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Sak 11/13
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM MATRIKKELNR.
68/4

Saksbehandler: Lars Eirik Helland
Arkivsaksnr.:
13/579
Saksnr.: Utvalg
11/13
Driftsutvalget

Arkiv: V61
Møtedato
09.10.2013

Innstilling:
Øyvind Johansen gis konsesjon for erverv av gnr 68 bnr. 4 i Tysfjord. Eiendommen skal
drives sammen med søkerens øvrige landbrukseiendom. Jfr. konsesjonsloven av 2003. Pris
skal ikke vurderes i denne saken.

Det gjøres oppmerksom på at varig driveplikt på dyrka jord følger av jordlovens § 8.

Saksutredning:
Parter
Søker: Øyvind Johansen, 8275 Storjord i Tysfjord
Eier: Martin Pettersens dødsbo v/Edna Pettersen, Rundeveien 15, 9415 Harstad
Eiendommen
Gnr. 68 bnr. 4 er en liten landbrukseiendom i Botn, Tysfjord. Den har svært lite
landbruksressurser, 3,5 da. dyrka jord og 3,3 da. produktiv skag. 182 da. er oppgitt som
uproduktiv skog på gårdskartet. Arealet er i hovedsak skogbevokst, men er vurdert å ha en
tilvekst på under 0,12 m3 pr da. pr år, som er kravet til produktiv skog. På eiendommen står et
bolighus og vedsjå. For huset er oppgitt grunnflate 77 m2 i to etasjer, byggeår 1977, og i
middels god stand.
Søkeren
Søkeren eier og driver gnr. 68 bnr. 5 og 22, samt gnr. 72 bnr. 1. Driftsform er sau og noe
skogsdrift. Konsesjonseiendommen grenser inntil søkers eiendom. Bolighuset på
konsesjonseiendommen skal leies ut.
Pris
for eiendommen er oppgitt til kr. 600.000. I henhold til Landbruks- og matdepartementets
rundskriv M-2/2012 skal prisvurdering unnlates for bebygde landbrukseiendommer hvor
kjøpesummen er under 2,5 mill kr.

Lovgrunnlag
for behandling av denne saka finner vi i konsesjonsloven av 2003.
I formålsparagrafen heter det:
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Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen.
I § 2 heter det at ”Med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten
tillatelse av Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen.”
§ 9 omhandler særlige forhold som skal vektlegges ved konsesjonsbehandling av
landbrukseiendommer:
§9: Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i
eiendommen, eller antallet sameiere økes.
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.
Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon
fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første
ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og
husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt
som et korrigerende moment.
§11(vilkår for konsesjon)
Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av
hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.
Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap
ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en
personlig plikt for eier.
Vurdering
Formålet med ervervet er tilleggsjord. Dette vil bidra til å sikre drift og bosetting på det
etablerte sauebruket. Utleie av bolighuset på konsesjonseiendommen vil også ivareta hensynet
til bosetting. Arronderingsmessig innebærer kjøpet ei svært god løsning, særlig med tanke på
utnytting av beite i utmark. Kjøperen anses å være godt skikket til å drive eiendommen. Drift
av innmark, uttak av skog og beiting i utmark må sies å være ei helhetlig ressursforvaltning og
god pleie av kulturlandskapet. Jfr. konsesjonslovens § 9. Det tilrås at søknaden innvilges.
Vedlegg:
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Konrad Sætra
rådmann
Lars Eirik Helland
saksbehandler
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SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

Saksbehandler: Lars Eirik Helland
Arkivsaksnr.:
13/584
Saksnr.: Utvalg
12/13
Driftsutvalget

Arkiv: V61
Møtedato
09.10.2013

Innstilling:
Audun Nikolai Solstrøm gis konsesjon for erverv av ideelle parter i følgende eiendommer i
Tysfjord kommune:
Gnr. 45 bnr. 2: 1/48-part
Gnr. 45 bnr. 3: 1/8-part
Gnr. 11 bnr. 9: 1/48-part.
Pris skal ikke vurderes i denne saken. Jfr. konsesjonsloven av 2003.

