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1.0 Innledning 
 

Delegasjonsreglementet har som mål å klargjøre ansvar, myndighet og oppgavefordeling mellom de forskjellige politiske organer og mellom 

politikk og administrasjon i Longyearbyen lokalstyre. I tillegg skal det også klargjøre lokalstyreleders spesielle rolle. 

Lokalstyrets ansvar og myndighetsområde fremkommer av Lov om Svalbard (Svalbardloven) kapittel 5: Longyearbyen lokalstyre. 

Å delegere betyr å overføre myndighet. Med myndighet menes her retten til å ta en beslutning som forplikter Longyearbyen lokalstyre. 

Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av ansvar. 

 

1.1 Svalbardlovens bestemmelser om delegering: 
 

Lokalstyret er øverste organ i Longyearbyen lokalstyre (LL). Lokalstyret treffer vedtak på vegne av LL så langt ikke annet følger av lov eller 

delegeringsvedtak, jf. Svalbardloven § 30. 

Lokalstyret fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember 

året etter at lokalstyret ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et 

nytt reglement er fastsatt, jf. Svalbardloven § 35b fjerde ledd, jf. kommuneloven § 5-14 

Lokalstyret kan selv opprette utvalg for lokale formål eller for deler av Longyearbyen lokalstyres virksomhet, jf. Svalbardloven § 35b tredje ledd.  

Lokalstyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, lokalstyreleder eller administrasjonssjefen innenfor rammene 

av denne loven eller annen lov, jf. Svalbardloven § 35b første ledd, jf. kommuneloven § 5-3 tredje ledd.  

Med folkevalgte organer etter Svalbardloven menes, lokalstyret, administrasjonsutvalget, utvalg inkludert kontrollutvalg, arbeidsutvalg, 

lokalstyrekomiteer og folkevalgte organer hjemlet i særloven, jf. Svalbardloven § 35 første ledd. 
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Lokalstyret kan delegere myndighet til lokalstyreleder til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, treffe vedtak i hastesaker etter 

kommuneloven § 11-8 første ledd og opprette utvalg som kan forberede saker som ikke har prinsipiell betydning, jf. Svalbardloven § 36, jf. 

kommuneloven § 6-1 fjerde ledd. 

Lokalstyret kan selv gi administrasjonsutvalget, et utvalg etter Svalbardloven § 35 b tredje ledd eller lokalstyreleder myndighet til å treffe vedtak 

i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet 

som skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste møtet i det organet 

som skulle ha avgjort saken, jf. Svalbardloven § 37, jf. kommuneloven § 11-8 første ledd. 

Et utvalg kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke lokalstyret selv har 

bestemt noe annet, jf. Svalbardloven § 35b tredje ledd, jf. kommuneloven § 5-7 fjerde ledd. 

Et folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke lokalstyret selv 

har bestemt noe annet, jf. Svalbardloven § 39 andre ledd, jf. kommuneloven § 13-1 sjette ledd. 

 

1.2 Formålet med delegering av myndighet er å: 
 

 etablere bedre redskap for politisk styring og styrke legitimiteten til lokalstyret 

 sikre rettssikkerheten til innbyggerne 

 sikre at enkeltavgjørelser er i samsvar med politisk mål og retningslinjer 

 sikre kvalitet på produktene/tjenestene 

 sikre effektiv ressursbruk og effektiv saksbehandling 

 sikre en klar ansvarsfordeling mellom folkevalgte organer og administrasjonen 

 

1.3 En prinsipiell sak er en sak hvor: 
 

 avgjørelsen krever en bred skjønnsmessig vurdering 

 avgjørelse der det er politiske vurderinger eller prioriteringer 

 avgjørelse der en endrer tidligere forvaltningspraksis/tjenestetilbud eller starter ny 

 avgjørelse som medfører konsekvenser i forhold til planlagt aktivitet 
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2.0 Generelle bestemmelser for delegasjon 
 

2.1 Retningslinjer for myndighetsutøvelse 
 

All delegert myndighet til politisk organ eller administrasjonssjef skal utøves i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, 

forskrifter og god forvaltningsskikk. For øvrig skal all delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjettrammer og øvrige reglementer og 

retningslinjer som er vedtatt av lokalstyret. 

Øvrige reglement og retningslinjer: 

 Reglement for lokalstyret 

 Administrativt delegasjonsreglement 

 Reglement for finansforvaltningen 

 Økonomireglement  

 Sentralt avtaleverk  

 Hovedavtalen for KS 

 Hovedtariffavtalen for KS 

 Personalhåndboka 

 Ansvarsavtalen med SNSK 

 Avtale med SNSK vedrørende gnr. 22 bnr. 1 Longyeardalen 

 Eierskapspolitisk plattform for Longyearbyen lokalstyre 

Listen er ikke uttømmende. 

2.2 Lokalstyrets kontrollansvar 

 

Lokalstyret har det øverste ansvaret med å kontrollere Longyearbyen lokalstyres virksomhet, jf. Svalbardloven § 41, jf. kommuneloven § 22-1 

2.3 Tilbakekalling av delegert myndighet 
 

Den delegerte myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker. 
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2.4 Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet 

 

Folkevalgt organ eller administrasjonssjefen, kan i særlige tilfeller overlate til overordnet organ å treffe avgjørelser i en sak. 

2.5 Videredelegering 
 

Delegert myndighet fra lokalstyret til utvalgene kan delegeres videre til administrasjonssjefen dersom ikke delegasjonsreglementet eller loven 

uttrykkelig setter sperre for dette.  

