
Videredelegering av myndighet fra rådmannen til stab  

Arnt Maurbakk gis myndighet til innen vedtatt budsjettramme å foreta innkjøp og anvise på 
konto 

 1 10000 1410 120 - fellesutgifter kontormateriell  
 1 10009 1410 120 - fellesutgifter datarekvisita  

Turid Smemo gis myndighet til å  
godkjenne og anvise for 

 møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter i henhold til gjeldende 
reglement, for kommunale ombud i  

o Aministrasjonsutvalg  

o Arbeidsmiljøutvalg  

o Konto: 1 01000 3760 253, dette gjelder fast ansatte og underposter for 
vikarer.  
1 11500 3760 253 
1 12000 3760 253 
1 12001 3760 253 
1 12003 3760 253 
1 12009 3750 253  

Ragnhild Volden gis myndighet til å godkjenne og anvise 

 for møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter i henhold til gjeldende 
reglement, for kommunale ombud i  

o Kommunestyre  

o Formannskap  

o Driftsutvalg  

o Administrasjonsutvalg  

o Arbeidsmiljøutvalg  

o Ymse råd og utvalg  

o vederlag for arbeid i forbindelse med stortings- og kommunevalg  

o på konto 1 1120 100 470 - støtte til politiske partier etter Statens regler  
o på konto 1 5700 390 470 - tilskudd til andre trossamfunn etter Statens regler  
o Med bakgrunn i Rådmannens videredelegeringsreglement pkt. 1.7 forutsettes 

at vedtak i medhold av Statens regler om støtte til politiske partier og andre 
trossamfunn rapporteres fortløpende til Formannskapet.  

innen vedtatt budsjettramme å anvise på konto 

 1 1400 - Serviceenheten  

 1 13001 1410 120 – porto  

 1 16000 1410 120 – utg./godtgj. reiser, diett  

i medhold av Alkoholloven med forskrifter og bevillinger gitt av Formannskapet, å 

 avgjøre søknad om tillatelse til alkoholservering for en enkelt gang  

 avgjøre søknad om utvidet skjenketid for en enkelt anledning  

 avgjøre søknad om skjenkebevilling utenfor bestemt lokale for en enkelt anledning  

 avgjøre søknad om ambulerende skjenkebevilling  

Med bakgrunn i Rådmannens videredelegeringsreglement pkt. 1.7 forutsettes at vedtak i 
medhold av Alkoholloven med forskrifter rapporteres fortløpende til Formannskapet. 
Gitt delegert myndighet i dette dokumentet kan videredelegeres i samråd med Rådmannen.  
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