Saksutredning:
Parter
Søker: Audun Nikolai Solstrøm, 8270 Drag
Overdrager: Johanna Andreassen, 8270 Drag
Eiendommen
Det søkes konsesjon på i alt tre matrikkelenheter. Gnr. 45 bnr. 2 (Jervik) og bnr. 3 (Lønes) må
i utgangspunktet anses som ei driftsenhet. Eiendommene ligger på vestsiden av Grunnfjorden.
De er delvis på samme eierhand, men eierskapet er til dels svært oppstykket. Kun bnr. 3 har
bebyggelse, her er det våningshus fra 1930, ei lita landbruksbygning og naust fra 70-tallet, og
ei hytte (25 m2) fra 2001. Den tredje eiendommen, gnr. 11 bnr. 9 ligger i Stefjordbotn,
bebyggelsen består av to naust, og eierskapet er svært oppstykket. Delvis samme eiere som på
de to andre eiendommene.
I følge gårdskart er det ikke dyrka jord på noen av eiendommene. Det er imidlertid en del
produktiv skog: 784 da. på eiendommene i Grunnfjord, og 239 da. i Stefjordbotn.
Eiendommene i Grunnfjorden er vanskelig tilgjengelig, uten veiforbindelse. I Stefjordbotn
ligger skogeiendommen nært riksvei 827.
Søkeren
er i slekt med selgeren, og overtar hennes eierandel i alle de tre sameiene. Slektskapet er
imidlertid ikke nært nok til at han kan overta uten konsesjon. Ingen av sameiene blir utvidet
gjennom denne overdragelsen.
Pris
er ikke oppgitt. I henhold til Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-2/2012 skal
prisvurdering unnlates for bebygde landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under 2,5
mill kr.

Lovgrunnlag
for behandling av denne saka finner vi i konsesjonsloven av 2003.

Side 6 av 17

Sak 12/13
I formålsparagrafen heter det:
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen.
I § 2 heter det at ”Med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten
tillatelse av Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen.”
§ 9 omhandler særlige forhold som skal vektlegges ved konsesjonsbehandling av
landbrukseiendommer:
§9: Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i
eiendommen, eller antallet sameiere økes.
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.
Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon
fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første
ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og
husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt
som et korrigerende moment.
§11(vilkår for konsesjon)
Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av
hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.
Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap
ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en
personlig plikt for eier.

Vurdering:
Overdragelsen gjøres innen familien, men ikke mellom nære nok slektninger til at den kan
gjøres konsesjonsfritt. Det er allerede oppstått svært omfattende sameier på alle tre
eiendommene. Denne situasjonen blir ikke forverret, men heller ikke forbedret, gjennom
overdragelsen. Overdragelsen får derfor ikke betydning for eventuelle framtidige planer om
drift på eiendommene. Muligheter for drift er svært små, både på grunn av beliggenhet og på
grunn av eierstrukturen.
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Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Lars Eirik Helland
saksbehandler
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SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - ENDREDE TEGNINGER

Saksbehandler: Lars Eirik Helland
Arkivsaksnr.:
12/451
Saksnr.: Utvalg
13/13
Driftsutvalget

Arkiv: GN/BN 60/286
Møtedato
09.10.2013

Innstilling:
Tillatelse til oppføring av garasje samt innbytterbenker ved fotballbanen på Drag innvilges
som omsøkt med endrede tegninger.

Saksutredning:
Drag Idrettslag søkte Juni 2012 om oppsetting av garasje ved fotballbanen på Tysfjord
kommunes eiendom 60/286. Denne søknaden ble innvilget i brev av 05.07.2012.
Juni 2013 får Tysfjord kommune brev om at Drag Idrettslag ikke har satt opp garasjen, men
vil endre på tegningene denne. De vil også sette opp innbytterbenker i samme stil. Tegningene
av garasjen viser at dette vil bryte med Tysfjord kommunes tradisjoner for utforming av
garasjebygg/uthus. Administrasjonen velger derfor å be driftsutvalget foreta en skjønnsmessig
vurdering om dette kan godkjennes som utforming på en garasje for dette tiltaket.
Garasje og innbytterbenker er en del av ”prosjekt Drag idrettsplass” der det også inngår
”bålhytte med kontor” samt kiosk/speakerbu i samme stil.

