79999 

840 STATLIGE RAMMETILSKUDD M.V. 8040 STATLIGE RAMMETILSKUDD 79999 

840 STATLIGE RAMMETILSKUDD M.V. 8045 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD 79999 

850 GENERELT STATSTILSKUDD FLYKTNINGER M.V. 3551 GENERELT STATSTILSKUDD FLYKTNINGER 79999 

860 MOTPOST AVSKRIVNINGER 8060 AVSKRIVNINGER 79999 

870 RENTER, UTBYTTE OG LÅN 9000 RENTER M.V. 79999 

870 RENTER, UTBYTTE OG LÅN 9010 AVDRAG PÅ LÅN 79999 

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9030 INNDEKKING OG DISPONERING AV DRIFTSRES. 79999 

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9035 OVER/UNDERSKUDD I VIRKSOMHETER 79999 

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9040 DISPOSISJONSFOND-DRIFT 79999 

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9050 BUNDNE DRIFTSFOND - DRIFT 79999 

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9080 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET 79999 

899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT 9099 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT 79999 

 

 Være Hvaler kommunes representant overfor Fredrikstad kommune i avtalene om: 

 Økonomistyring, lønn, skatt og innkreving 

 IKT 

 Lede teamet for rapport og regnskap  

 Være regnskapsansvarlig etter bestemmelsen i Kommunelovens  § 24 nr. 2 

 Gi bindende tolkinger av bestemmelser i lov og forskrifter om økonomi- og 

regnskapsarbeidet 

 Bestemme internkontrollsystem for budsjett- og regnskapsarbeidet, og gi bindende 

tolkninger av lov og forskrifter på dette området 

 Gi bindende tolkninger av kommunens økonomireglement 

 Bestemme en bindende kontoplan for Hvaler kommune 

 Frafalle kommunale pant for lån, samt frafalle prioritet når dette ikke medfører økt 

tapsrisiko for kommunen 

 Iverksette rettslig inkasso for kommunens krav 



 

 

 

 Forplikte kommunen med sin underskrift i forhold til opptak av nye lån, refinansiering 

og leasingavtaler i henhold til kommunelovens § 50 så lenge disse er vedtatt av 

Kommunestyret gjennom budsjettet eller i egen sak 

 Myndighet til å forhandle frem og inngå de nødvendige avtaler med låntaker og 

låntakers øvrige kreditorer for å sikre kommunens engasjement best mulig 

vedrørende formidlingslån 

 Frafalle kommunens rett til motregning i enkeltsaker, når fordringen mot kommunen 

ikke overstiger 100.000 kr 

 Gjennomføre låneopptak og forvaltning av lån, plassering av kortsiktig likviditet og 

plassering av langsiktig likviditet ut fra bestemmelsene kommunens 

økonomireglement og kommunestyrets vedtak 

 Akseptere statlige tilskudd som sikres med pant eller legger langsiktige forpliktelser 

på kommunen i forhold til disponering av objektet/saken som utløser tilskuddet 

 Inngå rammeavtaler om leveranser av varer og tjenester til Hvaler kommune. Dette 

gjelder ikke for varer og tjenester knyttet til kontrahering av bygg og anlegg dersom 

dette ikke er omfattet av rammeavtaler eller etter vedtak i teknisk utvalg/byggekomite. 

Unntaket omfatter også kjøp av datavarer (hardware, software, 

vedlikeholdskontrakter mv.) med mindre det skjer etter avtalen på IKT-området med 

Fredrikstad kommune. Innkjøpsordninger er under vurdering  

 Gi fullmakt til å disponere bankkonti og gi andre ansatte i kommunen disposisjonsrett 

på den enkelte konto 

Personalsjefen gis følgende myndighet: 

 Iverksette rutiner og retningslinjer for lønnsarbeidet i kommunen 

 Iverksette internkontrollsystem for lønns- og personalområdet, og gi bindende 

tolkninger av lov og forskrifter på dette området 

 Lede team Lokale forhandlinger og opptre på rådmannens vegne i drøftinger og 

forhandlinger med de lokale arbeidstakerorganisasjonene, innenfor rammen av gitte 

retningslinjer 

Annen delegert myndighet til ansatte i strategisk stab 

 Rådmannen kan gi ansatte i rådmannens strategiske stab myndighet til å fatte vedtak 

på andre bestemte områder og i bestemte tidsrom 

 Attestere egenerklæringer om konsesjonsfrihet på vegne av kommunen 

2.2.2 Sekretariat 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederen er å lede og samordne arbeidet i avdelingen, 

med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende 

team. 

 

Sekretariatets oppgaver og myndighet omfatter seks områder;  

 Politisk sekretariat  



 

 

 

 Saksbehandling  

 Andre sekretariatsfunksjoner  

 Plan og budsjett, og rapport og regnskap, for rådmannens stab og rådmannens 

ledergruppe som egne organisasjonsenheter 

 Post og arkiv 

 Servicetorg 

Oppgaver  

Sekretariatet har følgende hovedoppgaver: 

Politisk sekretariat 

 Administrere stortings- og sametingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg 

 Ajourholde kommunens reglement for delegering fra kommunestyret, saksbehandling 

i politiske organer og godtgjøring til folkevalgte 

 Føre tilsyn med at administrasjonen følger bestemmelsene i:   

o Prosedyrer og retningslinjer for arbeidet med saker til politisk behandling  

o Retningslinjer for kontroll med at administrasjonen gjennomfører politiske 

vedtak, og rapporterer til de politiske organene om gjennomføring av politiske 

vedtak 

 Utføre administrative oppgaver ved politiske møter: 

o Møteforberedelse og møteinnkalling, 

o Mottaker for innmelding av saker, produksjon og utsending av sakspapirer 

o Føre protokoller, lage særutskrifter og arkivere 

 Utbetaling av møtegodtgjøring til medlemmer i politiske organ 

 Utbetale gruppe- og representantstøtte til politiske partier 

 Være sekretær for ordføreren 

Saksbehandling 

 Saksbehandling av valgsaker etter Valgloven  LOV-2002-06-28-57 og 

Kommuneloven  LOV-1992-09-25-107 

 Saksbehandle administrative saker til politiske behandling, så som saker fra 

kontrollutvalget og møtekalender mv. 

 Saksbehandle søknader om bevilling for salg og skjenking mv.  etter bestemmelsene 

i Alkoholloven.LOV-1989-06-02-27  

 Saksbehandle serveringssaker etter bestemmelsene i Serveringsloven  LOV-1997-

06-13-55 

 Saksbehandle innen området kirke og andre religiøse formål 

 Saksbehandle søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

 Saksbehandle søknader etter bestemmelsene i Film og videodiagramloven  LOV-

1987-05-15-21 

Andre sekretariatsfunksjoner  

 Bistå i andre støttefunksjoner etter nærmere bestemmelse av rådmannen  

http://www.lovdata.no/all/nl-20020628-057.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19890602-027.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19970613-055.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19970613-055.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19870515-021.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19870515-021.html


 

 

 

Plan og budsjett, rapport og regnskap for rådmannens stab 

 Utarbeide forslag til plan og budsjett for rådmannens stab og rådmannens 

ledergruppe 

 Utarbeide tjenesterapporter og regnskapsrapporter for rådmannens stab 

Servicetorg 

Arbeidet med Servicetorg og sentralbord ledes av leder for kommunikasjon og service i 

Fredrikstad kommune i henhold til avtale mellom Hvaler kommune og Fredrikstad kommune. 

Assisterende rådmann fører tilsyn med at avtalen følges 

Servicetorget i Hvaler rådhus har som hovedoppgaver å:  

 Være sentralbord for Hvaler kommune 

 Være ekspedisjon for rådhuset 

 Utføre tjenester som kommunalsjefene og virksomhetene legger til servicetorget og 

bemanner 

 Utføre informasjonstjenester 

Post og arkiv 

Arkivlederen har som hovedoppgaver å: 

 Lede og samordne arbeidet innen post og arkiv, herunder også elektronisk post  

 Sikre at kommunens fellessystemer for saksbehandling faktisk blir brukt på alle de 

områdene der de skal brukes, og at de brukes riktig etter regelverket  

 Være superbruker for kommunens bruk av ePhorte  

Myndighet  

Avdelingsleder gis anvisnings- og attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste 

og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 1110 POLITISKE TJENESTER 71000 

100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 1209 VALG 71000 

110 KONTROLL OG REVISJON 1208 KONTROLLUTVALGET (REVISJON) 71000 

110 KONTROLL OG REVISJON 1300 REVISJON 71000 

120 ADMINISTRASJON 1125 ADMINISTRASJON OG FORVALTNING 71000 

120 ADMINISTRASJON 1130 JURIDISKE TJENESTER 71000 

120 ADMINISTRASJON 1170 ARKIVTJENESTER 71000 

120 ADMINISTRASJON 1172 INFORMASJONSTJENESTER 71000 

120 ADMINISTRASJON 1174 SERVICETORG 71000 

120 ADMINISTRASJON 1315 SENTRALE FELLESTJENESTER INKL FORSIKRING 71000 

180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 1195 FELLESUTG./SPESIELLE TRANSAKSJONER 71000 

180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 1199 TILLEGGSBEVILGNINGER 71000 

180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 1203 ELDRERÅDET OG DIV SENTRALE UTVALG 71000 

180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 1207 OVERFORMYNDERI 71000 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 1202 KONTROLLUTVALGET FOR ALKOHOL 71000 

285 
TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT 
KOMMUNALT ANSV 5013 FRIVILLIGHETSSENTRAL 71000 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4055 VILTNEMNDA 71000 

390 DEN NORSKE KIRKE 5161 KIRKER OG MENIGHETER 71000 

390 DEN NORSKE KIRKE 5169 TILSKUDD TIL KIRKEN 71000 

392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 5170 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 71000 

 



 

 

 

Avdelingslederen for Sekretariatet gis følgende myndighet: 

Politisk sekretariat 

 Fastsette retningslinjer for form og innhold i saker til politisk behandling 

 Fastsette prosedyrer for utarbeiding av saker til politiske behandling (fullført 

saksbehandling) 

 Fastsette retningslinjer for kontroll med at administrasjonen gjennomfører politiske 

vedtak 

 Fastsette retningslinjer for rapportering til de politiske organene om gjennomføring av 

politiske vedtak 

Saksbehandling 

Alkoholloven LOV-1989-06-02-27  

 Fatte vedtak  i salgs- og skjenkesaker etter Alkoholloven 

 Behandle søknader om  bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt 

anledning, etter alkoholloven § 1-6 og etter § 4-5 for ambulerende bevilling  

 Ansvar for å avholde kunnskapsprøve for styrere og stedfortredere i virksomheter 

som har eller søker om kommunal salgs- eller skjenkebevilling iht. Alkoholloven og 

forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

Serveringsloven LOV-1997-06-13-55 

 Fatte vedtak  i serveringssaker etter serveringsloven   

 Avholde etablererprøve etter serveringsloven § 5 

 Behandle søknader om tildeling av serveringsbevilling etter § 3 

Forskrift om parkering for forflytningshemmede FOR-1994-03-15-222. 

 Avgjøre søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Film og videodiagramloven LOV 1987-05-15 nr 21 

 Ivareta kommunens oppgaver etter bestemmelsene i loven 

Arkivlederen gis følgende myndighet: 

 Gi bindende tolkinger av lov og forskrifter for arkivarbeidet i kommunen 

 Bestemme rutiner og retningslinjer for dokumenthåndtering og arkivarbeidet i 

kommunen, med sikte på å utvikle et gjennomgående og enhetlig system 

 Inspisere og kontrollere kommunens arkiver, og påse at sakarkivsystemet 

tilfredsstiller arkivfaglige krav 

 Påtale forhold som bryter med gjeldende lover og forskrifter for arkivarbeidet 

Arbeidsområdet og arbeidsoppgavene til Arkivlederen er knyttet til følgende bestemmelser i 

lov og forskrift: 

 

Arkivloven LOV-1992-12-04-126 

 Sikre arkiver som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som 

inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli 

tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19890602-027.html&emne=ALKOHOLLOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19970613-055.html&emne=SERVERINGSLOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/sd/sd-19940315-0222.html&emne=parkering*%20%2b%20forflytningshemmede*&&
http://www.lovdata.no/all/hl-19870515-021.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19921204-126.html&emne=arkiv*&&


 

 

 

 Arkivforskriften. Påse at overordnede bestemmelser om arkivorganisasjon og 

arkivlokaler og detaljerte bestemmelser om arkivsystemer og arkivrutiner tilfredsstilles 

Forvaltningsloven LOV-1967-02-10 

 Sikre at bestemmelsene om taushetsplikt og partsinnsyn ivaretas. Sikre at 

dokumenter som er underlagt lovhjemlet taushetsplikt blir journalført iht. 

bestemmelsene. Sikre at opplysningsplikten til Riksarkivaren ivaretas - uavhengig av 

taushetsplikt i eller i medhold av lov 

Offentlighetsloven LOV-2006-05-19-16.  

 Gi bindende tolkninger av bestemmelsene i offentlighetsloven, og sikre at 

offentlighetsloven praktiseres likt i hele organisasjonen. Sørge for beredskap i forhold 

til innsynsretten 

 Bestemme hvilke dokumenter som skal kunne unntas fra offentlighet etter 

bestemmelsene i forvaltningsloven og offentlighetsloven 

Personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31  

 Sikre at sletting eller kassasjon av personopplysninger skjer i forhold til bestemmelser 

om bevaring etter arkivloven 

Sikkerhetsloven LOV-1995-02-03-7.  

 Sikre tilfredsstillende behandling av dokumenter som graderes etter sikkerhetsloven 

Pliktavleveringsloven LOV-1989-06-09-32.  

 Sikre avlevering til Nasjonalbiblioteket for de dokumentene som er gjort tilgjengelig 

for allmennheten. Definere grenseoppgangen mot biblioteksmateriale 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64.  

 Sikre at pasientjournaler føres, arkiveres, bevares, tilintetgjøres iht. lover og forskrifter 

Helseregisterloven LOV-2001-05-18-24.  

 Offentlige helseregistre er offentlig arkivmateriale og skal føres, arkivarens, bevares 

iht. lovverket 

Riksarkivarens regelverk for offentlige arkiver.  