Utvalgene kan ikke delegere til utvalgsleder eller arbeidsutvalg slik Svalbardloven § 35b tredje ledd, jf. kommuneloven § 5-7 fjerde ledd, åpner 

for. 

Administrasjonssjefen kan delegere sin myndighet internt i administrasjonen, dersom ikke delegasjonsreglement eller loven uttrykkelig setter 

sperrer for dette. Administrasjonssjefen utarbeider selv, innenfor rammen av sin delegasjonsmyndighet, retningslinjer for intern delegering og 

utøvelsen av slik delegert myndighet. 

2.6 Kontroll 
 

Lokalstyret fører gjennom kontrollutvalget kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegering, 

herunder også evaluering av etablert delegeringspraksis. Revisjonen skal underrettes om all videre-/interndelegering. 

2.7 Endring 
 

Lokalstyret gir administrasjonsutvalget og de andre utvalgene ansvar for til enhver tid å vurdere behov for endring av gjeldende 

delegasjonsvedtak innen respektive ansvarsområder. Dette gjelder både delegasjoner gitt til politiske organer og til administrasjonssjefen. Når 

det politiske organet finner at det er behov for endring, plikter det å fremme forslag om dette til lokalstyret. 

2.8 Ajourhold og justering av delegasjonsreglementet: 
 

Ajourhold og justeringer av dette delegasjonsreglementet på grunn av endring i lover og forskrifter er delegert til administrasjonssjefen når 

endringer ikke endrer på prinsippene i reglementet eller omfanget av fullmaktene i reglementet. 

2.9 Ikrafttredelse 
 

Delegasjonen gjelder fra 12.2.2020. Fra samme tidspunkt oppheves alle tidligere gitte delegasjoner. 
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3.0 Delegering av myndighet fra lokalstyret til administrasjonsutvalget, oppvekst- og 

kulturutvalget, tekniskutvalg, miljø- og næringsutvalget, andre faste utvalg, lokalstyreleder 

og administrasjonssjef 
 

3.1 Lokalstyret 

 

Longyearbyen skal ha et folkevalgt styre (lokalstyret), som er øverste organ i Longyearbyen lokalstyre, jf. Svalbardloven § 30. 

Antall medlemmer: 15. I tillegg velges en representant fra ungdomsrådet som har møte og talerett i lokalstyret. 

Lokalstyrets arbeidsoppgaver og ansvar: 

 ansvarlig for og skal ta seg av Longyearbyen lokalstyres totale virksomhet 

 har beslutningsmyndighet med mindre annet fremkommer av dette delegasjonsreglement, annet vedtak eller lov, jf. Svalbardloven § 30 

 reviderer og vedtar reglement for godtgjørelse for folkevalgte 

 velger administrasjonsutvalg (AU), jf. Svalbardloven § 35 b andre ledd 

 skal opprette utvalg for lokale formål eller Longyearbyen lokalstyres virksomhet, jf. Svalbardloven § 35 b tredje ledd, jf. kommuneloven § 

5-9 

 oppretter lokalstyrekomiteer som saksforberedende organ for lokalstyret, jf. Svalbardloven § 35 b fjerde ledd 

 skal ansette en administrasjonssjef, jf. Svalbardloven § 39 

 vedtar økonomiplan, årsbudsjett, budsjettendringer, budsjettfullmakter, jf. Svalbardloven § 40, jf. kommuneloven kapittel 14 

 vedtar rammer for låneopptak, kjøp og salg av fast eiendom, garantiforpliktelser mv., jf. Svalbardloven § 40, jf. kommuneloven kapittel 14 

 godkjenner årsregnskap og behandler årsberetning med opplysninger om forhold som er viktig for å bedømme Longyearbyen lokalstyre 

sin økonomiske stilling og resultatet av virksomheten samt andre forhold av vesentlig betydning, jf. Svalbardloven § 40, jf. kommuneloven 

14-2 bokstav b 

 oppretter og nedlegger kommunale foretak, jf. Svalbardloven § 41, jf. kommuneloven kapittel 9 

 foretar nødvendige suppleringsvalg av medlemmer og varamedlemmer til faste nemnder og utvalg i perioden, jf. Svalbardloven § 36 a, jf. 

kommuneloven § 7-10 
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 har ansvar for intern tilsyn av forvaltningen, jf. Svalbardloven § 41, jf. kommuneloven § 22-1 og at revisjon av virksomhet skal skje i 

henhold til god kommunal revisjonsskikk jf. Svalbardloven § 41, jf. kommuneloven kapittel 25 

 fastsetter rammer og hovedprioriteringer i forkant av den årlige korkpengetildelingen   

 velger medlemmer til styrer, jf. eierskapspolitisk plattform for Longyearbyen lokalstyre 

 begjære konkurs 

 ta ut voldgift og sivilt søksmål 

 

3.2 Administrasjonsutvalget (AU) 
 

Lokalstyret velger AU, blant medlemmene i lokalstyret, jf. Svalbardloven § 35. 

Medlemmer: 5. I tillegg velges en representant fra ungdomsrådet som har møte og talerett i AU. 