Vedlegg:
Tegninger av garasje og innbytterbenker.
Tegninger av ”prosjekt Drag idrettsplass”

Konrad Sætra
rådmann
Lars Eirik Helland
saksbehandler
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Sak 14/13
KLAGEBEHANDLING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - HYTTE VED
LANGVANNET

Saksbehandler: Lars Eirik Helland
Arkivsaksnr.:
13/295
Saksnr.: Utvalg
6/13
Driftsutvalget
14/13
Driftsutvalget

Arkiv: GN/BN 58/2
Møtedato
22.08.2013
09.10.2013

Innstilling:
Tysfjord kommune opprettholder sitt vedtak i driftsutvalgets sak 06/13 av 22.08.13. I klagen
fra Liv-Herdis Paulsen kommer det ikke fram nye momenter som har betydning for saken.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
22.08.2013
PS 6/13

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Votering: Innstillingen vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme.
Vedtak:
Søknad om tillatelse til oppføring av hytte på matrikkelnr. 58/2 ved Langvannet på
Hellandsfjellet avslås. Dette på grunn av at området er kalvingsland for rein, og videre
hytteutbygging vil komme i konflikt med dette.

Saksutredning:
Driftsutvalget vedtok i møte 22.08.13, sak 06/13 å avslå søknad om oppføring av hytte i
Langvannet på matrikkelnr. 58/2. Klage fra Liv-Herdis Paulsen er mottatt av Tysfjord
kommune 12.09.13 og anses som innkommet innen klagefristen.
Klager reagerer på at det i samme driftsutvalg ble gitt tillatelse til naust ved Ankersvannet på
matrikkelnr. 56/10 som også er i kalvingsområde for rein. Det må her skilles mellom hytter og
naust. En hytte vil brukes til overnatting og bety betydelig større aktivitet enn et naust.
Klager reagerer også på at det i sommer har vært stor byggeaktivitet rundt Tennvannet med 34 nye hytter under bygging og avstanden til Langvannet er bare 1-2 kilometer. Dette er hytter
som er gitt byggetillatelse til for en stund siden (4-7 år). Det ble da ikke reagert fra reindriften
før klagefristen var gått ut, og de har dermed fått byggetillatelse.
Klager sier også at det på vinterstid vil bli brukt eksisterende løypetrase og at dette ikke vil
forstyrre reinen i kalvingstiden. Her må det understrekes at enhver økt aktivitet i området vil
ha innvirkning på reindriften.
Vedlegg:
Klage fra Liv-Herdis Paulsen datert 09.09.13
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Konrad Sætra
rådmann
Lars Eirik Helland
saksbehandler
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Sak 15/13
KLAGEBEHANDLING - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

Saksbehandler: Lars Eirik Helland
Arkivsaksnr.:
13/359
Saksnr.: Utvalg
7/13
Driftsutvalget
15/13
Driftsutvalget

Arkiv: GN/BN 56/10
Møtedato
22.08.2013
09.10.2013

Innstilling:
Tysfjord kommune opprettholder sitt vedtak i driftsutvalgets sak 07/13 av 22.08.13. I klagen
fra Stajggo-Habmer RBD kommer det ikke fram noen nye momenter som har betydning for
saken.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
22.08.2013
PS 7/13