 Påse at bestemmelsene følges i hele kommunen 

  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-000.html&emne=FORVALTNINGSLOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060519-016.html&emne=OFFENTLEGLOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20000414-031.html&emne=personopplysning*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19950203-007.html&emne=sikkerhetstjeneste*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19890609-032.html&emne=pliktavlevering*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990702-064.html&emne=helsepersonell*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20010518-024.html&emne=helseregistre*&&


 

 

 

3. Delegering til virksomhetene og avdelingene 

3.1 Delegering til alle virksomhetsledere 

Virksomhetsledernes oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i de følgende 

punktene for den enkelte virksomhetsleder. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, 

er gjengitt i punkt 1.2 i dette reglementet. 

Oppgaver 

Virksomhetslederen er den faglige og administrative lederen i sin virksomhet, og skal lede og 

samordne arbeidet i virksomheten. Virksomhetslederen skal representere virksomheten utad 

og delta i samarbeidet mellom virksomheten og andre, med sikte på å utvikle helhetlige, 

brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende team.  

 

Virksomhetslederen skal sørge for at egen virksomhet: 

 Drives i samsvar med lover, forskrifter og andre vedtak fattet i overordnet organ, og at 

den er gjenstand for betryggende kontroll, herunder retningslinjene for HMS arbeidet 

og Kvalitetssystemet i Hvaler kommune 

 Utarbeider virksomhetsplan og budsjett, rapport og regnskap, ut fra bestemmelsene i 

gjeldende retningslinjer 

 Rapporterer vedtak fattet ut fra delegert myndighet Yter tjenester som imøtekommer 

samfunnets og innbyggernes behov, 

 Har en personalledelse som bidrar til å tilfredsstille organisasjonens behov for effektiv 

tjenesteyting og de ansattes behov for et trygt og helsefremmende arbeid i et godt 

sosialt miljø 

 Melder til kommunalsjefen og kommunejuristen all videredelegering av oppgaver og 

myndighet i virksomheten som virksomhetslederen selv fastsetter, ut over det som er 

delegert i dette reglementet  

Myndighet 

Avgrensning av myndighetsområdet 

Virksomhetslederen gis myndighet til å fatte vedtak innenfor: 

 Egne arbeidsoppgaver 

 Bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter 

 Mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret, politiske utvalg og rådmannens 

ledergruppe har vedtatt.  

Denne avgrensingen gjelder for alle de følgende punktene i denne generelle delen og 

spesielle delegeringen til de enkelte virksomhetslederne. 

Planlegging 

Virksomhetsleder gis myndighet til å vedta planer for hvordan virksomheten skal 

gjennomføre vedtak fattet av overordnet organ, hvordan den skal organisere 

gjennomføringen, kontrollere og vurdere gjennomføringen, og iverksette tiltak for å forbedre 

gjennomføringen. Virksomhetsleder gis myndighet til å vedta helhetlige planer for det faglige 

arbeidet og kontakten med omgivelsene, personalledelsen og økonomistyringen. Planene 

skal legges frem til orientering for kommunalsjefen og det politiske organet for virksomheten, 

før de trer i kraft. 



 

 

 

Budsjettering 

Virksomhetsleder gis myndighet til å fastsette detaljbudsjett innenfor de vedtatte 

nettorammene for virksomheten, innenfor sine ansvarsområder og de retningslinjer som er 

fastsatt i kontoplanen og økonomireglementet. Detaljbudsjettene legges frem til orientering 

for kommunalsjefen og det politiske organet for virksomheten, før de trer i kraft. 

Kontroll og rapport 

Virksomhetsleder gis myndighet til systematisk å kontrollere og vurdere i hvilken grad 

virksomheten, avdelinger og ansatte faktisk gjennomfører vedtatte planer og andre vedtak 

fattet i overordnet organ. Virksomhetsleder rapporterer til kommunalsjefen/assisterende 

rådmann. 

Regnskap 

Virksomhetsleder gis attestasjons- og anvisningsmyndighet innenfor sine ansvarsområder i 

kommunens regnskaper. Myndigheten skal delegeres slik at ikke samme person har både 

anvisnings- og attestasjonsmyndighet på den samme transaksjonen. 

Innkjøp 

Virksomhetsleder gis myndighet til å foreta innkjøp av varer og tjenester på vegne av 

virksomheten innenfor egne budsjettrammer - herunder forplikte kommunen ved sin 

underskrift. Myndigheten er begrenset av: 

 bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser med forskrifter,  

 de rammeavtaler som kommunens sentrale innkjøpstjeneste til enhver tid inngår og  

 de instrukser økonomisjefen eller den han bemyndiger, utarbeider.  

Unntakene ovenfor gjelder blant annet for varer og tjenester tilknyttet bygg- og 

anleggsvirksomhet og datautstyr/programvare, jfr. økonomisjefens fullmakter og IKT- avtalen 

med Fredrikstad kommune. 

Personalledelse 

 Virksomhetslederne utøver rollen som arbeidsgivers representant innen egen 

virksomhet, og innenfor bestemmelsene i: 

o Arbeidsmiljøloven  LOV-2005-06-17-62 

o Likestillingsloven LOV-1978-06-09-45 

o Diskrimineringsloven LOV-2005-06-03-33   

o Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven LOV-2008-06-20-42  

o Folketrygdloven LOV-1997-02-28-19 

o Ferieloven LOV-1988-04-29-21  

o Personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31 

o Hovedavtalen 2010-2013 HA 2010-2013 

o Hovedtariffavtalen HTA 

o Sentrale særavtaler 

o Lokale særavtaler, reglementer og retningslinjer 

 Virksomhetsledere gis myndighet til å tilsette i egen virksomhet, etter bestemmelsene 

i gjeldende personalreglement og lokale retningslinjer innen personalområdet 

 Virksomhetsleder gis myndighet til å videredelegere oppgaver og myndighet til 

avdelingsledere og andre ansatte i egen virksomhet. 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-045.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050603-033.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20080620-042.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19970228-019.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19880429-021.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20000414-031.html&emne=personopplysning*&&
http://www.ks.no/PageFiles/10067/hovedavtalen_2010_endelig.pdf


 

 

 

 Virksomhetslederne gis myndighet til å oppnevne stedfortreder for seg selv blant de 

ansatte i egen virksomhet 

 Virksomhetsleder gis myndigheten til å gjennomføre medarbeidersamtaler med 

ansatte i egen virksomhet. Myndigheten kan videredelegeres til avdelingsledere, og 

bare til avdelingsledere 

 Virksomhetsleder gis myndighet til å avgjøre søknad om permisjon med lønn, der 

hvor søker har rett til slik permisjon , ut fra bestemmelsene i permisjonsreglementet 

 Virksomhetsleder gis myndighet til å avgjøre søknad om permisjon uten lønn, der 

hvor søker har rett til slik permisjon, ut fra bestemmelsene i permisjonsreglementet 

 Virksomhetsleder gis myndighet til å avgjøre søknad om permisjon med og uten lønn 

etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven, Hovedtariffavtalen og 

Hovedavtalen 

 Virksomhetsleder gis myndighet til å godkjenne bruk av egen bil i tjenesten 

 Virksomhetsleder gis myndighet til å innstille overfor kommunalsjefen/assisterende 

rådmann i søknader om avtaler om mobiltelefon og hjemmekontor etter kommunens 

retningslinjer 

Virksomhetsleder gis myndighet til å godkjenne sine egne tjenestereiser i Norge, og sine 

ansattes tjenestereiser i Norge og utenfor Norge. Virksomhetsleder skal påse at den 

reisende er kjent med og følger retningslinjer for tjenestereiser, samt at reisen planlegges og 

gjennomføres i tråd vedtatte retningslinjer. Kommunalsjefen skal orienteres om ansattes 

tjenestereiser utenfor Norge. 

 Virksomhetsleder gis rett og plikt til å foreta beslutninger og prioriteringer i tråd med 

gjeldende tariffavtaler/særavtaler og kommunens personalreglement og lokale 

retningslinjer innen personalområdet 

Virksomhetens representant utad 

Virksomhetslederen gis myndighet til å representere sin virksomhet utad, og uttale seg innen 

sitt myndighetsområde på virksomhetens vegne til massemedia og andre. 

Virksomhetsleder gis myndighet til å bestemme at dokumenter innen eget 

forvaltningsområde skal kunne unntas fra offentlighet etter offentlighetslovens regler.  

Innen sitt myndighetsområde gis virksomhetsledere rett til å forplikte kommunen med sin 

underskrift, så fremt saken ikke også gjelder andre deler av kommunen, eller overordnede, 

prinsipielle forhold. 

Anmelde straffbare forhold 

Virksomhetsleder selv gis myndighet til å anmelde skadeverk på, tyveri av eller ulovlig bruk 

av virksomhetens eiendeler. Jevnfør Straffelovens kapittel 24 og kapittel 28. Myndigheten er 

gitt etter bestemmelsene i Straffeloven LOV-1902-05-22-10 kapittel 7 Påtalen, § 79, femte 

ledd, straffbare forhold når kommunen er fornærmet i saken. Jevnfør. Denne myndighet kan 

ikke delegeres videre. 

Klagebehandling 

Klagebehandling som ikke forutsetter politisk behandling, kan i første instans avgjøres av 

virksomhetsleder for det aktuelle fagområdet. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19020522-010.html


 

 

 

3.2 Delegering til alle avdelingsledere 

Avdelingsledernes oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i de følgende 

punktene for de enkelte avdelingslederne. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, 

er gjengitt i punkt 1.2 i dette reglementet. 

Oppgaver 

En avdelingsleder er en faglig leder på et bestemt fagområde, og skal sørge for at: 

 Avdelingen drives i samsvar med lover, forskrifter og andre vedtak fattet i overordnet 

organ, og at den er gjenstand for betryggende kontroll 

 Avdelingen yter tjenester som imøtekommer samfunnets og innbyggernes behov 

 Personalets arbeid blir samordnet, slik at det tilfredsstiller organisasjonens behov for 

effektiv tjenesteyting og de ansattes behov for et trygt og helsefremmende arbeid i et 

godt sosialt miljø 

Myndighet 

Avgrensning av myndighetsområdet 

Avdelingslederens myndighet til å fatte vedtak er avgrenset og skal være innenfor: 

 Egne arbeidsoppgaver 

 Bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter 

 Mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret, politiske utvalg, rådmannens 

ledergruppe og virksomhetsleder har vedtatt  

Denne avgrensingen gjelder for alle de følgende punktene i den generelle og spesielle delen 

av reglementet. 

Faglig myndighet 

Avdelingsleder gis myndighet til å lede det faglige arbeidet i sin avdeling, kontrollere og 

vurdere gjennomføringen, og iverksette tiltak for å forbedre gjennomføringen. Avdelingsleder 

kan få delegert myndighet til å gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte i egen 

avdeling.  

Budsjett og regnskap 

Avdelingsleder kan få delegert myndighet, innen et fastsatt detaljert driftsbudsjett, begrenset 

til arter som kjøp av varer og tjenester, og lønn til vikarer. 

Avdelingsleder kan gis attestasjons- og anvisningsmyndighet innenfor sitt ansvarsområde i 

kommunens regnskaper. Myndigheten skal delegeres slik at ikke samme person har både 

anvisnings- og attestasjonsmyndighet på den samme transaksjnonen. 

Innkjøp 

Avdelingsleder gis myndighet til å foreta innkjøp av varer og tjenester på vegne av 

avdelingen innenfor egne budsjettrammer - herunder forplikte kommunen ved sin underskrift. 

Myndigheten er begrenset av: 

 Bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser med forskrifter,  

 de rammeavtaler som kommunens sentrale innkjøpstjeneste til enhver tid inngår  

 De instrukser økonomisjefen eller den han bemyndiger, utarbeider og 

 De instrukser som virksomhetsleder utarbeider  



 

 

 

Unntakene ovenfor fra fullmakten, gjelder blant annet for varer og tjenester tilknyttet bygg- og 

anleggsvirksomhet og datautstyr/programvare, jfr. økonomisjefens fullmakter og IKT- avtalen 

med Fredrikstad kommune. 

Kontroll og rapport 

Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder om arbeidet i avdelingen. 

3.3 Virksomhetsleder for Plan og miljø 

Virksomhetslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.1 i 

dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i 

dette reglementet. 

Virksomheten har disse avdelingene: 

 Plan 

 Geodata og oppmåling 

 Naturforvaltning 

 Byggesaker 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for virksomhetslederen er å lede og samordne arbeidet i 

virksomheten med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig, godt 

fungerende team. 

Myndighet 

Virksomhetslederen gis myndighet til å anvise og attestere innen ansvarsgruppe 741 på 

følgende funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

 KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

329 LANDBRUKSFORV. OG LANDBRUKSBASERT N 4045 LANDBRUK 74100 

365 KULTURMINNEVERN 5041 BEVARING AV KULTURMINNER 74100 

301 PLANSAK 4081 UTVIKLINGSARBEID 74101 

301 PLANSAK 4120 PLAN OG DELESAKER 74101 

303 KARTSAK 4110 GEODATA/OPPMÅLING 74102 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4050 MILJØ- OG NATURVERNTILTAK 74103 

302 BYGGESAK 4100 BYGGESAKER 74104 

 

Virksomhetslederen gis myndighet til å opprette referansegrupper/planfora for å innhente 

nødvendig informasjon og legge til rette for deltakelse av parter i planarbeidet. 

Virksomhetsleder gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71 

 Følge opp ulovlighet etter bestemmelsene i § 32, nr 1-4. 

Virksomhetslederens gis videre myndighet etter Plan- og bygningsloven, Matrikkelloven, 

Eierseksjonsloven, Friluftsloven, Motorferdselloven, Kulturminnevernloven, Stadnamnlova, 

Konsesjonsloven, , Skogbruksloven, Jordloven, Odelsloven, Forpaktningsloven, Viltloven, 

Hundeloven, Sivilbeskyttelsesloven, og Forurensingsloven, slik det fremgår av delegeringen 

fra virksomhetsleder til avdelingslederne. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20080627-071.html&emne=PLAN*&&


 

 

 

3.3.1 Avdelingsleder for Plan 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgavene er saksbehandling og deltaking i arbeidet med kommunal 

planlegging, herunder kommuneplanen, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, 

konsekvensutredninger, transport og trafikkplaner, samt skiltplaner, med unntak av de 

skiltplanene som Avdeling for vann, avløp, renovasjon og vei har som oppgave å utarbeide. 