AU delegeres myndighet til følgende: 

 fungere som økonomiutvalg, dvs.: 

 innstiller overfor lokalstyret på økonomiplan og endringer i denne, jf. Svalbardloven § 40, jf. kommuneloven § 14-2 bokstav a 

 innstiller overfor lokalstyret på årsbudsjett og endringer i dette, jf. Svalbardloven § 40, jf. kommuneloven § 14-2 bokstav a 

 innstiller overfor lokalstyret på årsregnskapet, jf. Svalbardloven § 40, jf. kommuneloven § 14-2 bokstav b 

 behandle saker av tverrsektoriell karakter, og andre saker som lokalstyrelederen velger å forelegge for administrasjonsutvalget 

med mindre annet følger av lov, forskrift eller forvaltningsrettslige prinsipper kan administrasjonsutvalget treffe vedtak i saker som skulle 

vært avgjort av lokalstyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle lokalstyret, jf. Svalbardloven  

§ 37, jf. kommuneloven 11-8. Melding om vedtak truffet etter denne bestemmelsen skal forelegges lokalstyret på neste møte  

 være Longyearbyen lokalstyres høringsorgan der det ikke er praktisk/nødvendig med lokalstyrebehandling. Høringssaker direkte rettet 

mot ansvarsområde og hvor det ikke er praktisk/nødvendig med lokalstyrebehandling, behandles dog i de respektive underutvalg. Saker  

som ikke er av prinsipiell karakter behandles administrativt  

 avgi innstilling til lokalstyret ved ansettelse av administrasjonssjefen 

 etablere et forhandlingsutvalg  

 myndighet i alle saker som ikke lov eller lokalstyret har lagt til andre 

 myndighet til å ettergi og slette enkeltkrav utover administrasjonssjefens delegasjon  
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Anvendelse av følgende lover med tilhørende forskrifter delegeres til AU: 

 Svalbardloven § 37 

 

3.3 Oppvekst- og kulturutvalg (OKU) 
 

Medlemmer: 7. I tillegg velges en representant fra ungdomsrådet som har møte og talerett i OKU. 

OKUs ansvarsområde er følgende: 

 barnehage 

 skole (grunnskole, videregående opplæring, SFO) 

 kultur og idrett (bibliotek, galleri, kulturskole, kulturhus, idrettshall og uteanlegg) 

 barn og unge (PPT, barne- og familietjeneste, ungdomsvirksomheten) 

OKU delegeres myndighet til følgende: 

 forme tjenestetilbudet innenfor rammene som er satt av lokalstyret innenfor utvalgets ansvarsområde og ta avgjørelser i saker som 

gjelder utvalgets ansvarsområde og som det etter Svalbardloven er adgang til å delegere til utvalg  

 Unntak: OKU har ikke myndighet til å fastsette generelle regler og retningslinjer som kan få innvirkning på ansvarsområder 

utenfor OKUs ansvarsområde  

 behandle og gi innstilling til lokalstyret i de saker utvalgsleder velger å legge fram for utvalget  

 være Longyearbyen lokalstyres høringsorgan innenfor ansvarsområdene der det ikke er praktisk/nødvendig med lokalstyrebehandling 

 vedta prinsipper for utarbeidelse av skoleruta  

 anbefale hvor kunstverk og monumenter skal plasseres i offentlige rom, eks. næringsbygget, bibliotek, idrettshallen, torget m.m 

 dele ut erkjentligheter som Tyfusstatuett, Ungdommens kulturstipend og eventuelt andre påskjønnelser innenfor kultur og idrett 

 ivareta Longyearbyen lokalstyres interesser knyttet til Kåre Tveter samlingen, Svalbardsamlingen og Stiftelsen Svalbard museum. 

 OKU er styre i Svalbardsamlingen, jf. vedtektene til Svalbardsamlingen  

 tildeler støtte etter rammene for korkpengetildelingen gitt årlig av lokalstyret 

 

Anvendelse av følgende lover med tilhørende forskrifter delegeres til OKU: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1925-07-17-11?q=svalbardloven
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 Barnehageloven (Loven gjelder ikke på Svalbard, men prinsippene følges) 

 Forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard 

 Opplæringsloven 

 Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS 

 Folkebiblioteket 

 

3.4 Teknisk utvalg (TU) 

 

Medlemmer: 7. I tillegg velges en representant fra ungdomsrådet som har møte og talerett i TU. 

TUs ansvarsområde er følgende: 

 Longyear energiverk (strøm og fjernvarme) 

 brann og redning 

 tekniske tjenester (vei og nærmiljø, vann og avløp, renovasjon, kart og oppmåling) 

 plan- og utvikling (byggesak, delingssaker og plansaker) 

 eiendomsforvaltning 

TU delegeres myndighet til følgende: 

 forme tjenestetilbudet innenfor rammene som er satt av lokalstyret innenfor fagområdene som er nevnt over og ta avgjørelser i saker 

som gjelder utvalgets ansvarsområde 

 Unntak: TU har ikke myndighet til å fastsette generelle regler og retningslinjer som kan få innvirkning på ansvarsområder utenfor 

TUs ansvarsområde 

 til å ta avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som det etter Svalbardloven er adgang til å delegere til utvalg 

 behandle og gi innstilling til lokalstyret i de saker utvalgsleder velger å legge fram for utvalget 

 være Longyearbyen lokalstyres høringsorgan innenfor fagområdene der det ikke er praktisk/nødvendig med lokalstyrebehandling 

 gi anbefaling ved søknad om tillatelse til virksomhet som er i strid med utfyllende bestemmelser til arealplaner, før søknaden oversendes 

Sysselmannen jf. svalbardmiljøloven § 58 fjerde ledd 

 behandle følgende klagesaker før saken går videre til klageinstansen som er Sysselmannen: 

 klage på administrasjonssjefens vedtak som gjelder tolkning av arealplaner med bestemmelser,  

 klage på vedtak hvor det må gjøres prinsipielle skjønnsvurderinger  

 klage på overtredelsesgebyr  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=Barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-18-76?q=Forskrift%20om%20grunnskoleopplæring%20og%20videregående
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-04-05-347?q=Forskrift%20om%20overskuddsutdeling%20fra%20Nordpolet
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=Folkebiblioteket
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Anvendelse av følgende lover med tilhørende forskrifter delegeres til TU: 