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Endringsforslag fra Johan Daniel Hætta, Lars- Olle Gerhardsen og Torgeir Ness:
Søknad om tillatelse til oppføring av tradisjonelt naust ved Ankersvannet på matrikkelnr.
56/10 innvilges. A3 Arkitektkontor (org. 928 153 606) gis ansvarsrett som ansvarlig søker og
ansvarlig prosjekterende. Hvilebu tillates ikke.
Votering: Innstillingen falt med 6 stemmer.
Votering endringsforslag: Endringsforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om tillatelse til oppføring av tradisjonelt naust ved Ankersvannet på matrikkelnr.
56/10 innvilges. A3 Arkitektkontor (org. 928 153 606) gis ansvarsrett som ansvarlig søker og
ansvarlig prosjekterende. Hvilebu tillates ikke.
Saksutredning:
Driftsutvalget vedtok i møte 22.08.13, sak 07/13 å tillate oppføring av tradisjonelt naust ved
Ankersvannet på matrikkelnr. 56/10. Tysfjord kommune mottar klage fra Stajggo-Habmer
RBD den 12.09.13 og klagen anses som innkommet innen klagefristen.
Stajggo-Habmer RBD understreker i klagen at naustet blir liggende på en viktig flyttvei og i
beite/kalvingsområde.
Dette er belyst i vår saksutredning med følgende: I henhold til reindriftskartet ligger naustet
utenfor flyttleia for rein. Dette er løst på best mulig måte fra ansvarlig søker/tiltakshaver i
henhold til reindriftskart. I henhold til reindriftskartet ligger naustet i beiteområde for
vår/høstbeite. Å legge beslag på 20 m2 av beiteområdet til et naust vil ikke ha noen negativ
virkning for reindriften. Det vil heller ikke føre til økt ferdsel i området, da det er snakk om et
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naust. Når det gjelder at byggverket vil forstyrre kalvingen til reinen, så vil ikke naustet være i
bruk i kalvingstiden da vannet da vil være islagt.

Vedlegg:
Klage fra Stajggo-Habmer RBD datert 08.09.13.

Konrad Sætra
rådmann
Lars Eirik Helland
saksbehandler
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Sak 16/13
REVIDERING AV GJELDENDE DELEGASJONSREGLEMENT

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
12/257
Saksnr.: Utvalg
11/12
Driftsutvalget
16/13
Driftsutvalget

Arkiv: 044
Møtedato
18.04.2012
09.10.2013

Innstilling:
Fremlagte forslag til revidert delegasjonsreglement for Tysfjord kommune godkjennes.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
18.04.2012
PS 11/12

Resultat:
Behandling i utvalget:
Saken trukket ved møtets start
Vedtak:

Saken trukket

1. INNLEDNING
Virksomheten i kommunene er regulert gjennom kommuneloven og en rekke særlover.
Kommuneloven trådte i kraft 1. januar 1993 og ble endret ved lov av 24. juni 2011.
Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt
folkestyre. Kommunestyret er det øverste kommunale organ (kommunelovens § 6), velger
selv formannskap (minst 5 medlemmer) og kan selv opprette faste utvalg for kommunale
formål eller deler av den kommunale virksomheten. Slike utvalg kan tildeles
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
Administrasjonssjefen (her rådmannen) er den øverste leder for den samlede kommunale
administrasjonen. Kommunestyret kan gi rådmann myndighet til å treffe avgjørelser i
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning (§ 23.4).
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I kommunen skal det opprettes minst ett partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg
(ADU) for behandling av saker mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Kommunestyret avgjør hvilke saker som skal legges til ADU og hvilken myndighet utvalget
skal ha.
Etter Plan- og bygningsloven § 3-3 organiserer kommunen arbeidet med den kommunale
planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes
nødvendig for gjennomføring av planleggingen.

2.

GENERELT

Delegasjonsreglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre
kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens
bestemmelser og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse. Bestemmelsene i
særlov nevnes eksplisitt for vedkommende organ. Oversikten over særlover er ikke
uttømmende.
Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til
enhver tid gjeldende økonomi- og finansreglement samt egne reglementer innenfor personal.
3.