Avdelingen deltar i regionale planprosesser,  utarbeider forslag til høringsuttalelser til 

overordnede planer og nabokommuners planer, og sørger for at arbeidet er samordnet med 

team Samfunnsutvikling. 

Myndighet 

Avdelingslederen gis myndighet til å attestere innen ansvarsgruppe 741 på følgende 

funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

 KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

301 PLANSAK 4081 UTVIKLINGSARBEID 74101 

301 PLANSAK 4120 PLAN OG DELESAKER 74101 

 

Virksomhetslederen gis videre myndighet etter følgende lover: 

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71 

 Behandle søknader om dispensasjon i henhold til § 19-2 og 19-3 fra arealdelen i 

kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan i saker av ikke prinsipiell art 

 Behandle søknader om dispensasjon i henhold til § 19-2 og 19-3 fra bestemmelsene 

om bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen etter § 1-8 i saker av ikke 

prinsipiell art  

 Kunngjøre reguleringsplaner t etter § 12-12  

 Foreta endringer i godkjent reguleringsplan etter § 12-14, når endringen er mindre 

vesentlig sett i forhold til planen som helhet 

 Representere kommunen i oppstartsmøte etter § 12-8  

 Behandle reguleringsplanforslag og byggesøknad etter § 12-15  

 Ivareta samfunnssikkerhet og påse at risiko og sårbarhetsanalyser gjennomføres 

etter § 4-3  

Eierseksjonsloven LOV-1997-05-23-31  

 Treffe øvrige avgjørelser av ikke-prinsipiell art etter denne lovens §§ 5-13 

Konsesjonsloven LOV-2003-11-28-98  

 Fatte vedtak i saker etter lokal forskrift til lovens § 7 nr 1 hvor eiendommens 

beliggenhet, egnethet til bolig eller tid brukt til fritidsformål tilsier at konsesjon blir 

innvilget  

 Fatte vedtak i saker etter lokal forskrift til lovens § 7 nr 2 og 3 

 Utføre kontrollmyndighet i saker etter lokal forskrift til lovens § 7 nr 1, 2 og 3 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20080627-071.html&emne=PLAN*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19970523-031.html&emne=EIER*&&
http://www.lovdata.no/all/nl-20031128-098.html


 

 

 

3.3.2 Avdelingsleder for Geodata og oppmåling 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet 

Oppgaver 

Produksjon og vedlikehold av kart og øvrige geodata.  

Kartforretninger etter delingsloven. Oppmålingsarbeider. Oppgaver etter Delingsloven, 

Matrikkelloven og Eierseksjonsloven. 

Sjekk i forhold til avtalen med Fredrikstad 

Myndighet 

Avdelingslederen gis myndighet til å attestere innen ansvarsgruppe 741 på følgende 

funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

 KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

303 KARTSAK 4110 GEODATA/OPPMÅLING 74102 

 

Avdelingsleder gis myndighet etter følgende lover: 

Matrikkelloven LOV-2005-06-17-101 

 Utføre oppmålingsforretninger etter matrikkellovens § 5a annet ledd. 

Virksomhetsleder er lokal matrikkelmyndighet og kan godkjenne landmålere etter 

matrikkelloven 

 Føre matrikkel etter matrikkellovens § 5a annet ledd  

 Fastsette et passende gebyr i henhold til gebyrforskriftene etter matrikkelloven, når 
regulativets faste gebyr er klart urimelig i forhold til prinsippene som er lagt til grunn 
for gebyrregulativet  

 Tildele og endre husnummer etter matrikkellovens § 21 og forskriftenes kapittel 12  

 

3.3.3 Avdelingsleder for Naturforvaltning 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet 

Oppgaver 

Hovedoppgavene er: 

 Forvaltning av landbruks- og naturlovgivningen, konsesjonsloven og friluftsloven 

 Sekretariat for Viltnemda 

 Sørge for skjøtsel og forvaltning av kommunal skog - og utmarkseiendom 

Myndighet 

Avdelingslederen gis myndighet til å attestere innen ansvarsgruppe 741 på følgende 

funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

 KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

329 LANDBRUKSFORV. OG LANDBRUKSBASERT N 4045 LANDBRUK 74100 

365 KULTURMINNEVERN 5041 BEVARING AV KULTURMINNER 74100 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-101.html


 

 

 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4050 MILJØ- OG NATURVERNTILTAK 74103 

 

Avdelingsleder gis myndighet til å: 

Motorferdselsloven LOV-1977-06-10-82 

 Treffe avgjørelse i enkeltsaker etter bestemmelsene i lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag med statlige forskrifter og kommunalt vedtatte forskrifter etter lovens § 4a 

og § 6 

Skogbruksloven LOV-2005-05-27-31 

 Treffe avgjørelse etter skogbrukslovens kapittel 2,3,4 og 5 

Jordloven LOV-1995-05-12-23  

 Føre tilsyn og treffe avgjørelser i enkeltsaker etter jordloven med forskrifter. Jevnfør 

forskrift om overføring av myndighet til kommunene m.fl. FOR 2003-12-08 nr 1479 

Odelsloven LOV-1974-06-28-58 

 Treffe avgjørelser i enkeltsaker etter odelsloven med forskrifter. Jevnfør forskrift om 

overføring av myndighet til kommunene m.fl. FOR 2003-12-08 nr 1479 

Forpaktningsloven LOV-1965-06-25-1 

 Utøve kontrollmyndighet etter forpaktningsloven 

Konsesjonsloven LOV-2003-11-28-98  

 Treffe avgjørelser etter konsesjonsloven med forskrifter, i saker av ikke prinsipiell art 

(Jevnfør forskrift om overføring av myndighet til kommunene m.fl. FOR 2003-12-08 nr 

1479): 

 Behandle søknader om konsesjon for erverv av ubebygd areal 

 Behandle søknader om konsesjon for erverv av bebygd fritidseiendom der 

eiendommens areal utløser konsesjonsplikt 

 Behandle søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendom hvor bo- og 

driveplikt følger av eiendommens arealressurser  

 Attestere egenerklæringer om konsesjonsfrihet 

 Utøve kontrollmyndighet etter konsesjonsloven med tilhørende lokale forskrifter 

Friluftsloven LOV-1957-06-28-16 

 Treffe vedtak av ikke-prinsipiell art med unntak av §§ 20 og 40 

Viltloven LOV-1981-05-29-38 

 Treffe vedtak etter viltlovens Kapittel IV - XI 

Hundeloven LOV-2003-07-04-74 

 Treffe vedtak etter hundelovens §§ 6 og 11 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav  FOR-2003-07-04-951 

 Treffe avgjørelser i enkeltsaker etter forskriften 

http://www.lovdata.no/all/nl-19770610-082.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050527-031.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19950512-023.html
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/xd-20031208-1479.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19740628-058.html
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/xd-20031208-1479.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19650625-001.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20031128-098.html
http://www.lovdata.no/for/sf/dl/xd-20031208-1479.html
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 Utøve kontrollmyndighet  

Forskrift om plantevernmidler av 14.12.2000 er erstattet av Plantevernforskriften FOR-

2004-07-26-1138 

 Utstede autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler 

Naturmangfoldloven LOV-2009-06-19-1005 

 Sørge for at kommunen ivaretar sine forpliktelser etter lovens kapittel V, i samarbeid 

med næringssjefen 

3.3.4 Avdelingsleder for Byggesak 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgavene er saksbehandling av byggesaker og delingssaker etter Plan- og 

bygningsloven og saksbehandling etter Sivilforsvarsloven, samt deler av Friluftsloven. 

Myndighet 

Avdelingslederen gis myndighet til å attestere innen ansvarsgruppe 741 på følgende 

funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

 KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

302 BYGGESAK 4100 BYGGESAKER 74104 

 

Avdelingsleder gis myndighet etter følgende lover til å: 

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71 

 Behandle søknader om dispensasjon fra lov, forskrift eller vedtekt i henhold til § 19-2 
og § 19-3 i saker av ikke prinsipiell art. (ny plandel med ikrafttredelse 01.7.2009.) 

 Behandle søknader etter § 16-6 om vilkår for byggetillatelse 

 Behandle søknader etter kapittel 20 om søknad og tillatelse med unntak for større 

byggesaker som blokkbebyggelse, større kontor, industri og forretningsbygg, 

skolebygg o.l. 

 Behandle søknader etter kapittel 21 om krav til innhold og behandling av søknader 

 Behandle søknader etter kapittel 22 om godkjenning av foretak for ansvarsrett 

 Fatte vedtak etter kapittel 23 om ansvar i byggesaker 

 Gjennomføre kvalitetssikring og kontroll etter kapittel 24   

 Gjennomføre tilsyn etter kapittel 25  

 Fatte vedtak etter kapittel 26 om opprettelse og endring av eiendom 

 Fatte vedtak etter kapittel 27 om tilknytning til infrastruktur 

 Fatte vedtak etter kapittel 28 om krav til byggetomta og ubebygd areal  

 Fatte vedtak etter kapittel 29 om krav til tiltaket 

 Fatte vedtak etter kapittel 30 om krav til særskilte tiltak 

 Fatte vedtak etter kapittel 31 om krav til eksisterende byggverk med unntak av §§ 31-

6 og 31-8 

 Fatte vedtak etter § 33-2 om undersøkelse på fast eiendom 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/ld/ld-20040726-1138.html&emne=plantevernmidl*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/ld/ld-20040726-1138.html&emne=plantevernmidl*&&
http://www.lovdata.no/all/hl-20090619-100.html#map005
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Friluftsloven LOV-1957-06-28-16 

 Fatte vedtak etter friluftslovens §§ 20 og 40 

Sivilbeskyttelsesloven  LOV-1997-05-23-31 

 Fatte vedtak etter forskriftene om tilfluktsrom kapittel 11.1.7 til å gi uttalelse til søknad 

om dispensasjon fra krav om bygging av tilfluktsrom. (Organiseres i Team beredskap) 

3.4 Virksomhetsleder for Kommunal teknikk og eiendom 

Virksomhetslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.1 i 

dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i 

dette reglementet 

Virksomheten har disse avdelingene: 

 Vann, avløp, renovasjon og vei 

 Eiendom 

 Havn 

 Skjærgårdstjenesten 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for virksomhetslederen er å lede og samordne arbeidet i 

virksomheten med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig, godt 

fungerende team. 

Myndighet 

Virksomhetslederen gis myndighet til å: 

 anvise og attestere innen ansvarsgruppe 746 på følgende funksjoner, tjenester og 

ansvarsnummer: 

 KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

333 KOMM. VEIER, NYANLEGG DRIFT OG VEDLIKEHO 6030 FELLESTJENESTER TEKNISK (F) 74600 

202 BEREDSKAP MOT BRANN OG ULYKKER 6070 BRANNSLUKKING 74600 

202 BEREDSKAP MOT BRANN OG ULYKKER 6077 OLJEVERN/INNSATS AKUTT FORURENSNING 74600 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 6091 SKJÆRGÅRDSTJENESTER 74620 

 

Virksomhetsleder gis myndighet til å: 

 Være Hvaler kommunes representant overfor Fredrikstad kommune i følgende 

avtaler: 

o Brann, redning og feiertjenester 

o Kjøp av vann, avløpsrensing og renovasjon 

 Ivareta kommunens eierinteresser i fiberkabelen, i samarbeid med Fredrikstad 

kommune 

 Avgjøre valg av anbuds- tilbudsform innenfor kommunens innkjøpsreglement og 

bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser, 

 Godkjenne anbyder/ tilbyder  

 Inngå avtaler om kjøp, salg og bortfeste av kommunale grunneiendommer i samsvar 
med politiske vedtak  

 Inngå avtaler om kjøp og salg av kommunale bygg og anlegg  

http://www.lovdata.no/all/nl-19570628-016.html
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 Foreta valg og innkjøp av varige driftsmidler som maskiner, biler, båter, maskinelt 

utstyr etc. som skal eies av virksomheten 

 Behandle klager på kommunens håndheving av forskriftene om offentlig 

parkeringsregulering og parkeringsgebyr, vann og avløp, renovasjon, og havn som 

førsteinstans. 

Virksomhetslederens har videre myndighet etter bestemmelser i lov og forskrifter, slik det 

fremgår av delegeringen fra virksomhetsleder til avdelingslederne. 

3.4.1 Avdelingsleder for Vann, avløp, renovasjon og vei 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet.    

Hovedoppgaver 

Avdelingens hovedarbeidsoppgaver omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver innen vann, 

avløp, renovasjon, vei, torg, parkering, parker og friluftsanlegg, samt at avdelingen er 

kommunens forurensningsmyndighet. Jevnfør listen i vedlegg 1, som viser fordelingen av de 

ulike eiendommene mellom virksomheter og avdelinger. 

Avdelingsleders oppgaver innen Vann og avløp er å:  

 Forvalte og drifte kommunens vann og avløp 

 Utføre nødvendig vedlikehold  

 Fatte vedtak om sanitærabonnement 

 Behandle og godkjenne private vann- og avløpsanlegg 

 Beregne kommunale avgifter/gebyrer og priser 

Avdelingsleders oppgaver innen Renovasjon er å: 

 Sørge for kommunal renovasjon 

 Ajourføre faktureringsgrunnlag for utsending av kommunale avgifter  

 Utarbeide forslag til nødvendige forskrifter om forbruksavfall 

 Beregne kommunale avgifter/gebyrer og priser 

Avdelingsleders oppgaver innen Samferdsel og trafikk er å: 

 Utarbeide skiltplaner og fatte skiltvedtak etter vegtrafikkloven der kommunen har 

myndighet til dette. 

 Sørge for offentlig skilt, trafikkskilt, veinavnskilt og andre trafikkinstallasjoner på 

kommunale veier. 

Avdelingsleders oppgaver innen Veier, torg, parkering, parker og friluftsanlegg er å: 

 Administrere kommunale parkeringsplasser  

 Administrere utleie av torgplasser 

 Drifte og vedlikeholde kommunale veier, parkering, plasser, gatelys, parker og 

friluftsanlegg 

Avdelingens oppgaver som forurensningsmyndighet er å: 

 Behandle og fatte vedtak om utslippstillatelser for mindre avløpsanlegg 

 Besørge forsvarlig avfallshåndtering 

 Utføre tilsyn med ulovlig håndtering av avfall 

 Behandle forurensnings- og forsøplingssaker 



 

 

 

Avdelingsleder skal påse at maskiner og utstyr som er disponeres av avdelingen driftes og 

vedlikeholdes.  

