
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 30.01.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Tema: Orientering budsjett 2018 ved rådmannen 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 1/2018 
Sak nr. Sakstittel  
001/18 Godkjenning av møtebok  
002/18 Avtale med Sørfold kommune vedrørende elever bosatt på 

Rødås 
 

003/18 Inngåelse av administrativt vertskommunesamarbeid 
vedrørende lønnssamarbeid 

 

004/18 Ny hovedtariffavtale og sentralt lønnsoppgjør 2018  
005/18 Rekruttering av rådmann Fauske kommune  
006/18 Ny E6 – Ny By prosjektet – Organisering, milepælsplan og 

budsjett 2018 
 

007/18 Boligsosial handlingsplan  
008/18 Søknad om støtte Valnesfjord Helsesportssenter - 

rehabiliteringskonferanse 
 

009/18 Montering av ventilasjon, oppgradering av elektrisk anlegg  
010/18 Rus og psykisk helsetjeneste i nye lokaler - Kjøp av 

Sykehusveien 11 
 

011/18 Vurdering oppføring av ny innendørs skytebane for kaliber 22 
og 9 mm ved Fauske idrettshall 

 

012/18 Prikktildeling etter brudd på alkohollovens bestemmelser  
013/18 Revidering av delegeringsreglementet  
014/18 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2017  
015/18 Søknad om fritak fra verv i omstillingsutvalget - Linda 

Salemonsen 
 

016/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Maria Dønnestad  
017/18 Mandat tilknyttet forhandlinger - Unntatt offentlighet med 

hjemmel i offentlighetslovens, § 13, jfr. forvaltningslovens § 
13 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
Fauske, 23.01.18 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/19443     
 Arkiv sakID.: 17/4335 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
001/18 Formannskap 30.01.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2017 godkjennes. 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Formannskap 

 
 
 
Møtedato: 27.11.2017 Fra kl. 10:30 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 7/2017 Til kl. 13:20 Møtested: Kommunestyresalen (Kantina) 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Kenneth Svendsen FRP 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
 
Varamedlemmer Parti 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
 
 
 
Inhabil Sak Varamedlem Merknad 
Linda Wangen 
Salemonsen 

109/17  Linda Salemonsen stilte 
spørsmål med egen habilitet. I 
styre for Fauske parkering AS. 
Salemonsen ble enstemmig 
erklært inhabil, jfr. 
forvaltningslovens § 6. 

 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

• Per-Gunnar Kung Skotåm (R): 
1. Ber en redegjørelse om leiebiler. 
2. Er det mulig å endre føring av protokoll, hvor det fremkommer hvem som stemte 
for/mot et forslag? 
3. Fylkestinget starter på søndag. Har ordfører tenkt på møte med 
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fylkestingsrepresentanter før møtet ang. vidergående skole? 
Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 
Per-Gunnar Kung Skotåm: 
1. Ordfører svarte. Rådmannen vil svare i neste formannskapsmøte. 
2. Ordfører svarte. Ber rådmannen se på om dette er mulig. 
3. Ordfører svarte. Ordfører har bedt om møte på søndag med en bred delegasjon. 
Representanter fra Sørfold og Saltdal vil også delta. 

Ordfører innvilget permisjon i sak 95/17. 
Nils-Christian Steinbakk (FL) innvilget permisjon fra og med sak 97/17. Ole Tobias Orvin (SV) 
trådte inn. 
Kristin Setså (H) innvilget permisjon fra og med sak 104/17. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.01.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
092/17 Godkjenning av møtebok  
093/17 Delegerte saker i perioden  
094/17 Referatsaker i perioden  
095/17 Betalingsregulativ 2018  
096/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021  
097/17 Salg eller alternativ benyttelse av Kosmo skole med 

nærliggende eiendommer 
 

098/17 Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling 
for 2018 

 

099/17 Strategiplan Reiseliv Salten 2017 - 2027  
100/17 Søknd om tilskudd - Prosjekt Opplev Sulis!  
101/17 Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra 

barnehage - hvit 
 

102/17 Plan for opprusting av kommunale veger for perioden 2018 - 
2021 

 

103/17 Søknad om kjøp av eiendom gnr. 83, bnr. 101 - Skysselvika  
104/17 Søknad om erverv av kommunal grunn i sjøgata  
105/17 Salg og leie av grunn til Statens vegvesen i forbindelse med 

bygging av ny Finneid bru 
 

106/17 Søknad om ettergivelse av gebyrer - Sulitjelma skytterlag  
107/17 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i etablering 

av nytt interkommunalt revisjonsselskap og nytt 
interkommunalt sekretariatselskap 

 

108/17 Møteplan 2018 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 

 

109/17 Ordningen med lørdagsfri parkering  
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092/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2017 godkjennes. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 092/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2017 godkjennes. 