 Byggeforskriften for Longyearbyen 

 Forskrift om brannvern på Svalbard 

 Forskrift om bruk av matrikkelloven på Svalbard 

 Matrikkelloven 

 Husleieloven 

 Eierseksjonsloven 

 El-tilsynsloven 

 Brannfarligvareloven (gjelder bare for Svalbard) 

 Lov om eksplosive varer (gjelder bare for Svalbard) 

 Svalbardloven § 25 

 Svalbardmiljøloven 

 Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyr for avløp og avfall på Svalbard 

 

3.5 Miljø- og næringsutvalg (MNU) 

 
Medlemmer: 7. I tillegg velges en representant fra ungdomsrådet som har møte og talerett i MNU. 
 
MNUs ansvarsområde er følgende:  

 FNs bærekraftmål  

 skjenkebevillinger  

 regjeringens næring og innovasjonsstrategi  

 tilskudd til næringsformål  

 transportløyver  

 flyplassutvalget  
 
MNU delegeres myndighet til følgende:  

 Forme tjenestetilbudet innenfor rammene som er satt av lokalstyret innenfor ansvarsområdene som er nevnt over og ta avgjørelser i 
saker som gjelder utvalgets ansvarsområde  

o Unntak: MNU har ikke myndighet til å fastsette generelle regler og retningslinjer som kan få innvirkning på ansvarsområder 
utenfor MNUs ansvarsområde  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-11-15-1329?q=byggeforskrift%20for%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-08-20-815?q=forskrift%20om%20brannvern%20på%20Svalbard
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-27-243?q=Forskrift%20om%20bruk%20av%20lov
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101?q=matrikkelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17?q=Husleieloven
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1997-05-23-31?searchResultContext=1544
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4?q=Lov%20om%20tilsyn%20med%20elektriske
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1971-05-21-47?q=Lov%20om%20brannfarlige%20varer%20samt
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1971-05-21-47?q=Lov%20om%20brannfarlige%20varer%20samt
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-14-39?q=lov%20om%20eksplosive%20varer
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1925-07-17-11/KAPITTEL_4#§25
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-79/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2002-06-24-724
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 Implementere regjeringens nærings- og innovasjonsstrategi.  

 Behandle og gi innstilling til lokalstyret i de saker utvalgsleder velger å legge fram for utvalget  

 Være Longyearbyen lokalstyres høringsorgan innenfor fagområdene der det ikke er praktisk/nødvendig med lokalstyrebehandling  

 Tildele tilskudd til næringsformål innenfor den økonomiske rammen og retningslinjene for støtte til næringsvirksomhet  

 Ivareta Longyearbyen lokalstyre sine interesser i flyplassutvalget  
 
Anvendelse av følgende lover med tilhørende forskrifter delegeres til MNU:  

 Forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag i Longyearbyen  

 Forskrift om alkoholordningen for Svalbard  
 

 

3.6 Havnestyret: 
 

Medlemmer: 5 (AU)  

AU er delegert myndighet til å fungere som havnestyre i de sammenhenger det i henhold til loven er behov for å ha et havnestyre.  

Havnestyre delegeres følgende myndighet: 

 å forme tjenestetilbudet innenfor rammene satt av lokalstyret innenfor fagområdet havn 

 avgi innstilling til lokalstyret vedrørende avtaler 

 avgi innstilling til lokalstyret vedrørende havnestrategi og følge opp denne 

 prinsipielle saker skal løftes opp til lokalstyret 

 

Anvendelse av følgende lover med tilhørende forskrifter delegeres til havnestyret: 

 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 

 

3.7 Partssammensatt administrasjonsutvalg (PU) 
 

Medlemmer: 7 (AU + 2 representanter valgt av de ansatte) 

PU delegeres følgende myndighet: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1991-05-28-343?q=Forskrift%20om%20persontransport%20med%20motorvogn
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-12-11-1300?q=Forskrift%20om%20alkoholordningen%20for%20Svalbard
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=Lov%20om%20havner%20og%20farvann
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 treffe vedtak i saker som gjelder overordnet personal- og organisasjonspolitikk, personalpolitiske retningslinjer eller hvor det følger av lov 

og avtaleverk at beslutning skal fattes av partssammensatt utvalg  

 Unntak:  

 delegasjonen omfatter ikke beslutninger som fører til at administrativ organisasjonsstruktur blir vesentlig endret. Slike 

saker skal forelegges lokalstyret for avgjørelse 

 saker som har økonomiske konsekvenser skal innstilles i AU ovenfor lokalstyret 

 

3.8 Forhandlingsutvalg 

 

Medlemmer: 3 (lokalstyreleder, nestleder lokalstyre og et medlem i AU) 

Forhandlingsutvalget delegeres følgende myndighet: 

 administrasjonssjefens nærmeste overordnede 

 inngå lederavtale, forhandle lønn etc. med administrasjonssjefen 

 

3.9 Valgstyre 
 

Medlemmer: 5 (AU) 

Valgstyret delegeres følgende myndighet: 

 oppgavene til valgstyre fremgår av Forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen 

 

Anvendelse av følgende forskrift delegeres til valgstyre:  

 Forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-05-14-506?q=Forskrift%20om%20lokalstyrevalg%20i%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-05-14-506?q=%E2%80%A2Forskrift%20om%20lokalstyrevalg%20i%20Longyearbyen
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3.10 Lokalstyreleder 
Lokalstyreleder delegeres følgende myndighet: 

 være Longyearbyen lokalstyre sin øverste politiske representant og representere Longyearbyen lokalstyre i de tilfeller hvor ikke andre 

folkevalgte er særskilt utpekt 

 underskriver, som juridisk person, på Longyearbyen lokalstyres vegne, såfremt ikke annet fremgår av andre reglement (eks. 

finansforvaltningsreglementet kapittel 5.) 

 treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell art, som i reglementet er delegert til et politisk utvalg, dersom utsettelse av 

tidshensyn eller annen tvingende grunn vil være til ulempe for saken eller for den saken gjelder, og det ikke er mulig å innkalle 

vedkommende utvalg. Saker avgjort med hjemmel i delegasjonen i dette punktet skal forelegges lokalstyret og berørt utvalg i påfølgende 

møte med informasjon om beslutningen og en redegjørelse fra lokalstyreleder om grunnlaget og forutsetninger for avgjørelsen 

 fullmakter i henhold til lokalstyrets beredskapsplan 

 i en beredskapssituasjon delegeres lokalstyreleder alle fullmakter  

 når det oppstår en krisesituasjon der kriseledelse er etablert, bruke inntil 1.000.000,- til tiltak for å minske virkningene av krisen eller for 

å sikre liv og eiendom for innbyggere  

 avgjøre enkeltsøknader om tilskudd med dekning over lokalstyreleders budsjett 

 hvor det er tvil om en sak skal sluttbehandles av lokalstyret, treffer lokalstyreleder avgjørelsen om dette 

 

3.11 Administrasjonssjefen 
 

Administrasjonssjefen er øverste administrative leder i Longyearbyen lokalstyre, jf. svalbardloven § 39 første ledd.  

Administrasjonssjefen delegeres følgende myndighet: 

 treffe vedtak etter særlover som er nevnt i tabellen under punkt 4.0, som ikke er av prinsipiell betydning eller i lov eller ved 

delegasjonsvedtak er lagt til lokalstyret, AU, TU, OKU, MNU, PU eller andre utvalg 

 gi høringsuttalelser innenfor delegerte særlover som ikke er av prinsipiell karakter 

 anvise over lokalstyrets bevilgninger. Er administrasjonssjefen inhabil utøves anvisning av lokalstyreleder.  

 anviser utbetalinger til lokalstyreleder eller i de tilfeller lokalstyreleder er inhabil til å anvise 

 har fullmakt til å foreta låneopptak og låneforvaltning samt plassering og forvaltning av overskuddslikviditet i henhold til reglement for 

finansforvaltning. Delegasjonen gjelder også undertegning av lånedokument 

 inngå avtaler med maksimal utstrekning på 4 år + opsjonsperiode på inntil 2 år 
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 ettergivelse og sletting av enkeltkrav opptil kr. 100.000,- 

 gis myndighet til å foreta tilsetning i alle stillinger med unntak av administrasjonssjef 

 gis myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder forholdet mellom Longyearbyen lokalstyre som arbeidsgiver og den enkelte 

ansatte, inklusiv oppretting og nedlegging av faste stillinger og oppsigelse/avskjed/suspensjon. Denne myndigheten kan ikke 

videredelegeres 

 salg av eiendeler med unntak av salg av fast eiendom, anlegg, aksjer og andeler 

 begjære offentlig påtale og anmelde straffbare forhold 

 i en beredskapssituasjon delegeres administrasjonssjefen alle fullmakter  

 kan inngå vertskommunesamarbeid 

Anvendelse av følgende lover med tilhørende forskrifter delegeres til administrasjonssjefen: 

 Forskrift om alkoholordningen for Svalbard 

 Arkivloven 

 Barnehageloven 

 Barnevernloven 

 Forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard 

 Byggeforskriften for Longyearbyen 

 Brannfarligvareloven 

 Eierseksjonsloven 

 El-tilsynsloven 

 Folkebiblioteket 

 Folkehelseloven  

 Forskrift om anvendelse av helselover og forskrifter for Svalbard og Jan Mayen § 10 

 Forskrift om brannvern på Svalbard 

 Forskrift om fosterhjem 

 Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS 

 Forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag innenfor Longyearbyen 

 Havne og farvannsloven 

 Helseberedskapsloven 

 Forskrift om anvendelse av helselover og forskrifter for Svalbard og Jan Mayen § 8 

 Husleieloven 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-12-11-1300?q=forskrift%20om%20alkoholordning%20for%20Svalbard
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126?q=Arkivloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=Barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevernsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-01-772?q=FOR-1995-09-01-772
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-11-15-1329?q=byggeforskrift%20for%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1971-05-21-47?q=Lov%20om%20brannfarlige%20varer%20samt
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1997-05-23-31?searchResultContext=1544
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4?q=Lov%20om%20tilsyn%20med%20elektriske
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=Folkebiblioteket
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=oFolkehelseloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-747/%C2%A710#§10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-08-20-815?q=forskrift%20om%20brannvern%20på%20Svalbard
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-18-1659?q=forskrift%20om%20fosterhjem
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-04-05-347?q=Forskrift%20om%20overskuddsutdeling%20fra%20Nordpolet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1991-05-28-343?q=Forskrift%20om%20persontransport%20med%20motorvogn
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne%20og%20farvannsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56?q=oHelseberedskapsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-747/%C2%A78#§8
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17?q=Husleieloven
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 Lov om eksplosive varer 

 Matrikkelloven 

 Forskrift om bruk av matrikkelloven på Svalbard 

 Opplæringsloven 

 Forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard 

 Sivilbeskyttelsesloven 

 Forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre 

 Smittevernsloven 

 Forskrift om anvendelse av helselover og-forskrift for Svalbard og Jan Mayen § 9 

 Straffeloven 

 Svalbardloven 

 Svalbardmiljøloven 

 Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyr for avløp og avfall på Svalbard 

 Tobakkskadeloven 

 

3.12 Klagenemnd:  
 

Klager behandles i henhold til reglene i forvaltningslovens § 28. 