Myndighet 

Avdelingsleder gis myndighet til å anvise og attestere innen ansvar 74610 på følgende 

funksjoner og tjenester: 

 

 KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

333 KOMM. VEIER, NYANLEGG DRIFT OG VEDLIKEHO 7042 PARKERING 74610 

334 KOMM. VEIER, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK 7043 GATELYS 74610 

334 KOMM. VEIER, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK 7056 VEI- OG TRAFIKKINSTALLASJONER 74610 

335 REKREASJON I TETTSTED 7055 TORVDRIFT 74610 

340 PRODUKSJON AV VANN 6035 KJØP AV VANN 74610 

345 DISTIBUSJON AV VANN 6040 VANNFORSYNING 74610 

350 AVLØPSRENSING 6045 AVLØPSRENSING 74610 

353 AVLØPSNETT, INNSAMLING AV AVLØPSVANN 6041 AVLØP 74610 

354 TØMMING AV SLAMMSKILLERE, SEPTIKTANKER 6056 SLAMTØMMING 74610 

355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 6049 FORVALTNING RENOVASJON (F) 74610 

357 GJENV. OG SLUTTBEH. HUSHOLDNINGSAVFALL 6063 FORBEHANDLING AV AVFALL 74610 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4050 MILJØ- OG NATURVERNTILTAK 74610 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 6092 FRILUFTSOMRÅDER 74610 

 

Avdelingsleder gis myndighet til å: 

 Prioritere drifts og vedlikeholdsarbeider innenfor sitt oppgaveområde og innenfor de 

rammebetingelser som blir gitt 

 Ivareta kommunens interesser og plikter i forhold til trær og grannelovens 

bestemmelser innen sitt oppgaveområde 

 Håndheve Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr. 

 Håndheve regler for salg fra Skjærhalden Torg, vedtatt av kommunestyre 26.05.04, 

samt håndheve ordens- og trafikkregler for torg og plasser  

Avdelingsleder for vann, avløp, renovasjon og vei gis myndighet etter følgende lover med 

forskrifter til å: 

Vegtrafikkloven  LOV-1965-06-18-4 

 Være skiltmyndighet etter Vegtrafikkloven §§ 4 trafikkregler, 5 skiltregler m. m og 6 

fartsgrenser, og skiltforskriftenes §§ 28, 29 og 30 

 Fatte avgjørelse etter § 6, 5. ledd og § 7 som gjelder midlertidig skilting eller 

arbeidsvarsling 

 Fjerne og forvalte kjøretøy med mer etter bestemmelsene i Veitrafikklovens § 37  

Vegloven LOV-1963-06-21-23 

 Fatte vedtak som vegstyresmakt for kommunale veier og andre offentlige veier som 

kommunen har ansvaret for  

 Gi påbud om å fjerne trær, byggverk eller annen innretning, innenfor byggegrense for 

kommunal vei etter § 30, 31, 33, 34 og 36 

 Fatte avgjørelser om avkjørsler mv. etter §§ 40, 41 og 42 

 Gi tillatelse til plassering av ledninger, renner mv. nær, over eller under kommunal vei 

og fastsette større avstand til offentlig veg for legging av ledninger, renner mv. etter § 

32 

http://www.lovdata.no/all/nl-19650618-004.html
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 Avgjøre inngrep i offentlig vegs eiendomsområde. Gi tillatelse til diverse opplag nær 

offentlig vei etter § 57 

Matrikkelloven LOV-2005-06-17-101  

 Opptre på kommunens vegne med myndighet som grunneier, i samsvar med 

bestemmelsene i §§ 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 41 og 46. (Jevnfør liste 

over kommunal eiendom, vedlegg 1, som viser ansvarsfordeling for de ulike 

eiendommene) 

Forurensningsloven LOV-1981-03-13-6  

 Utføre kommunens oppgaver etter §§ 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 

24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52A, 58, 73, 

74, 75, 76, 77, 81 og 86 

 Særskilt ansvar for lovens kapittel 5 om innsamling av avfall 

 Sørge for innsamling av forbruksavfall 

 Gi samtykke til innsamling av husholdningsavfall 

 Sørge for kostnadsdekning knyttet til innsamling og behandling av forbruksavfall  

 Fatte enkeltvedtak etter lovens kapittel 4, herunder alle pålegg om tilknytning til 

offentlig vann- og avløpsnett for eksisterende bebyggelse etter gjeldene politisk 

vedtatte retningslinjer 

 Fatte enkeltvedtak om utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg 

 Vedta pålegg om utkobling og/eller tømming av slamavskillere koblet til offentlig avløp  

 håndheve kommunens sanitærreglement 

 Inngå avtaler med grunneiere der vedlikehold av bekker må utføres fordi de har 

overløpsavlastning eller overvannstilførsler utover naturtilstanden fra kommunalt 

ledningsnett 

 Foreta valg og innkjøp av varige driftsmidler som maskiner, biler, maskinelt utstyr etc. 

som skal eies av avdelingen. 

 Fatte vedtak etter bestemmelsene i forskrift om innsamling mv. av forbruksavfall, 

tømming av slamskillere, tette tanker mv. og avfallsgebyr, vedtatt av Hvaler 

kommunestyre den 7.11.1990 

 Fatte vedtak og gjennomføre tiltak etter bestemmelsene i Forurensingsforskriften 

FOR-2004-06-01-931 

 Fatte vedtak og gjennomføre tiltak etter bestemmelsene i Avfallsforskriften FOR-

2004-06-01-930 §§ 1, 5-4, 11. 12. 14 og 17 (bestemmelser som tilsyn, klage, straff 

mv.) 

 Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg er under arbeid, og legges inn i 

reglementet når den er vedtatt og meldt inn i Lovdata Normalreglement for 

sanitæranlegg. Hvaler  FOR-2004-11-03-1584. Dette reglementet er erstattet 

av en ny forskrift i Kommunestyrets sak 24/09, vedtatt 22.4.2009. Forskriften ovenfor 

ble samtidig opphevet. Den nye forskriften er samlet i to hefter utgitt av Kommunenes 

Sentralforbund og heter nå: ”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – 

Administrative bestemmelser” og ”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – 

Tekniske bestemmelser” Forskriften må meldes inn i Lovdata, og legges inn i 

reglementet når det er gjort. Forskriften er hjemlet i Forurensingsloven, Plan og 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-101.html
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bygningsloven, Matloven, Helse- Kommunehelseloven, Vannressursloven og Vass- 

og kloakkavgiftlova 

Vass og kloakkavgiftlova LOV-1974-05-31-17  

 Fatte vedtak etter bestemmelsene i forskrift 2005.02.09 nr 0205: Vann- og 

avløpsgebyrer, Hvaler kommune, Østfold 

3.4.2 Avdelingsleder for Eiendom  

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Kommunens eiendommer består av grunneiendommer, bygninger, anlegg, veier og annen 

infrastruktur. Avdelingen har en generell oppgave som eiendomsutvikler, og en avgrenset 

oppgave som eiendomsforvalter, avgrenset til de eiendommene som gjengitt i vedlegg 1.  

Avdelingens oppgaver innen eiendomsutvikling er å: 

 Ivareta rollen som hjemmelshaver, prosjektansvarlig og tiltakshaver for kommunale 

eiendomsprosjekter – samt budsjettansvar knyttet til prosjektene 

 Kjøpe og selge eiendommer i tråd med til delte enkeltoppdrag fra kommunestyret 

 Bistå kommunens ledere med idéutforming knyttet til prosjektering og utvikling av 

kommunens bygg og eiendommer  

 Sørge for tilstrekkelig statistikk og analyse for å danne beslutningsgrunnlag for 

eiendomsutviklingsprosjekter 

Avdelingens oppgaver innen forvaltning av grunneiendom er å: 

 Forvalte kommunens faste grunneiendommer i samsvar med vedtatte retningslinjer 

 Inneha rollen som markeds- og kundekontakt, herunder forvaltning av kontrakter og 

avtaler på kommunens bygninger, grunn og festegrunn. 

 Sørge for at kommunen som grunneier betaler skatter og avgifter  

 Utarbeide husleie- og felleskostnadsregnskap 

 Foreta dokumentasjon eiendommer, inkl. tilstand, potensiale for annen bruk, 

tilpasningsdyktighet, funksjonalitet, arealbruk, etc. 

 Forberede saker om prioritering av vedlikeholdsmidler for politisk behandling 

 Planlegge vedlikehold og drift  

 Ettersyn og kontroll med eiendommer i tråd med særlovgivning innen brannvern, 

miljørettet helsevern og el-forskrift 

Avdelingens drifts og serviceoppgaver er å: 

 Utføre løpende innvendig og utvendig vedlikehold og drift av bygg og eiendom, i 

henhold til inngåtte driftsavtaler og vedlikeholdsplan 

 Utføre renhold i henhold til inngåtte driftsavtaler 

 Forvalte kommunens energiavtale 

 Følge opp HMS i samarbeid med bruker av bygg og eiendom 

 Forvalte rådhusets bilpark 

Drift omfatter oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygningen skal fungere som 

planlagt, både funksjonelt, teknisk og økonomisk. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19740531-017.html&3
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Avdelingslederen skal lede indre og ytre vedlikehold, samt utvikle et system for planlegging, 

gjennomføring og evaluering av oppgaver og rutiner for å opprettholde et fastsatt 

kvalitetsnivå på bygningene. 

Avdelingen skal måle egen produktivitet gjennom å sammenligne seg med andre på en 

troverdig måte.  

Myndighet 

Avdelingsleder for eiendom gis myndighet til å anvise og attestere innen ansvar 74620 på 

følgende funksjoner og tjenester: 

 

 KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

130 ADMINISTRASJONSLOKALER 1180 DRIFT AV ADMINISTRASJONSLOKALER 74620 

180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 1195 RÅDHUSBILER 74620 

190 INTERNE SERVICEENHETER 1181 RENHOLD (F) 74620 

190 INTERNE SERVICEENHETER 1182 VAKTMESTERTJENESTER (F) 74620 

221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2048 LOKALER TIL BARNEHAGEBARN 74620 

222 SKOLELOKALER 2019 SKOLELOKALER 74620 

261 INSTITUSJONSLOKALER 3101 DRIFT AV INSTITUSJON 74620 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 74620 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3555 GJENNOMGANGSBOLIGER INKL FLYKTNINGEBOLIG 74620 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 6015 UTLEIE BOLIGER EKSL TRYGDE/SOSIAL/FLYKTN 74620 

315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 4020 BOLIGOMRÅDER 74620 

315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 6017 UTLEIE AV GRUNN 74620 

320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 6018 SPESIELLE BYGNINGER 74620 

338 FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER 6078 BRANNFOREBYGGING 74620 

360 ANNEN NATUR 6095 ANNEN NATUR (SKJ.G. HUS) 74620 

381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 5071 IDRETTSANLEGG 74620 

386 KOMMUNALE KULTUR- OG IDRETTSBYGG 5154 KOMMUNALE KULTURBYGG, 11.1 74620 

 

Avdelingslederen gis myndighet innen eiendomsutvikling til å: 

 Leie inn konsulenttjenester etter behov 

 Stille krav til prosjekter som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold, 

 Stille krav om detaljutforming og materialbruk rundt nye anlegg 

Avdelingslederen gis myndighet innen forvaltning av grunneiendom til å: 

 Inngå avtaler om kjøp, salg og bortfeste av kommunale grunneiendommer i samsvar 

med politiske vedtak 

Avdelingslederen gis myndighet innen forvaltning av bygg og anlegg til å: 

 Inngå avtaler om kjøp, salg og leie av kommunale bygg og anlegg i samsvar med 

politiske vedtak 

 Si opp kontrakter og andre avtaler, samt justere og innkreve husleie for kommunens 

bygg og anlegg 

 Utøve byggherreansvar for kommunens anleggsprosjekter og ivareta det 

administrative, faglige og økonomiske ansvar for prosjektene.  

 Leie ut kommunal eiendom (bygninger og tomter) for et kort tidsrom når dette ikke 

forstyrrer kommunale planer for disponering av eiendommen, etter samråd med plan- 

og byggesaksmyndigheten 

Avdelingsleder gis myndigheter etter følgende lover med forskrifter: 



 

 

 

Matrikkelloven LOV-2005-06-17-101  

 Opptre på kommunens vegne med myndighet som grunneier, i samsvar med 

bestemmelsene i §§ 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 41 og 46. (Jevnfør liste 

over kommunal eiendom, vedlegg 1, som viser ansvarsfordeling for de ulike 

eiendommene) 

Naboloven LOV-1961-06-16-15 

 Ivareta kommunens interesser som nabo etter granneloven for hele kommunens 

bygningsmasse. 

Myndigheten omfatter ikke: 

 Kjøp og salg av eiendommer som kan regnes som prinsipiell eller som ikke er i 

samsvar med tidligere vedtak i kommunestyret eller formannskapet.  

 Inngåelse av kontrakter som binder kommunale budsjetter utover budsjettåret, med 

mindre saken må anses som kurant 

3.4.3 Avdelingsleder for Havn 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgavene er:  

 Utvikling av nye kommunale havner i samarbeid med avdeling for 

eiendomsforvaltning 

 Forvaltning, drift og vedlikehold av brygger, havner, bygninger, sjøområder og 

eiendommer i Hvaler havnedistrikt (jvf liste over kommunal eiendom, vedlegg 1, som 

viser ansvarsfordeling for de ulike grunneiendommene) 

 Behandle søknader etter Havne- og farvannsloven  

Myndighet 

Avdelingsleder for havn gis myndighet til å anvise og attestere innen ansvar 74640 på 

følgende funksjoner og tjenester: 

 

 KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

330 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK 7020 FISKERIHAVN 74640 

330 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK 7025 HAVNER NÆRINGSFORMÅL 74640 

334 KOMM. VEIER, MILJØ OG SIKKERHETSTILTAK 7021 BRUER OG KAIER (ENDRET 21/1) 74640 

 

Avdelingsleder for havn gis myndighet til å:  

 Leie inn konsulenttjenester etter behov 

 Utøve byggherreansvar for kommunens anleggsprosjekter og ivareta det 

administrative, faglige og økonomiske ansvar for prosjektene  

 Leie ut kommunal eiendom (bygninger og tomter) for et kort tidsrom når dette ikke 

forstyrrer kommunale planer for disponering av eiendommen 

Avdelingsleder for havn gis myndighet etter følgende lover med forskrifter: 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-101.html
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Matrikkelloven LOV-2005-06-17-101  

 Opptre på kommunens vegne med myndighet som grunneier, i samsvar med 

bestemmelsene i §§ 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 41 og 46. (Jevnfør liste 

over kommunal eiendom, vedlegg 1, som viser ansvarsfordeling for de ulike 

eiendommene) 

Naboloven LOV-1961-06-16-15 

 Ivareta kommunens interesser som nabo etter granneloven for eiendommer som 

grenser opptil havns ansvarsområde, jevnfør vedlegg 1. 