PRINSIPPER FOR DELEGASJON I TYSFJORD KOMMUNE

Formål:
Delegering er et svært viktig element i effektiviseringsarbeidet i kommunen, og har stor
betydning for å sette organisasjonen i stand til å fungere etter sin hensikt. Samtidig som
administrasjonen får frigjort tid til bedre tilrettelegging i prinsipielle saker, vil det gi rom for
raskere saksbehandling og bedre service overfor publikum. Utstrakt delegasjon av kurante og
ikke prinsipielle saker vil gjøre det politiske arbeidet mer innrettet mot saker av avgjørende
betydning for kommunens rolle og utvikling.
Kommunestyret nedfeller etterfølgende prinsipper som retningsgivende for delegasjon fra
kommunestyret til andre politiske organ/ utvalg og til administrasjonen.
De folkevalgte representanter for Tysfjord kommune er ansvarlig for at de politiske
beslutninger blir foretatt.
Med politiske beslutninger menes avgjørelser i spørsmål
som ansees sentrale når det gjelder utviklingen av lokalsamfunnet
som har med avveininger av verdier og behov å gjøre
som innebærer prioritering av ressurser
der det i utstrakt grad må utøves skjønn
Politisk styring gjøres fortrinnsvis gjennom
fastlegging av mål, strategier, retningslinjer
fastlegging av rammebetingelser
resultatvurdering
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Rådmannen i Tysfjord kommune er ansvarlig for
at politiske vedtak blir respektert og satt ut i livet
å opprettholde en kostnadseffektiv drift, service og forvaltning
å legge fram et forsvarlig faglig grunnlag for politikere når beslutninger skal fattes
å igangsette og drive nødvendige/vedtatte planleggings- og utviklingsprosesser

4.

DELEGASJON – FELLES BESTEMMELSER

Med hjemmel i kommunelovens § 10, nr.2 delegerer kommunestyret til formannskapet og
driftsutvalget å fatte vedtak i de saker som gjelder vedkommende utvalgs arbeidsområde
unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv, eller er lagt til andre
organer.
Det delegeres til formannskapet og utvalget i medhold av kommunelovens § 10, nr.5 å
opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Slike
komiteer kan tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker.
Formannskapet og utvalget kan oppnevne arbeidsutvalg når de finner det hensiktsmessig, og
de kan delegere sin myndighet til arbeidsutvalg.
Formannskapet og utvalget kan delegere videre til rådmannen.
5.

DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET

Delegasjon etter kommuneloven:
Formannskapet skal etter § 8.3 behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.
Formannskapet skal være kommunens planutvalg og, etter behandling i driftsutvalget,
innstille ovenfor kommunestyret for alle sektorplaner hvor disse berører økonomiplanen.
I medhold av § 8.3 delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe avgjørelser i alle saker
unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller myndigheten er lagt til
andre organer.
Formannskapet utvidet med 2 representanter for de ansatte skal, som administrasjonsutvalg
(partsammensatt utvalg) etter Kommunelovens § 10.2 og § 25, behandle og treffe avgjørelser i
saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Dette
innebærer også å ta stilling til overordna personalpolitiske retningslinjer.
Myndighet for øvrig videredelegeres til rådmannen. Administrasjonsutvalget er kommunens
likestillingsutvalg.
I medhold av § 13 delegeres formannskapet utvidet myndighet i hastesaker.

Saksvurdering

Det reviderte forslag til delegasjonsreglement er basert på gjeldende prinsipper, og ansvars- og
myndighetsfordeling mellom det administrative og politiske system i Tysfjord kommune hvor
Side 16 av 17

Sak 16/13
politiske organer treffer beslutninger av prinsippiell betydning og saker av særskilt interesse
for lokalsamfunnet mens administrasjonen har avgjørelsesmyndighet i saker av ikke
prinsippiell karakter.Denne fordelingen er basert på det som er det generelle bildet i ansvarsog myndighetsutøvelse i den norske lokalforvaltning.
Alle lover og regler i det nye reglementet er oppdatert og i samsvar med gjeldende lovverk og
forskriftsregime.
Jeg vil anbefale at det fremlagte forslag til revidert delegasjonsreglement for Tysfjord
kommune godkjennes.

Vedlegg: Forslag til nytt delegasjonsreglement

Konrad Sætra
rådmann
Konrad Sætra
rådmann
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