I henhold til fvl. § 28, 2. ledd, tildeles administrasjonsutvalget myndighet som særskilt klagenemnd for alle klagesaker med flg. unntak: 

 for enkeltvedtak fattet av administrasjonsutvalget som førsteinstans er lokalstyret med unntak av medlemmene i administrasjonsutvalget 

klagenemnd 

 for enkeltvedtak som er fattet i oppvekst- og kulturutvalget er lokalstyrets medlemmer med unntak av medlemmene i oppvekst- og 

kulturutvalget klagenemnd 

 for enkeltvedtak som er fattet i teknisk utvalg er lokalstyrets medlemmer med unntak av medlemmene i teknisk utvalg klagenemnd 

 klagesaker etter særlov og forskrift der annen klagebehandling er angitt 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-14-39?q=lov%20om%20eksplosive%20varer
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101?q=matrikkelloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-27-243?q=Forskrift%20om%20bruk%20av%20lov
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-18-76?q=Forskrift%20om%20grunnskoleopplæring%20og%20videregående
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45?q=Sivilbeskyttelsesloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-18-1293
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=oSmittevernsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-747/%C2%A79#§9
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/*#KAPITTEL_2-2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1925-07-17-11?q=Svalbardloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-79/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-24-724?q=FOR-2002-06-24-724
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=Tobakkskadeloven
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4.0 Delegeringsoversikt Longyearbyen lokalstyre  
 

LOV/FORSKRIFT UTVALG ADMINISTRASJONSSJEF (adm.sjef) 

Alkohol – Forskrift om alkoholordningen 
for Svalbard 
 
Delegering av myndighet til 
Longyearbyen lokalstyre etter forskriften 
om alkoholordning for Svalbard 
  

Lokalstyret delegere sin 
avgjørelsesmyndighet etter forskriften til 
MNU 

MNU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til å avgjøre søknader om 
tidsbegrensede endringer i eksisterende bevillinger og 
skjenkebevillinger for enkeltanledninger, jf. § 3-1, til adm.sjef  

 
MNU delegere sin avgjørelsesmyndighet til å avgjøre søknad om 
endring av skjenkebestyrer og stedfortreder til adm.sjef 

  

Arkivloven  Lokalstyret delegere sin avgjørelsesmyndighet etter lov med 
forskrift til administrasjonssjefen 

 

Barnehageloven 
(gjelder ikke på Svalbard, men 
prinsippene følges) 

Lokalstyret delegerer sin  
avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven 
med forskrifter til OKU 

OKU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef med unntak 
av å: 

 vedta barnehagens vedtekter, jf. § 7 
 

Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 

 

Barnevernloven  
 
Hvilke bestemmelser i loven og 
forskrifter som gjelder på Svalbard 
fremgår Forskrift om lov om 
barnevernstjenesters anvendelse på 
Svalbard og delegasjon fra Barne- og 
familiedepartementet) 
 
Delegering av myndighet til LL etter 
forskrift om lov om barnevernstjenesters 
anvendelse på Svalbard 
 

 Lokalstyret delegerer den avgjørelsesmyndigheten som i lov er lagt 
til kommunen til adm.sjef 

 
Myndigheten er i lov lagt til barnevernet  

 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-12-11-1300?q=forskrift%20om%20alkoholordning%20for%20Svalbard
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-12-11-1300?q=forskrift%20om%20alkoholordning%20for%20Svalbard
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2001-12-12-1406?q=Delegering%20av%20myndighet%20til%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2001-12-12-1406?q=Delegering%20av%20myndighet%20til%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2001-12-12-1406?q=Delegering%20av%20myndighet%20til%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126?q=Arkivloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=Barnevernsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-01-772?q=forskrift%20om%20barnevern%20på%20Svalbard
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-01-772?q=forskrift%20om%20barnevern%20på%20Svalbard
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-01-772?q=forskrift%20om%20barnevern%20på%20Svalbard
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-01-772?q=forskrift%20om%20barnevern%20på%20Svalbard
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2001-12-21-1552?q=Delegering%20av%20myndighet%20til%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2001-12-21-1552?q=Delegering%20av%20myndighet%20til%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2001-12-21-1552?q=Delegering%20av%20myndighet%20til%20Longyearbyen
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Brann - Forskrift om brannvern på 
Svalbard 
 
Delegering av myndighet til 
Longyearbyen lokalstyre etter forskrift 
om brannvern på Svalbard § 2-2 annet 
ledd 
 

Lokalstyret delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter forskrift til TU  
 
 

TU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef. 
 

Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 

 
 

 

Brannfarligvareloven Lokalstyret delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter loven med 
forskrift til TU  

TU delegere sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef. 
 