Havne- og farvannsloven med forskrifter LOV-2009-04-17-19  

 Føre tilsyn med kaianlegg, havneinnretninger, arealer, farledene, sjømerker mv. som 

kommunen har ansvar for etter §§ 7, 9 

 Oppkreve havneavgifter etter § 25, fastsette forretningsvilkår og priser § 42, 4. ledd 

 Myndighet etter §§ 15, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 50, 57, 58, 59, 60, 61 

Videredelegering av pliktbestemmelser er avhengig av delegering fra kommunestyret til 

utvalg og rådmann 

Myndigheten omfatter ikke: 

 Kjøp og salg av eiendommer som kan regnes som prinsipiell eller som ikke er i 

samsvar med tidligere vedtak i kommunestyret eller formannskapet.  

 Inngåelse av kontrakter som binder kommunale budsjetter utover budsjettåret, med 

mindre saken må anses som kurant.  

3.4.4 Avdelingsleder for Skjærgårdstjenesten 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Avdelingslederen har den faglige og daglige driften av Skjærgårdstjenesten som sitt 

arbeidsområde.  

Skjærgårdstjenesten er en tjeneste for hele Oslofjorden. Driften finansieres gjennom tilskudd 
fra Staten, (DN/SNO), Østfold fylkeskommune, Oslofjordens Friluftsråd og 
samarbeidskommunene. 

Driftsområde I - Ytre Oslofjord øst, søndre driftsenhet, består av et samarbeid mellom 

kommunene Hvaler, Sarpsborg og Halden, hvor Hvaler kommune er vertskommune. 

Skjærgårdstjenesten skal sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og 

vedlikeholdt slik at de gir muligheter for en variert naturopplevelse for dem som besøker 

områdene. Videre skal Skjærgårdstjenesten ivareta naturens mangfold i skjærgården og 

bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen, og stimulere til aktiv bruk av natur og 

friluftslivsområder.  

Avdelingens hovedarbeidsoppgaver er å: 

 Før tilsyn med at: 

 Områdene blir brukt som forutsatt  

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-101.html
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 Det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes 

opplevelsesfaktorer  

 Rydde områdene for i land drevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov. 

(Strandrydding om våren)  

 Utføre renovasjon med fast kjørerute for tømming av avfall i stativer / boder  

 Utføre renhold; vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt program  

 Pleie vegetasjonen : Klipping av gress. Stell og rydding av busker og trær. 

Tilrettelegging av stier.  

 Forvaltning, drift og vedlikehold av utstyr; utsetting, inntaking og løpende tilsyn av 

badebøyer, badetrapper, flytebrygger mv. 

Myndighet 

Avdelingslederen gis myndighet til å attestere innen følgende ansvar, funksjon og tjeneste: 

 

 KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 6091 SKJÆRGÅRDSTJENESTER 74620 

 

3.5 Virksomhetsleder for NAV Hvaler 

NAV Hvaler er et partnerskap mellom Hvaler kommune og Staten, ved Arbeids- og 

velferdsetaten i Østfold. Jevnfør vedtak i Hvaler kommunestyre i sak PS 03/08, og 

samarbeidsavtale datert 13.3.2008. 

Virksomhet NAV får delegert oppgaver og myndighet, og bevilget budsjettmidler, både fra 

Hvaler kommune og staten. Av de 16 medarbeiderne i NAV Hvaler, er de fleste (12) ansatt i 

Hvaler kommune. Virksomhetslederen er ansatt i Hvaler kommune, stedfortrederen p.t. i 

staten.  

NAV Hvaler har enhetlig ledelse. Virksomhetslederen i NAV Hvaler har det øverste 

administrative og faglige ansvaret for hele kontorets virksomhet og rapporterer til overordnet 

nivå i kommune, stat og partnerskapsmøte, for avtalt resultatoppnåelse. Virksomhetslederen 

forholder seg til partene i henhold til de oppgaver og den myndighet som til enhver tid 

delegeres til virksomhetsleder for NAV Hvaler. Jevnfør samarbeidsavtalens punkt 3.2. 

NAV Hvaler er organisert i to avdelinger, en oppfølgingsavdeling og en psykiatriavdeling, 

som begge har delegerte oppgaver og delegert myndighet både fra stat og kommune. I 

tillegg er det et mottaksteam og en flyktningkonsulent, som begge er plassert direkte under 

NAV-leder. Alle tjenester (bortsett fra psykiatri) der varigheten er kortere enn tre måneder 

eller oppfølgingsbehovet er lite, er lagt til mottaksteamet. De øvrige tjenestene, som krever 

mer oppfølging over tid, skal skje i oppfølgingsavdelingen eller i psykiatriavdelingen. 

Dette reglementet omhandler delegering av oppgaver og myndighet fra Hvaler kommune til 

virksomhetsleder for NAV Hvaler.  

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for virksomhetslederen, i tillegg til de generelle oppgavene, er å lede 

og samordne arbeidet med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et 

tverrfaglige, godt fungerende team. 

Virksomhetslederen er delegert oppgaver etter følgende lover: 

Helse- og omsorgstjenesteloven  

 Generelle oppgaver etter lovens paragraf 1-1 



 

 

 

 Oppgaver etter lovens paragraf 3-1 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: 

 Sosialtjenestens generelle oppgaver etter kapittel 3 i lov om sosiale tjenester i 

arbeids- og velferdsforvaltningen, som generelt forbyggende arbeid, samarbeid med 

frivillige organisasjoner og andre deler av forvaltningen, utarbeiding av 

beredskapsplaner og hjelp til å skaffe vanskeligstilte bolig 

 Individuelle tjenester etter kapittel 4, som opplysninger, råd og veiledning, praktisk 

bistand og opplæring, samt hjelp til å skaffe midlertidig husvære 

 Økonomisk sosialhjelp etter kapittel 4, § 18 og § 19 

 Særlige tiltak for rusmisbrukere etter kapittel 6 

Alkoholloven LOV-1989-06-02-27 

 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger etter § 1-9 og § 7-1 

Introduksjonsloven LOV-2003-07-04-80 

 Ivareta kommunens oppgaver etter loven, med unntak av bestemmelsene om 

opplæring i norsk med samfunnskunnskap, som ligger til kommunaldirektør B 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er erstattet av Helse og omsorgsloven 

LOV-2011-06-24-30  

 Oppgaver innen psykiatrisk sykepleie 

Husbankloven LOV-2009-05-29-30  

 Behandling av søknader om bostøtte og etableringslån 

Finansavtaleloven LOV-1999-06-25-46 

 Vurdere om låneavtale bør inngås, etter bestemmelsene i § 47 

Gjeldsordningsloven LOV-1992-07-17-99 

 Ansvar for økonomisk rådgivningstjeneste for personer med gjelds- og 

betalingsproblemer, jfr. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 

4-1 

Myndighet 

Virksomhetsleder gis anvisnings- og attestasjonsmyndighet på følgende funksjoner, tjenester 

og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3540 SOSIALKONTORTJENESTER 73700 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3545 KRISESENTER MV. 73700 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73701 

243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 3562 DIVERSE RUSUTGIFTER 73700 

243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 3563 BEHANDLINGSINSTITUSJON 73700 

243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 3570 ETTERVERN 73700 

254 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HJEMMEBOENDE 3111 HJEMMETJENESTER 73700 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73700 
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265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 6015 UTLEIE BOLIGER EKSL TRYGDE/SOSIAL/FLYKTN 73700 

275 INTRODUKSJONSORDNINGEN 3552 INTRODUKSJONSSTØNAD 73700  

276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 3610 KVALIFISERINGSSTØNAD (NY 2008) 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3400 SOSIALHJELP TIL LIVSOPPHOLD 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3401 SUPPLERENDE SOSIALHJELP 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3402 HJELP TIL SELVHJELP 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3403 AKUTTHJELP 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3410 HUSLEIE OG HUSLEIERESTANSE 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3411 FYRINGSUTGIFTER 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3412 RENTER OG AVDRAG PÅ BOLIGLÅN 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3413 UTGIFTER TIL FLYTTING/ETABLERING 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3414 KOMMUNALE AVGIFTER INKL. RESTANSER 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3415 FORSIKRINGER 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3416 DEPOSITUM 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3420 TANNLEGE 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3421 HELSETJENESTER 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3429 DIVERSE ANDRE UTGIFTER 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3430 TILBAKEBETALING AV LÅN OG BIDRAG 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3431 REFUSJON BOSTØTTE 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3442 Reiseutgifter sosialklienter 73700 

283 BISTAND TIL ETABL OG OPPRETTH. EG BOLIG 3510 HUSBANKENS UTBEDRINGSTILSKUDD 73700 

283 BISTAND TIL ETABL OG OPPRETTH. EG BOLIG 3511 HUSBANKENS ETABLERINGSTILSKUDD 73700 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 1202 Kontrollutvalget for alkohol 73700 

 

Virksomhetsleder gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen LOV-2009-12-18-131 

 Myndighet til å fatte vedtak etter kapittel 3, midlertidig husvære 

 Myndighet til å fatte vedtak etter kapittel 4, i lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen, individuelle tjenester 

Helse- og omsorgstjenesteloven  LOV-2011-06-24-30 

 Myndighet til å fatte vedtak etter kapittel 3-7, vedrørende boliger til vanskeligstilte 

 Myndighet til å fatte vedtak om tjenesteyting innen psykiatrisk sykepleie etter kapittel 

3-2, punkt 6a, 6b og 6d 

 Myndighet til å fatte vedtak om særlige tiltak for rusmisbrukere etter kapittel 10 

Alkoholloven LOV-1989-06-02-27 

 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger etter § 1-9 

 Inndragning av bevilling ved manglende betaling av salgs-/skjenkeavgift etter § 7-1  

Husbankloven LOV-2009-05-29-30 

 Myndighet til å fatte vedtak om bostøtte etter kapittel III 

 Myndighet til å behandle søknader om etableringslån i samsvar med forskrifter med 

tilhørende retningslinjer. Kommunen kan gi supplerende retningslinjer 

 Fullmakt ved mislighold av etableringslån (delegert via økonomisjefen): 

o Langtidsovervåking med rentestopp: Lån kan legges til langtidsovervåking 

etter sosialtjenestens vurdering 

o Ved søknad om sletting av gjeld: Behandle søknader om rentestopp inntil 6 

måneder 
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o Behandle søknader om betalingsutsettelser hvor restanser blir tillagt lån: Etter 

en helhetlig vurdering og inntil 6 måneder med mulighet for forlengelse 

o Behandle søknader om økning av lånets løpetid: Etter vurdering av 

kommunens sikkerhet, låntakers betalingsevne m.m. inntil 3 år 

o Iverksetting av tvangssalg: Når dette er eneste utvei 

o Endre terminlengde etter vurdering 

o Etter bestemmelsene i Finansavtaleloven 

o Myndighet til å fraråde at låneavtale inngås, etter bestemmelsene i § 47 

Gjeldsordningsloven LOV-1992-07-17-99 

 Myndighet til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer i gjeldsforhandlinger 

etter bestemmelsene i § 1-5 

Flyktningtjenesten 

Spørsmålet om flyktningkonsulenten skal knyttes til virksomhetslederen eller en av de to 

avdelingene, er under vurdering. 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for flyktningkonsulenten er å lede og samordne arbeidet med de 

voksne flyktningene i kommunen etter bestemmelsene i Introduksjonsloven, Lov om sosiale 

tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og Helse- og omsorgstjenesteloven, og jobbe for 

så god integrering som mulig av kommunens flyktninger.  

Myndighet 

Flyktningkonsulenten gis attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste og 

ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73701 

 

3.5.1 Avdelingsleder for Oppfølgingsavdelingen 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederen er å lede og samordne arbeidet i avdelingen, ut 

fra bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og lov om 

helse- og omsorgstjenester med forskrifter, med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte 

tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende team. 

Myndighet 

Avdelingsleder gis attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3540 SOSIALKONTORTJENESTER 73700 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3545 KRISESENTER MV. 73700 

243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 3562 DIVERSE RUSUTGIFTER 73700 
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243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 3563 BEHANDLINGSINSTITUSJON 73700 

243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 3570 ETTERVERN 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3400 SOSIALHJELP TIL LIVSOPPHOLD 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3401 SUPPLERENDE SOSIALHJELP 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3402 HJELP TIL SELVHJELP 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3403 AKUTTHJELP 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3410 HUSLEIE OG HUSLEIERESTANSE 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3411 FYRINGSUTGIFTER 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3412 RENTER OG AVDRAG PÅ BOLIGLÅN 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3413 UTGIFTER TIL FLYTTING/ETABLERING 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3414 KOMMUNALE AVGIFTER INKL. RESTANSER 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3415 FORSIKRINGER 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3416 DEPOSITUM 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3420 TANNLEGE 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3421 HELSETJENESTER 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3429 DIVERSE ANDRE UTGIFTER 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3430 TILBAKEBETALING AV LÅN OG BIDRAG 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3431 REFUSJON BOSTØTTE 73700 

281 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3442 Reiseutgifter sosialklienter 73700 

283 BISTAND TIL ETABL OG OPPRETTH. EG BOLIG 3510 HUSBANKENS UTBEDRINGSTILSKUDD 73700 

283 BISTAND TIL ETABL OG OPPRETTH. EG BOLIG 3511 HUSBANKENS ETABLERINGSTILSKUDD 73700 

 

3.5.2 Avdelingsleder for Psykiatriavdelingen 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederen er å lede og samordne arbeidet i avdelingen, ut 

fra bestemmelsene i Helse- om omsorgstjenesteloven med forskrifter, med sikte på å utvikle 

helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende team. 

