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Delegering av myndighet

• Kommuneloven § 5-3 tredje ledd

• Kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe 

vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller 

kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov.

• Kommuneloven § 13-1 sjette ledd

• Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe 

vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke 

kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.

• Kommunedirektøren kan delegere sin myndighet videre til 

andre personer i administrasjonen
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Eksempler på myndighet som ikke kan 

delegeres til kommunedirektøren

• § 8-4 fjerde ledd

• Valgstyret selv kan i særlige tilfeller bestemme at det ved enkelte 

forhåndsstemmemottak skal benyttes stemmeseddelkonvolutt.

• § 9-3 andre ledd

• Valgstyret bestemmer selv hvor stemmegivningen skal foregå og 

fastsetter tiden for stemmegivningen.

• § 6-6 andre ledd

• Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag 

til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

• Forkaste stemmegivninger og stemmesedler

3



Eksempler på myndighet som kan 

delegeres

• Etter søknad føre inn personer bosatt mer enn 10 år i utlandet i 

manntallet, § 2-4

• Innvilge fritak fra å stå på valgliste, §§ 3-2 og 3-4

• Gi tilleggsfrist for å oppfylle krav til listeforslaget, § 6-6

• Oppnevne stemmemottakere, § 8-2
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Praktiske gjøremål

• Folkevalgte organer kan overlate til administrasjonen å utføre 

praktiske gjøremål som i lov er lagt til organet

• Hjemmel?

• Til hvem? Kommunedirektøren

• Samme begrensning som for delegering av vedtaksmyndighet? 

Ja
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Eksempler på praktiske gjøremål som kan 

delegeres

• Legge ut manntallet til offentlig ettersyn, § 2-6

• Underretning om oppdateringer i manntallet, § 2-8

• Protokollering av valg, § 10-7 – det praktiske, ikke underskrive

• Fylkesvalgstyrets kontroll ved stortingsvalg og fylkestingsvalg, 

§ 10-9 – deler

• Underretning til de valgte fylkestingsrepresentantene, § 11-11
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Kommunedirektørens løpende 

personalansvar

• Kommuneloven § 13-1 siste ledd

• Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte ...
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Arbeidet med ny valglov

• Arbeidet med proposisjon til Stortinget om ny valglov

• Arbeidet med ny valgforskrift

• Endringer i valgforskriften høsten 2022

• Forskrifter om gjennomføring av valg til kommunestyrer og 

fylkesting i kommuner og fylker som skal deles
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