Adm.sjefen kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper 
som ikke er av prinsipiell betydning 

 

Byggesak –  
Byggeforskriften for Longyearbyen 
 

Lokalstyret delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter forskriften til TU 
med unntak av å: 

 vedta utbyggingsavtaler, jf. § 2, jf. 
pbl. kapittel 17 

 fastsette gebyr, jf. § 2 jf. pbl. § 33-1 

 anmelde, jf. § 2 jf. pbl. § 32-9 
 

TU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef med unntak av 
å: 

 vedta forelegg, jf. § 2 jf. pbl. § 32-6 

 vedta overtredelsesgebyr, jf. § 2 jf. pbl. § 32-8 
 

Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 
 
 

 
 

Eierseksjonsloven 
 

Lokalstyret delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter loven med 
forskrift til TU  

TU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef 

El-tilsynsloven  Lokalstyret delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter loven med 
forskrift til TU 

 

TU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef 

Folkebiblioteket 
 

Lokalstyret delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter lov med forskrift 
til OKU, med unntak av å: 

OKU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef  

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/1993-08-20-815?searchResultContext=1850
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/1993-08-20-815?searchResultContext=1850
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2002-01-04-10?q=Delegering%20av%20myndighet%20til%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2002-01-04-10?q=Delegering%20av%20myndighet%20til%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2002-01-04-10?q=Delegering%20av%20myndighet%20til%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2002-01-04-10?q=Delegering%20av%20myndighet%20til%20Longyearbyen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1971-05-21-47?q=Lov%20om%20brannfarlige%20varer%20samt
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-11-15-1329?q=byggeforskrift%20for%20Longyearbyen
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1997-05-23-31?searchResultContext=1544
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4?q=Lov%20om%20tilsyn%20med%20elektriske
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=Folkebiblioteket
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 fastsette reglement for 
biblioteket § 4 

Folkehelseloven   
 
Hvilke bestemmelser i loven og 
forskrifter som gjelder på Svalbard 
fremgår Forskrift om anvendelse av 
helselover og forskrifter for Svalbard og 
Jan Mayen § 10 
 

 
 

Lokalstyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter loven med 
forskrift til adm.sjef 

 
Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 

Forskrift om fosterhjem  Lokalstyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift til 
adm.sjef 

 
Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 
 

Havne og farvannsloven Lokalstyret delegerer til havnestyret sin 
avgjørelsesmyndighet etter lov med 
forskrifter med unntak av å: 

 vedta forskrift om bruk av farvann og 
orden i Longyearbyen farvann, jf. 
§14  

 vedta forskrift om bruk av havn og 
orden i Longyearbyen havn, jf. § 42 

 vedta anløpsavgift, jf. § 25  

 vedta forelegg, jf. § 58 
 
 

Havnestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef 
 

Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 
 

Helseberedskapsloven  
 
Hvilke bestemmelser i loven og 
forskrifter som gjelder på Svalbard 
fremgår Forskrift om anvendelse av 
helselover og forskrifter for Svalbard og 
Jan Mayen § 8 

 
 

Lokalstyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef med 
unntak av å: 

 vedta beredskapsplan, jf. § 2-2 (Gjelder smittevern og 
miljørettehelsevern) 

 
Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=Folkehelseloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-747/%C2%A710#§10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-747/%C2%A710#§10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-747/%C2%A710#§10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-18-1659?q=forskrift%20om%20fosterhjem
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19?q=havne%20og%20farvannsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56?q=helseberedskapsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-747/%C2%A78#§8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-747/%C2%A78#§8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-747/%C2%A78#§8
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Husleieloven 
 

 
 

Lokalstyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef med 
unntak av å: 

 Tilpasse leien til gjengs leie, jf. § 4-3 
 

 
Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 
 

 

Lov om eksplosive varer Lokalstyrets delegere sin 
avgjørelsesmyndighet etter lov med forskrift 
til TU  
 
 

TU delegere sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef. 
 

Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 
 

Matrikkelloven 
 
Hvilke bestemmelser i loven som 
gjelder på Svalbard fremgår Forskrift 
om bruk av matrikkelloven på Svalbard 

 

Lokalstyret delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter lov med forskrift 
til TU, med unntak av å: 

 vedta gebyr § 32 
 

Lokalstyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef. 
 

Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 

 

Nordpolet –  
 
Forskrift om overskuddsutdeling fra 
Nordpolet AS 
 
 

Lokalstyret delegerer sin myndighet til å 
avgjøre søknader om tilskudd fra 
«korkepengeordningen», innenfor vedtatte 
rammer og hovedprioriteringer, jf. § 1-2, til 
OKU 

 

Lokalstyret delegere følgende myndighet til adm.sjef: 

 følge opp vedtakene om utbetaling av korkpenger i tråd 
med vedtatte prinsipper for korkpengetildeling, herunder 
varsle søker om mulig inndragning av bevilgning 

 avgjøre søknader om endring av bruken av tildelingen, 
dersom denne ikke er av vesentlig eller prinsipiell karakter  

 gi tillatelse til utsettelse av utbetaling av korkpenger 

 tilbakeføre korkpengebevilgninger som ikke er utbetalt, og 
som det ikke er gitt utsettelse for, når det har gått 2 år fra 
tildelingen ble vedtatt 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17?q=Husleieloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-14-39?q=lov%20om%20eksplosive%20varer
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101?q=matrikkelloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-27-243?q=Forskrift%20om%20bruk%20av%20lov
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-27-243?q=Forskrift%20om%20bruk%20av%20lov
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-04-05-347?q=Forskrift%20om%20overskuddsutdeling%20fra%20Nordpolet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-04-05-347?q=Forskrift%20om%20overskuddsutdeling%20fra%20Nordpolet
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Opplæringsloven 
 
Hvilke bestemmelser i loven og 
forskrifter som gjelder på Svalbard 
fremgår Forskrift om 
grunnskoleopplæring og videregående 
opplæring på Svalbard 
 

Lokalstyret delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter loven med 
forskrift til OKU, med unntak av å: 

 fastsette om Longyearbyen 
lokalstyre skal tilby videregående 
skole og innholdet av denne, jf. 
forskrift § 2 

 vedta undervisningstid ut over 
minstetimetall jf. oppl. § 2-2 (2)  

 vedta innholdet i undervisningen ut 
over minstetimetallet jf. oppl.§ 2-3 
(1)  

 

OKU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef, med unntak 
av å: 

 vedta hvilken målform som skal være hovedmål, jf. oppl. § 
2-5  

 vedta forskrift om ordensreglement for grunnskolen, jf. § 2-9  

 vedta forskrift om skole og feriedager § 2-2 
 
Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning. 