Myndighet 

Avdelingsleder gis attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste og ansvarsnummer: 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

 EKSTRAHJELP 3111 HJEMMETJENESTER 73700 

 OVERTID 3111 HJEMMETJENESTER 73700 

 

3.6 Virksomhetsleder for Omsorgstjenesten 

Virksomhetslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.1 i 

dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i 

dette reglementet. 

Virksomheten er organisert i fem avdelinger: 

 Sykehjem avdeling rød og grønn 

 Sykehjem avdeling gul 

 Hjemmetjenester avdeling øst 

 Hjemmetjenester avdeling vest med dagsenter 

 Kjøkken 



 

 

 

Oppgaver 

Virksomhetslederen har som hovedarbeidsoppgave å lede hjemmetjenesten og 

sykehjemmet med kjøkkenet og vaskeriet, med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte 

tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende team. 

Virksomhetsleder er selv leder for vaskeritjenesten, kommunal ansatte fysioterapeuter, 

legesekretærer for fastlegene og sykehjemslegen. 

Myndighet 

Virksomhetsleder gis anvisnings- og attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste 

og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 3135 ELDRESENTER (IKKE PLEIETILBUD) 73300 

241 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING 3310 KOMMUNAL FYSIOTERAPI 73300 

253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 3103 HUSØKONOM 73302 

253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 3110 INSTITUSJONSOMSORG 73300 

254 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HJEMMEBOENDE 3111 HJEMMETJENESTER 73300 

253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 3102 KJØKKENTJENSTER - INSTITUSJON 73301 

254 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HJEMMEBOENDE 3135 KJØKKENTJENESTER - HJEMMEBOENDE 73301 

256 AKUTTHJELP HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 3116 ØYEBLIKKELIG HJELP - SAMHANDLINGSREFORMEN 73301 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73300 

 

Virksomhetslederen gis myndighet på følgende områder og etter følgende lover: 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 

 Myndighet til å treffe avgjørelse etter § 3-2 punkt:  

o 6a. helsetjenester i hjemmet 

o 6b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og 

støttekontakt 

o 6c. plass i institusjon, herunder sykehjem 

o 6d. avlastningstiltak 

 Myndighet til å treffe avgjørelse etter § 3-6 omsorgslønn  

 Myndighet til å treffe avgjørelse etter § 3-7 boliger til vanskeligstilte – omsorgsboliger 

 Myndighet til å ivareta kommunens forpliktelser etter § 11-4. Kommunalt 

finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 2011.12.16 nr 1349 

 Myndighet til å treffe avgjørelse etter forskriften 

Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem 

og boformer for heldøgns omsorg og pleie 1988.12.11 nr 1018 

 Myndighet til å treffe avgjørelse etter forskriften 

Internkontrollforskriften for næringsmidler FOR-1994-12-15-1187 

 Myndighet til å treffe avgjørelser etter forskriften om kjøkkenet på Dypedalåsen  
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3.6.1 Avdelingsledere for Sykehjem, 2 avdelinger 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Sykehjemmet er delt i to avdelinger som ledes av hver sin avdelingsleder. 

Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederen er å lede og samordne arbeidet i avdelingene, 

og med andre, med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglige, 

godt fungerende team. 

Avdelingslederne har faglig ansvar, personalansvar og budsjett-medansvar som medfører at 

de har ansvar for at virksomhetens ressurser utnyttes på best mulig og mest effektiv måte. 

Myndighet 

Avdelingslederne gis attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste og 

ansvarsnummer: 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 3110 INSTITUSJONSOMSORG 73300 

 

3.6.2 Avdelingsledere for Hjemmetjenesten, 2 avdelinger 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Hjemmetjenesten er delt i to geografiske avgrensede avdelinger. 

Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederne er å lede og samordne arbeidet i avdelingene, 

og med andre, med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglige, 

godt fungerende team. 

Avdelingslederne har faglig ansvar, personalansvar og budsjett-medansvar som medfører at 

de har ansvar for at virksomhetens ressurser utnyttes på best mulig og mest effektiv måte. 

Myndighet 

Avdelingslederne gis attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste og 

ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

254 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HJEMMEBOENDE 3111 HJEMMETJENESTER 73300 

234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 3135 ELDRESENTER (IKKE PLEIETILBUD) 73300 

 

3.6.3 Avdelingsleder for Kjøkkenet på Dypedalsåsen 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 



 

 

 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederen er å lede og samordne arbeidet i kjøkkenet, og 

mellom kjøkkenet og andre, med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et 

tverrfaglig, godt fungerende team.  

Avdelingslederen er faglig leder og skal sørge for planlegging, innkjøp, drift, og internkontroll 

av kjøkkenet. Avdelingslederen er personalleder, har en budsjettansvar, og skal sørge for 

ressursene til kjøkkenet blir brukt på en god og effektiv måte. 

Myndighet 

Avdelingsleder gis attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste og ansvarsnummer: 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 3102 KJØKKENTJENSTER - INSTITUSJON 73301 

254 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HJEMMEBOENDE 3135 KJØKKENTJENESTER - HJEMMEBOENDE 73301 

3.7 Virksomhetsleder for tiltak for funksjonshemmede 

Virksomhetslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.1 i 

dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i 

dette reglementet. 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for virksomhetslederen er å lede og samordne arbeidet i 

boveiledningstjenesten og avlastningstjenesten med sikte på å utvikle helhetlige, 

brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende team. 

Myndighet 

Virksomhetsleder gis anvisnings- og attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste 

og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 3150 ANDRE TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 73500 

234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 3151 STØTTEKONTAKT FUNKSJONSHEMMEDE 73500 

253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 3152 AVLASTNING I INSTITUSJON(FUNKSJONSHEM.) 73500 

254 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HJEMMEBOENDE 3132 BOVEILEDNINGSTJENESTE (PU) 73500 

254 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HJEMMEBOENDE 3153 
AVLASTNING I PRIVATE HJEM OG OMSORGSLØNN 
(FUNKSJONSHEM.) 73500 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73500 

 

Virksomhetslederen gis myndighet på følgende områder og etter følgende lover: 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 

Myndighet til å treffe avgjørelse etter § 3-2 punkt:  

o 6a. helsetjenester i hjemmet 

o 6b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og 

støttekontakt 

o 6c. plass i institusjon, herunder sykehjem 

o 6d. avlastningstiltak 

 Myndighet til å treffe avgjørelse etter § 3-6 omsorgslønn  

 Myndighet til å treffe avgjørelse etter § 3-7 boliger til vanskeligstilte – boliger til 

psykisk utviklingshemmede 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-030.html&emne=helse*%20%2b%20og*%20%2b%20omsorgstjenestelov*&&


 

 

 

 Myndighet til å treffe avgjørelser etter § 3-8 brukerstyrt personlig assistent 

 Myndighet til å treffe avgjørelser etter Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og 

makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 2011.12.16 nr 1349 

 Myndighet til å treffe avgjørelse etter forskriften 

Forskrift om disponering av kontantstøtte fra folketrygden under opphold i sykehjem 

og boformer for heldøgns omsorg og pleie 1988.12.11 nr 1018 

 Myndighet til å treffe avgjørelse etter forskriften 

3.8 Virksomhetsledere/styrere ved barnehagene Asmaløy, Brekke, og Hauge 

Virksomhetsledernes oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.1 i 

dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i 

dette reglementet. 

Oppgaver 

Hver av de tre barnehagene ledes av en virksomhetsleder/styrer, ut fra de generelle 

oppgavene for virksomhetsleder og bestemmelsene i Barnehageloven, gjeldende sentrale og 

lokale forskrifter og gjeldende vedtekter for barnehagene. 

Virksomhetslederne/styrerne saksbehandler forslag til endring i vedtektene for barnehagene. 

Virksomhetslederne/styrerne skal bidra til at barnehagen har et godt brukerorientert 

samarbeider med Helsevern for barn og ungdom, Barnevernet, NAV Hvaler, PPT, 

barneskolene, Hvaler oppvekst- og kultursenter og andre.  

Myndighet 

Virksomhetslederen/styreren på Asmaløy barnehage gis myndighet til å anvise og attestere 

på følgende funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

201 FØRSKOLE 2050 BARNEHAGETILBUD 72110 

211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 2053 TILRETTELAGTE TILTAK BARNEHAGE 72110 

221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2048 LOKALER TIL BARNEHAGEBARN 72110 

 

 

Virksomhetslederen/styreren på Brekke barnehage gis myndighet til å anvise og attestere på 

følgende funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

201 FØRSKOLE 2050 BARNEHAGETILBUD 72120 

211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 2053 TILRETTELAGTE TILTAK BARNEHAGE 72120 

221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2048 LOKALER TIL BARNEHAGEBARN 72120 

 

Virksomhetslederen/styreren på Hauge barnehage gis myndighet til å anvise og attestere på 

følgende funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

201 FØRSKOLE 2050 BARNEHAGETILBUD 72130 

211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 2053 TILRETTELAGTE TILTAK BARNEHAGE 72130 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20111216-1349.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19881211-1018.html


 

 

 

221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2048 LOKALER TIL BARNEHAGEBARN 72130 

 

Virksomhetslederne/styrerne gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Barnehageloven LOV-2005-06-17-64 

 Virksomhetslederne/styrerkollegiet i kommunale og private barnehager gis myndighet 

til å innstille til samordnende opptak av barn i barnehagene, jevnfør § 12 

 Virksomhetslederne/styrerne har myndighet til å gi virksomhetene NAV Hvaler og 

Tjenester for barn og unge bistand i arbeidet, jf.§ 21 og § 22 

3.9 Virksomhetsledere/rektorer ved Floren skole og Åttekanten skole 

Virksomhetsledernes/rektorenes oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i 

punkt 3.1 i dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i 

punkt 1.2 i dette reglementet. 

Oppgaver 

Skolen ledes av en virksomhetsleder/rektor, ut fra de generelle oppgavene for 

virksomhetsleder og bestemmelsene i Opplæringslovens § 9-1. 

Virksomhetsleder/rektor skal bidra til at barneskolene har et godt brukerorientert samarbeider 

med elever og foresatte. Virksomhetsleder/rektor skal samarbeide med Helsevern for barn 

og ungdom, NAV Hvaler, Barnevernet, PPT, barnehagene, Hvaler oppvekst- og kultursenter 

og andre aktører som samarbeider med skolens brukere.  

Myndighet 

Virksomhetsleder/rektor på Floren skole gis myndighet til å anvise og attestere på følgende 

funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

202 GRUNNSKOLE 2020 GRUNNSKOLEUNDERVISNING 72220 

202 GRUNNSKOLE 2030 ALTERNATIV UNDERVISNING 72220 

215 FRITIDSTILBUD 2027 SKOLEFRITIDSORDNING 72220 

222 SKOLELOKALER 2019 SKOLELOKALER 72220 

 

Virksomhetsleder/rektor på Åttekanten skole gis myndighet til å anvise og attestere på 

følgende funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

202 GRUNNSKOLE 2020 GRUNNSKOLEUNDERVISNING 72230 

202 GRUNNSKOLE 2030 ALTERNATIV UNDERVISNING 72230 

215 FRITIDSTILBUD 2027 SKOLEFRITIDSORDNING 72230 

222 SKOLELOKALER 2019 SKOLELOKALER 72230 

 

Virksomhetslederne/rektorene gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Opplæringsloven LOV-1998-07-17-61 

 Myndighet til å fatte vedtak om bruk av undervisningstid etter §§ 1-3 og 2.8 

 Myndighet til å fatte vedtak om egne elevers rett til spesialundervisning, og omfanget 

av spesialundervisningen innen budsjettets rammer, etter opplæringslovens § 5-1 

 Myndighet til å gi egne elever permisjon i inntil 2 uker etter § 2-11 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-064.html&emne=BARNEHAGELOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19980717-061.html&emne=OPPLÆRINGSLOV*&&


 

 

 

 Myndighet til å avgjøre søknader om skyss og innlosjering fra egne elever etter § 7-1, 

§ 7-3 og 7-4, og gjeldende retningslinjer i Hvaler kommune. 

 Myndighet til å vedta ordensreglement ved den enkelte skole etter kommunens 

vedtatte forskrifter hjemlet i § 2-9  

Forskrift til opplæringsloven FOR-2006-06-23-724 

 Myndighet til å frita elever for opplæring og vurdering i sidemål etter §§ 1-11, 3-22 og 

4-15 

Andre fullmakter 

 Avgjøre søknader om leirskoleopphold og klasseturer 

3.10 Virksomhetsleder for Hvaler oppvekst- og kultursenter 

Virksomhetslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.1 i 

dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i 

dette reglementet. 

Oppgaver 

Hvaler oppvekst- og kultursenter har to avdelinger, Hvaler ungdomsskole og Hvaler 

kulturavdeling med Hvaler folkebibliotek, Kulturskolen, Fritid og idrett, og 

Frivillighetssentralen. I punktet om Kulturavdelingen er oppgavene til denne avdelingen 

beskrevet nærmere.  

Virksomhetsleder for Hvaler oppvekst- og kultursenter er også rektor på Hvaler 

ungdomsskole.  

Myndighet 

Virksomhetslederens myndighet til å anvise og attestere, er videredelegert til 

avdelingslederne og de daglige lederne under avdeling Hvaler kulturavdeling. 

Virksomhetsleder gis myndighet til å anvise og attestere på følgende funksjoner, tjenester og 

ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

202 GRUNNSKOLE 2020 GRUNNSKOLEUNDERVISNING 72210 

202 GRUNNSKOLE 2030 ALTERNATIV UNDERVISNING 72210 

222 SKOLELOKALER 2019 SKOLELOKALER 72210 

231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 2061 FRITIDSKLUBB 72211 

233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL 3350 HELSEOPPLYSN O. A. HELSEFREMMENDE ARB 72210 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 72210 

370 BIBLIOTEK 5020 BIBLIOTEKTJENESTER 72211 

380 IDRETT 5070 IDRETT FELLESTJENESTER 72211 

381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 5071 IDRETTSANLEGG 72211 

383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 2060 MUSIKK- OG KULTURSKOLETILBUD 72211 

385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSK. TIL AND 5008 KULTURKONTORET 72211 

385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSK. TIL AND 5012 FELLES KULTURTJENESTER 72211 

385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSK. TIL AND 5151 INTERREG (INTERREGIONALT SAMARBEID) 72211 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html&emne=FORSKRIFT%20TIL%20OPPLÆRINGSLOV*&&


 

 

 

3.10.1 Avdelingsleder/rektor for Hvaler ungdomsskole 

Avdelingslederens/rektors oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 

3.2 i dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 

1.2 i dette reglementet. 

Oppgaver 

Skolen ledes av en rektor, ut fra de generelle oppgavene for avdelingsleder og 

bestemmelsene i Opplæringslovens § 9-1. 

Avdelingsleder/rektor skal bidra til at grunnskolene har et godt brukerorientert samarbeider 

med helsevern for barn og ungdom, NAV Hvaler, barnevernet, PPT, barneskolene i Hvaler, 

videregående skoler som mottar elever fra Hvaler, de andre avdelingene i Hvaler oppvekst- 

og kultursenter, barnehagene og andre.  

Myndighet 

Avdelingsleder/rektor gis myndighet til å attestere på følgende funksjoner, tjenester og 

ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

202 GRUNNSKOLE 2020 GRUNNSKOLEUNDERVISNING 72210 

202 GRUNNSKOLE 2030 ALTERNATIV UNDERVISNING 72210 

222 SKOLELOKALER 2019 SKOLELOKALER 72210 

233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL 3350 HELSEOPPLYSN O. A. HELSEFREMMENDE ARB 72210 

 

Rektorene gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Opplæringsloven LOV-1998-07-17-61 

 Myndighet til å fatte vedtak om bruk av undervisningstid etter § 2-3, første ledd 

 Myndighet til å fatte vedtak om egne elevers rett til spesialundervisning, og omfanget av 
spesialundervisningen innen budsjettets rammer, etter opplæringslovens § 5-1  

 Myndighet til å gi egne elever permisjon i inntil 2 uker etter § 2-11 

 Myndighet til å avgjøre søknader om skyss og innlosjering fra egne elever etter § 
7-1, § 7-3 og 7-4, og gjeldende retningslinjer i Hvaler kommune 

 Myndighet til å vedta ordensreglement ved skolen etter kommunens vedtatte 
forskrifter hjemlet i § 2-9  

Forskrift til opplæringsloven FOR-2006-06-23-724 

 Myndighet etter § 1-7 om konfirmantforberedelse. 

 Myndighet til å frita elever for opplæring og vurdering i sidemål etter §§ 1-11, 3-22 og 4-
15 

Kirkeloven LOV-1996-06-07-31 

 Myndighet etter § 36 om konfirmantforberedelse i skoletiden 

Andre fullmakter 

 Avgjøre søknader om leirskoleopphold og klasseturer 
 

3.10.2 Avdelingsleder for Hvaler kulturavdeling 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19980717-061.html&emne=OPPLÆRINGSLOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html&emne=FORSKRIFT%20TIL%20OPPLÆRINGSLOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19960607-031.html&emne=KIRKELOV*&&


 

 

 

Oppgaver 

Avdelingslederen har som hovedoppgave å lede den faste tjenesteytingen på kulturområdet i 

Hvaler kommune. Hovedoppgavene omfatter:  

 Hvaler folkebibliotek,  

 Kulturskolen  

 Fritid og idrett  

 Drift av Hvalerhallen 

 Saksbehandling og driftsoppgaver knyttet til andre faste kulturtiltak som: 

 Den kulturelle skolesekken  

 Den kulturelle spaserstokken  

 Tilskudd til lag og foreninger i Hvaler kommune  

Avdelingslederen skal sørge for et godt samarbeid internt i avdelingen og eksternt med 

 Frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett i Hvaler kommune 

 Skoler, barnehager, sykehjem og andre virksomheter i Hvaler kommune 

Myndighet 

Avdelingsleder gis myndighet til å attestere på følgende funksjoner, tjenester og 

ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 2061 FRITIDSKLUBB 72211 

370 BIBLIOTEK 5020 BIBLIOTEKTJENESTER 72211 

380 IDRETT 5070 IDRETT FELLESTJENESTER 72211 

381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 5071 IDRETTSANLEGG 72211 

383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 2060 MUSIKK- OG KULTURSKOLETILBUD 72211 

385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSK. TIL AND 5008 KULTURKONTORET 72211 

385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSK. TIL AND 5012 FELLES KULTURTJENESTER 72211 

385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSK. TIL AND 5151 INTERREG (INTERREGIONALT SAMARBEID) 72211 

386 KOMMUNALE KULTUR- OG IDRETTSBYGG 5154 KOMMUNALE KULTURBYGG, 11.1 72211 

 

Avdelingslederen gis myndighet til å: 

 Avgjøre søknader om støtte til kultur- og idrettsformål i samsvar med sentrale 

retningslinjer og økonomiske rammer 

 Stå for utleie av Hvalerhallen, idrettsanlegg og skolelokaler i kommunens eie, 

herunder fordele trenings-, øvings- og arrangementstid  

 Gjennomføre kulturarrangementer i egen regi og i samarbeid med andre, innenfor 

vedtatte budsjettrammer 

 Fastsette billettpriser for kulturarrangementer i samsvar med sentrale retningslinjer 

 Tilsetting innenfor eget område 

3.10.2.1 Hvaler folkebibliotek 

Oppgaver 

Biblioteksjefen for Hvaler folkebibliotek har som hovedoppgave å drive biblioteket i henhold 

til gjeldende bestemmelser i bibliotekloven og kommunale vedtak. 

Biblioteksjefen for Hvaler folkebibliotek skal sørge for digital registrering av boksamlingen. 



 

 

 

Myndighet 

Biblioteksjefen for Hvaler folkebibliotek gis myndighet til å attestere på følgende funksjoner, 

tjenester og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

370 BIBLIOTEK 5020 BIBLIOTEKTJENESTER 72211 

 

Biblioteksjefen for Hvaler folkebibliotek gis myndighet til å:  

 Regulere åpningstider 

 Foreta innkjøp og utskiftning/ kassasjoner av bibliotekets samlinger 

3.10.2.2 Kulturskolen 

Oppgaver 

Den daglige lederen av kulturskolen har som hovedoppgave å drive Kulturskolen i henhold til 

kommunale vedtak og føringer i Opplæringslovens § 13-6. 

Den daglige lederen av kulturskolen har det faglige og daglige ansvaret for 

kulturskoletilbudet for barn og ungdom i Hvaler, med utgangspunkt i vedtatte retningslinjer og 

kriterier. 

Myndighet 

Den daglige lederen for kulturskolen gis myndighet til å attestere på følgende funksjoner, 

tjenester og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 2060 MUSIKK- OG KULTURSKOLETILBUD 72211 

 

3.10.2.3 Fritid og idrett  

Oppgaver 

Den daglige lederen for fritid og idrett har de daglige faglige og administrative oppgavene 

knyttet til å: 

 Drive det offentlige fritidstilbudet for ungdom i Hvaler med utgangspunkt i 

Hvalerhallen 

 Drive aktiviteten i Hvalerhallen samt kveld- og helgutleie av gymsalene på Floren og 

Åttekanten skoler 

 Være brannvernleder i Hvalerhallen 

 Være kommunens representant i idrettsrådet 

 Være kommunens representant i plansaker vedrørende barn og ungdom 

Myndighet 

Den daglige lederen for fritid og idrett gis myndighet til å attestere på følgende funksjoner, 

tjenester og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

380 IDRETT 5070 IDRETT FELLESTJENESTER 72211 

381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 5071 IDRETTSANLEGG 72211 

231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 2061 FRITIDSKLUBB 72211 



 

 

 

 

Den daglige lederen for fritid og idrett gis myndighet til å:  

 Regulere åpningstider i Hvalerhallen samt av gymsalene på Floren og Åttekanten 

skoler ved utleie på kveldstid og i helger 

3.11 Virksomhetsleder for Tjenester for barn og unge 

Virksomhetslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.1 i 

dette reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i 

dette reglementet. 

Virksomheten består av seks avdelinger 

 Avdeling helsevern for barn og unge 

 Avdeling barneverntjeneste 

 Etterverngruppa 

 Bofellesskap Stormusberget 

 Bofellesskap Tømmerlia 

 Bofellesskap Standbakken  

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for virksomhetslederen er å lede og samordne arbeidet i 

virksomheten med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig, godt 

fungerende team. Virksomhetslederen skal initiere samarbeid mellom Barneverntjenesten, 

Helsevern for barn og ungdom, NAV Hvaler, PPT, barnehagene, grunnskolene og andre, 

med sikte på å ivareta barnas beste i tverrfaglige team. 

Myndighet 

Virksomhetsleder gis anvisnings- og attestasjonsmyndighet på følgende funksjoner, tjenester 

og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

232 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONTJ. 2300 HELSEVERN FOR BARN OG UNGE 73102 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73101 

244 BARNEVERNTJENESTE 2200 BARNEVERNSTJENESTER, ADM. OPPG 73101 

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2210 HJELPETJENESTER BARNEVERN 73101 

252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN 2220 FOSTERHJEM 73101 

252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN 2230 BARN I INSTITUSJON 73101 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73101 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73951 

244 BARNEVERNTJENESTE 2200 BARNEVERNSTJENESTER, ADMINISTRATIVE OPPG 73951 

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2210 HJELPETJENESTER BARNEVERN 73951 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73951 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73952 

244 BARNEVERNTJENESTE 2200 BARNEVERNSTJENESTER, ADMINISTRATIVE OPPG 73952 

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2210 HJELPETJENESTER BARNEVERN 73952 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73952 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73953 

244 BARNEVERNTJENESTE 2200 BARNEVERNSTJENESTER, ADMINISTRATIVE OPPG 73953 

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2210 HJELPETJENESTER BARNEVERN 73953 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73953 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73954 

244 BARNEVERNTJENESTE 2200 BARNEVERNSTJENESTER, ADMINISTRATIVE OPPG 73954 



 

 

 

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2210 HJELPETJENESTER BARNEVERN 73954 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73954 

 

Virksomhetslederen selv er Hvaler kommunes representant overfor Fredrikstad kommune i 

avtalen om Barnevernsvakt.  

Virksomhetslederen gis myndighet etter følgende lover og forskrifter til å: 

Barnevernloven LOV-1992-07-17-100  

 Lede barneverntjenesten, etter bestemmelsene i § 2-1 

 Lede barnevernadministrasjonens daglige løpende arbeid, herunder: 

o Gi råd og veiledning  

o Treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. tredje ledd 

o Forberede saker for behandling i fylkesnemnda 

o Iverksette og følge opp tiltak 

 Fatte vedtak i alle enkeltsaker så langt som loven gir adgang til 

 Ivareta barneverntjenestens oppgaver og myndighet etter barnevernloven Kapittel 3: 

o Drive forebyggende virksomhet etter § 3-1, søke å avdekke omsorgssvikt, 

adferds- sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan 

unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette 

o Samarbeide med andre deler av forvaltningen etter § 3-2, når dette kan bidra 

til å løse oppgavene 

o Utarbeide individuell plan etter § 3-2a, i samarbeid med andre instanser 

barnet mottar tiltak fra, under ledelse av Team Koordinerende enhet 

o Samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og ungdom 

etter § 3-3 

o Vurdere behovet for, og tilby botiltak for enslige mindreårige flyktninger og 

asylsøkere etter § 3-4 

o Delta i fengslingsmøter etter § 3-5 

I barnevernlederens fravær er lederens stedfortreder (nestleder) barnevernsleder med 

tilsvarende myndighet. Det er ikke adgang til videredelegering av barnevernlederens 

vedtaksmyndighet. 

3.11.1 Avdelingsleder for Helsevern for barn og unge 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederen er å lede og samordne svangerskaps- og 

barselomsorgstjenesten, helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten, ut fra 

bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter. Avdelingen skal 

samarbeide med andre, med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et 

tverrfaglig, godt fungerende team. Avdelingslederen skal samarbeide med 

Barneverntjenesten, PPT, barnehagene, grunnskolene og andre, med sikte på å ivareta 

barnas beste i tverrfaglige team. 

Myndighet 

Avdelingsleder gis attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste og ansvarsnummer: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920717-100.html&emne=barnevern*&&


 

 

 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

232 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONTJ. 2300 HELSEVERN FOR BARN OG UNGE 73102 

 

Avdelingslederen gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 

 Myndighet § 2-1, jfr. § 1-3 nr. 1 b, c og d 

Forskrift om helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste FOR-2003-04-03-450 

 Myndighet etter bestemmelsene i forskriften 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

 Myndighet til å ivareta kommunale oppgaver 

3.11.2 Avdelingsleder for Barneverntjenesten 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Virksomhetslederen er avdelingsleder. Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederen er å 

lede og samordne arbeidet i avdelingen og med andre. Avdelingslederen skal lede arbeidet 

ut fra bestemmelsene i barnevernloven, med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte 

tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende team. Avdelingslederen skal samarbeide med 

Helsevern for barn og ungdom, NAV Hvaler, PPT, barnehagene, grunnskolene og andre, 

med sikte på å ivareta barnas beste i tverrfaglige team.  

Myndighet 

Avdelingsleder gis attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste og ansvars 

nummer: 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

244 BARNEVERNTJENESTE 2200 BARNEVERNSTJENESTER, ADM. OPPG 73101 

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2210 HJELPETJENESTER BARNEVERN 73101 

252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN 2220 FOSTERHJEM 73101 

252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN 2230 BARN I INSTITUSJON 73101 

 

3.11.3 Avdelingsleder for Etterverngruppa 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederne er å lede og samordne arbeidet i avdelingene, 

ut fra bestemmelsene i barnevernloven med forskrifter. Avdelingslederen leder samarbeidet 

utad, mellom avdelingen og andre, med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte 

tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende team. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-030.html&emne=helse*%20%2b%20og*%20%2b%20omsorgstjenestelov*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/ho/ho-20030403-0450.html&emne=helsestasjon*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990702-064.html&emne=helsepersonell*&&


 

 

 

Avdelingslederen er daglig ansvarlig for miljøterapitjenesten i avdelingen, har 
budsjettmedansvar, ansvarlig for ressursbruk og at avvik dokumenteres.  

Avdelingslederen har det overordnede ansvar for å: 

 Gjennomføre en fortløpende vurdering av brukers behov for oppfølgning, og at 

oppfølgning av behov for endringer gjennomføres  

 dokumentere forsvarlig i Familia  

 Implementering og gjennomføring av alle prosedyrer i avdelingen  

 Være journalansvarlig/ mappeansvarlig  

 Sørge for at systemer og prosedyrer brukes i avdelingen slik at det ivaretar behovet 

for kvalitetssikring av tjenesten i forhold til gjeldende lover og regler  

 Etablere informasjonssystemer slik at nødvendig informasjon er tilgjengelig  

 Gjennomføre medarbeidersamtaler i henhold til årshjulet  

 Utarbeide turnusplaner. Turnusplaner utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte  

 Veilede miljøarbeiderne/ miljøterapeutene minst en gang pr mnd.  