 
 

Politiloven   

Sivilbeskyttelsesloven 
 
Hvilke bestemmelser i loven og 
forskrifter som gjelder på Svalbard 
fremgår av forskrift om 
sivilbeskyttelseslovens anvendelse på 
Svalbard og om beredskapsplikt for 
Longyearbyen lokalstyre 
 

 Lokalstyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef, med 
unntak av: 

 vedta overordnet beredskapsplan, jf. § 5 (1) 

 vedta plan for krisekommunikasjon, jf. § 5 (2), bokstav e 
  

 

Smittevernloven 
 
Hvilke bestemmelser i loven og 
forskrifter som gjelder på Svalbard 
fremgår av forskrift om anvendelse av 
helselover og – forskrifter for Svalbard 
og Jan Mayen § 9 
 

 Lokalstyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef. 
 

Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 

 

Straffeloven  Lokalstyrets myndighet til å begjære offentlig påtale delegeres til 
adm.sjef. Dette kan ikke videredelegeres 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-18-76?q=Forskrift%20om%20grunnskoleopplæring%20og%20videregående
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-18-76?q=Forskrift%20om%20grunnskoleopplæring%20og%20videregående
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-18-76?q=Forskrift%20om%20grunnskoleopplæring%20og%20videregående
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53?q=Politiloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45?q=sivilbeskyttelsesloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-18-1293
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-18-1293
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-18-1293
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-18-1293
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevern
file://///LLSAN01/Brukere$/tosan/ephorte/Forskrift%20om%20anvendelse%20av%20helselover%20og-forskrift%20for%20Svalbard%20og%20Jan%20Mayen%20§%209
file://///LLSAN01/Brukere$/tosan/ephorte/Forskrift%20om%20anvendelse%20av%20helselover%20og-forskrift%20for%20Svalbard%20og%20Jan%20Mayen%20§%209
file://///LLSAN01/Brukere$/tosan/ephorte/Forskrift%20om%20anvendelse%20av%20helselover%20og-forskrift%20for%20Svalbard%20og%20Jan%20Mayen%20§%209
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/*#KAPITTEL_2-2
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Adm.sjef kan bare begjære offentlig påtale i typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning 
 

Svalbardloven 
 
 
Kart- og delingssaker: 
 
Svalbardloven § 25 

Lokalstyret delegere til AU å treffe vedtak 
etter § 37 

 
Lokalstyret delegere sin 
avgjørelsesmyndighet etter  

§ 25 til TU 
 

 
 
 
TU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef. 

 
Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 
 

Svalbardmiljøloven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalstyret delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter lov med 
forskrifter til TU, med unntak av å: 

 vedta arealplaner/delplaner innenfor 
Longyearbyen planområdet, jf. § 52 

 fastsette gebyrer og årlige avgifter, 
jf. § 72 (1) 

 fastsette forskrift om avfall, jf. § 71 
(3) 

 

TU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef, med unntak av 
å: 

 

 fastsette planprogram, § 50 (3)  

 ta beslutning om å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn, § 50 (4) 

 beslutte om private planforslag skal tas til behandling etter § 
51 

 legge ned midlertidig forbud mot virksomhet og fradeling, § 
54 

 

 Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i 
sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning 

 

Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyr 
for avløp og avfall på Svalbard 

Lokalstyret delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter forskrift til TU, 
med unntak av: 

 vedta forskrift for Longyearbyen 
arealplanområdet, jf. § 15 

 

TU delegerer sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjef 
 

Adm.sjef kan bare treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning 

 

Transportløyve: 
 

Lokalstyret delegere sin 
avgjørelsesmyndighet etter forskrift til MNU, 
med unntak av: 

MNU delegerer følgende avgjørelsesmyndighet til adm.sjef: 

 føre kontroll med den løyvepliktige virksomhet, jf. § 11  

 tildele turvognløyve I og II  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1925-07-17-11?q=Svalbardloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1925-07-17-11/KAPITTEL_4#§25
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-79?q=svalbardmiljø
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2002-06-24-724
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2002-06-24-724
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Forskrift om persontransport med 
motorvogn mot vederlag i 
Longyearbyen 
 

 hvilke typer løyve som skal tildeles 
og hvor mange løyver som skal 
tildeles innenfor de forskjellige 
kategorier, jf. § 4 
 

 

Tobakkskadeloven 
 

 Lokalstyre delegere sin avgjørelsesmyndighet til adm.sjefen 
 

Forskrift om lokalstyrevalg i 
Longyearbyen 
 

Lokalstyret delegere sin 
avgjørelsesmyndighet til valgstyre 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1984-03-30-819?q=Forskrift%20om%20persontransport%20med%20motorvogn
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1984-03-30-819?q=Forskrift%20om%20persontransport%20med%20motorvogn
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1984-03-30-819?q=Forskrift%20om%20persontransport%20med%20motorvogn
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=Tobakkskadeloven