Personalansvar og ansvar for administrering av systemer rundt dette. Oppfølging av lønn, 

avtaler, IA, HMS, innleie av vikarer, fravær, ferie osv. 

Myndighet 

Avdelingslederen gis attestasjonsmyndighet på følgende funksjon, tjeneste og 

ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73954 

244 BARNEVERNTJENESTE 2200 BARNEVERNSTJENESTER, ADMINISTRATIVE OPPG 73954 

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2210 HJELPETJENESTER BARNEVERN 73954 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73954 

 

3.11.4 Avdelingslederne for Tømmerlia, Stormusberget og Strandbakken bofellesskap 

Avdelingsledernes oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i punkt 3.2 i dette 

reglementet. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i punkt 1.2 i dette 

reglementet. 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for avdelingslederne er å lede og samordne arbeidet i avdelingene, 

ut fra bestemmelsene i barnevernloven med forskrifter. Avdelingslederen leder samarbeidet 

utad, mellom avdelingen og andre, med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte 

tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende team. 

Avdelingslederen er daglig ansvarlig for miljøterapitjenesten i avdelingen, har 
budsjettmedansvar, ansvarlig for ressursbruk og at avvik dokumenteres.  

Avdelingslederen har det overordnede ansvar for å: 

 Gjennomføre en fortløpende vurdering av brukers behov for oppfølgning, og at 

oppfølgning av behov for endringer gjennomføres  

 dokumentere forsvarlig i Familia  

 Implementering og gjennomføring av alle prosedyrer i avdelingen  

 Være journalansvarlig/ mappeansvarlig  



 

 

 

 Sørge for at systemer og prosedyrer brukes i avdelingen slik at det ivaretar behovet 

for kvalitetssikring av tjenesten i forhold til gjeldende lover og regler  

 Etablere informasjonssystemer slik at nødvendig informasjon er tilgjengelig  

 Gjennomføre medarbeidersamtaler i henhold til årshjulet  

 Utarbeide turnusplaner. Turnusplaner utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte  

 Veilede miljøarbeiderne/ miljøterapeutene minst en gang pr mnd.  

 Personalansvar og ansvar for administrering av systemer rundt dette. Oppfølging av 

lønn, avtaler, IA, HMS, innleie av vikarer, fravær, ferie osv.  

Myndighet 

Avdelingslederen Tømmerlia bofellesskap gis attestasjonsmyndighet på følgende funksjoner, 

tjenester og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73951 

244 BARNEVERNTJENESTE 2200 BARNEVERNSTJENESTER, ADMINISTRATIVE OPPG 73951 

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2210 HJELPETJENESTER BARNEVERN 73951 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73951 

 

Avdelingslederen for Stormusberget bofellesskap gis attestasjonsmyndighet på følgende 

funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73952 

244 BARNEVERNTJENESTE 2200 BARNEVERNSTJENESTER, ADMINISTRATIVE OPPG 73952 

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2210 HJELPETJENESTER BARNEVERN 73952 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73952 

 

Avdelingslederen for Strandbakken bofellesskap gis attestasjonsmyndighet på følgende 

funksjoner, tjenester og ansvarsnummer: 

KOSTRA Funksjon Tjeneste Ansvar 

242 RÅD, VEILEDNING SOSIALT FOREB. ARBEID 3550 TJENESTER FOR FLYKTNINGER 73953 

244 BARNEVERNTJENESTE 2200 BARNEVERNSTJENESTER, ADMINISTRATIVE OPPG 73953 

251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 2210 HJELPETJENESTER BARNEVERN 73953 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 3125 TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER MV. 73953 

 

  



 

 

 

4. Team 

Rådmannen har opprettet team på tvers av fag, virksomheter og nivåer for å sikre et godt og 

hensiktsmessig samarbeid i saker som krever samordnet innsats. I tillegg til de teamene som 

er beskrevet her, har også virksomheter opprettet egne interne team. Opprettelse, mandat, 

bemanning mv. av teamene er nærmere regulert av bestemmelsene i kvalitetssystemet.  

4.1 Rådmannens ledergruppe 

Oppgaver 

Rådmannens ledergruppe er et rådgivende organ for rådmannen og et samarbeidsorgan for 

medlemmene i gruppen. Rådmannens ledergruppe skal godkjenne alle virksomhetsplaner. 

Medlemmer 

Rådmannens ledergruppe ledes av rådmannen og har assisterende rådmann, kvalitets- og 

prosjektsjefen, og de to kommunalsjefene som faste medlemmer. Andre ansatte og 

hovedtillitsvalgte innkalles ved behov i bestemte saker. Rådmannens ledergruppe har 

systematiske månedlige møter med de ansattes hovedtillitsvalgte. 

4.2 Team Samfunnsutvikling 

Oppgaver 

Team Samfunnsutvikling skal: 

 Utarbeide forslag til planprosess for arbeidet med ny kommuneplan, som viser hvem 

som skal gjøre hva innen hvilke tidsfrister, herunder avgrense arbeidet mellom 

samfunnsdel og arealdel 

 Gi nødvendig opplæring til dem som skal delta i utarbeidingen av kommuneplanen 

 Utarbeide statistikk, analyser og andre grunnlagsdokumenter for 

kommuneplanarbeidet 

 Utarbeide forslag til lokal planstrategi, samt samordning av planstrategiene i Hvaler 

kommune, Nedre Glommaregionen, Østfold fylkeskommune, statlige organ, 

Strømstad og Sverige 

 Utarbeide saksfremstilling og forslag til ny kommuneplan 

 Følge opp regional planlegging og planverk, herunder fylkesplanen, arealregnskap, 

regional planstrategi, regionale visjoner og samarbeid i Nedre Glomma regionen 

 Kartlegge næringslivets rammebetingelser og behov, og utarbeide planer for 

næringsutvikling i Hvaler kommune 

 Være referanse for planutarbeidelser på nivå: Kommunedelplaner og Temaplaner, 

samt handlingsdelen i økonomiplanen 

Medlemmer 

Team Samfunnsutvikling ledes av assisterende rådmann 

4.3 Team Økonomiplan og årsbudsjett 

Oppgaver 

Team Økonomiplan og årsbudsjett skal: 



 

 

 

 Utarbeide forslag til planprosess for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett, som 

viser hvem som skal gjøre hva innen hvilke tidsfrister, samt koordinere arbeidet med 

Team Samfunnsplan 

 Gi nødvendig opplæring til dem som skal delta i utarbeidingen av økonomiplan og 

årsbudsjett 

 Utarbeide saksfremstilling og forslag til økonomiplan og årsbudsjett. 

 Utarbeide prinsipper for økonomistyring og behandling av fondsmidler og 

over/underskudd. Utarbeide modeller for budsjettering og kalkulering  

Medlemmer 

Team Økonomiplan og årsbudsjett ledes av kommunalsjef helse og sosial. 

4.4 Team Rapport og regnskap 

Oppgaver 

Team Rapport og regnskap skal: 

 Sikre at kommunen har relevante og pålitelige regnskaper og rapporter 

 Analysere regnskaper og rapporter for å kartlegge både de viktigste 

forbedringspunktene for kommunen, og de punktene hvor kommunen har lyktes og 

erfaringene bør spres videre 

 Utarbeide prosedyrer for arbeidet med tertialrapport og tertialregnskap, årsrapport og 

årsregnskap, som viser hvem som skal gjøre hva innen hvilke tidsfrister 

 Gi opplæring til dem som skal delta i utarbeidingen av rapporter og regnskaper 

 Utarbeide saksfremstilling av rapporter og regnskaper for politisk behandling 

Medlemmer 

Team Rapport og regnskap ledes av økonomisjefen. 

4.5 Team Samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) 

Oppgaver 

Team SoB skal: 

 Lage prosedyrer for utarbeidingen av Risiko og Sårbarhetsanalyser(ROS), som viser 

hvem som skal gjøre hva innen hvilke tidsfrister 

 Utarbeide forslag til maler, mål og strategier, samt saksfremstilling og planverk for 

ROS 

 Ivareta kommunes rolle som regional aktør i ROS arbeidet, og holde kontakten med 

relevante eksterne samarbeidsparter i Hvalersamfunnet, i offentlig sektor på stats-, 

fylkeskommune- og kommunenivå, samt svenske myndigheter 

 Ivareta beredskapsøkonomi og forholdet til skadevolder 

Medlemmer 

Team SoB ledes av virksomhetsleder for kommunal teknikk. 

 



 

 

 

4.6 Team Personalpolitikk 

Oppgaver 

Team Personalpolitikk skal: 

 Utarbeide saksfremstillinger og saker til Arbeidsmiljøutvalget og 

Administrasjonsutvalget med orienteringer om Hvaler kommunes overordnede 

personalpolitikk, herunder 

 Etiske retningslinjer, medarbeiderskap, rolleforståelse og omdømmebevissthet 

 Rekrutteringsstrategier og kompetansestrategier 

 Karriereplaner, livsfase- og seniorpolitikk 

 Lønnsstrategi 

 Arbeidsvilkår som reglementer for permisjon, fleksitid og godtgjøringer 

Medlemmer 

Team Personalpolitikk  ledes av avdelingslederen for Strategisk stab.   

4.7 Team Lokale forhandlinger 

Oppgaver 

Team Lokale forhandlinger har som hovedoppgave å  

 Representere Hvaler kommune som arbeidsgiver i drøftinger og forhandlinger med de 

ansattes lokale arbeidstakerorganisasjoner  

 Gi bindende tolkninger av hvordan Hvaler kommune som arbeidsgiver forstår 

gjeldende lover og avtaler på arbeidslivets område 

 Utarbeide analyser og statistikk som grunnlag for drøftinger og forhandlinger med de 

lokale arbeidstakerorganisasjonene 

 Gjennomføre lønnsstrategien til Hvaler kommune 

Medlemmer 

Team Lokale forhandlinger ledes av personalsjefen 

4.8 Team Oppgave- og myndighetsdeling 

Oppgaver 

Team Oppgave og myndighetsdeling har som hovedoppgave å: 

 Vurdere hensiktsmessigheten i delegeringen av oppgaver og myndighet 

 Vurdere utføringen av delegerte oppgaver og bruken av delegert myndighet 

 Gi råd til Kvalitets- og prosjektsjefen 

Medlemmer 

Team Oppgave- og myndighetsdeling ledes av Kvalitets- og prosjektsjefen.  

4.9 Team Koordinerende enhet 

Oppgaver 

Hovedarbeidsoppgaven for team Koordinerende enhet er å koordinere arbeidet mellom 

virksomheter som yter personrettede tjenester, med sikte på at tjenesteytingen skal: 

 Fremme folkehelse, trivsel og utjevning av sosiale forskjeller i hele befolkningen 



 

 

 

 Være et helhetlig og samordnet tilbud til den enkelte innbygger 

For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester, skal teamet være koordinere enhet etter 

bestemmelsene i lovens § 7-3, lede utarbeidingen av individuelle planer etter lovens § 7-1 og 

oppnevne koordinatorer etter lovens § 7-2.   

Teamet skal samtidig sørge for at kommunen tar initiativ til et bredt samarbeid i kommunen, 

og mellom kommunen og andre aktører i samfunnet, ut fra formålet og målene i 

Folkehelseloven LOV 2011-06-24 nr 29, kapittel 2, Kommunens ansvar.  

Teamet skal lede utarbeidingen av oversikten over helsetilstanden i befolkningen, etter 

bestemmelsene i Folkehelselovens § 5. 

Myndighet 

Teamleder for Koordinerende enhet gis myndighet til å oppnevne koordinator og innvilge 

individuell plan ut fra bestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-

30: 

 § 7-1. Individuell plan  

 § 7-2. Koordinator  

Medlemmer 

Team Koordinerende ledes av kommunalsjef oppvekst og kultur. 

 

4.10 Kvalitets- og kontrollteam 

 

Teamet skal under ledelse av kvalitets- og prosjektsjefen og i tett samarbeid med 

rådmannens ledergruppe, fungere som en sentral aktør i implementerings- og 

utviklingsarbeidet innen kvalitet og internkontroll i Hvaler kommune.  

 

Oppgaver 

Kvalitets- og kontrollteamet skal: 

 

 Sørge for kontinuerlig utvikling og forbedring av kommunens digitale kvalitetssystem 

Risk Manager 

 Sørge for kvalitetssikring av dokumenter og prosedyrer i Kvalitetssystemet, herunder 

bidra aktivt i eventuell prosesskartlegging for å avdekke behov for nye prosedyrer 

 Bidra i arbeidet med å utvikle planer for aktiviteter som inngår i arbeidet med kvalitet 

og internkontroll 

 Bidra til hensiktsmessig organisering, gjennomføring og eventuell veiledning når det 

gjelder intern revisjon på virksomhetsnivå - i samsvar med retningslinjer og 

prioriteringer gitt av RÅLE 

 Bidra til at avviksbehandling blir regelmessig benyttet av ledere på alle nivåer i 

kontinuerlig arbeid med forbedring i alle ledd i organisasjonen  

 Bidra med opplæring og veiledning innen kvalitet og internkontroll i organisasjonen 

 Bidra med veiledning ved gjennomføring av ROS-analyser i virksomhetene 

 Bidra til å utvikle organisasjonskultur for kvalitet og læring i alle ledd i organisasjonen 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html


 

 

 

 Bidra til hensiktsmessig organisering av kvalitetsarbeidet i organisasjonen 

 Bidra til vedlikehold og utvikling av Kvalitetshåndboka 

 Bidra til at bestemmelsene i Kvalitetshåndboka etterleves i organisasjonen 

 Bidra i fasiliteringen av ledelsens gjennomgang årlig 

 Bidra til å framskaffe relevante data i forbindelse med rapportering til RÅLE og 

politikere 

 

Medlemmer 

Kvalitets- og kontrollteamet ledes av Kvalitets- og prosjektsjef. De øvrige medlemmene vil 

plukkes ut etter gitte kriterier i teamets mandatbeskrivelse. 

 

 