 
 
 
093/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 093/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
094/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 094/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
095/17: Betalingsregulativ 2018 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 15.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 16.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 124/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 024/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Side 6 
 

OPKU- 062/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 
Betalingssatser bygning avsnitt 4 til avsnitt 9 

Alle disse punktene omhandler betalingssatser/-gebyrer for enkeltpersoner og næringslivet og 
vedrørende de mange regler for å få igangsatt tiltak på sine eiendommer. 
Dagens satser er bygget opp slik at en omsøker kan bli rammet av flere punkter i satser-
/gebyrregulativet, som kan medføre meget store kostnader for både privatpersoner og 
næringsutvikler, uhensiktsmessig dyrt. 
Fauske kommune skal være en etablerings positiv kommune. Med dagens regulativ er dette det 
motsatte. 
Det er ikke forenlig med god samfunns- eller stedsutvikling å gebyrlegge initiativtakere, med så 
høye satser og behandlinger som utløser nye satser på en uheldig måte. 

Forslag: 
1 
Betalingsregulativet punkt 4 til 9, gjennomgås i den hensikt å ha en max.grense på 
totalkostnader for initiativtaker/-søker, der det kommer flere betalingssatser i samme søknad. 
2 
Dagens satser settes ned med 30 % for å gjøre Fauske kommune til en mer attraktiv 
etableringskommune. 

 

FRP's forslag pkt. 1 ble forkastet med 4 mot 4 stemmer (ordførers dobbeltstemme). 
FRP's forslag pkt. 2 ble forkastet med  7 mot 1 stemme. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 095/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
 
 
096/17: Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape fremtidig 
økonomisk handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover.  

b. Fokus på en fremtidsrettet helse- og omsorgssektor, gjennom nedtrekk av langtidsplasser 
for styrking av hjemmetjenesten.  

c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og 
barnehagebygg med uteområder. 

d. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 
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2. Økonomiplan 2018-2021 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- 
og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.  

 
 
3. Budsjett 2018 

a. Budsjett 2018 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2018 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter 

og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

c. Investeringsplanen 2018 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske 

kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, bokstav a.  
i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første ledd:  

1. Boliger 4,0 promille 
2. Fritidseiendom 4,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 promille 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 12 annet ledd settes til kr 100 000,- for hver 
boenhet. 

iii. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014. 
iv. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin er 

31. mars og andre termin er 30. september.  
v. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 

kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. 
eskl. § 33 tredje ledd. 

vi. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og 
foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav a. 
Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen 
betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.  

vii. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, 
bokstav c. 

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 
i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 

stortingsrepresentant.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

g. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 141,060 mill. kr. Dette fordeler seg på 
131,060 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-investeringer. Lånene gis 
løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er 
avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:  
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Investeringsprosjekter som i 2018-kolonnen står oppført med kr 0,– gjennomføres i 2018, 
og har allerede finansiering gjennom tidligere års låneopptak.  
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og SV: 
 

DRIFT  
  
Økte utgifter/reduserte inntekter  
Eiendomsskatt Kr.   5 700 000,- 
Institusjon Kr.   6 150 000,- 
Sagatun Kr.   1 570 000,- 
Skolefrukt Kr.      650 000,- 
Newtonrom Kr.      295 000,- 
Kulturtilskudd Kr.      250 000,- 
Tilskudd lysløyper Kr.      120 000,-  
Partnerskap løypekjøring Kr.      130 000,- 
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Hjemmebasert omsorg Kr.   1 000 000,- 
Drift Buen Kr.   1 800 000,- 
SUM økte driftsutgifter Kr. 17 665 000,- 
  
  
Økte inntekter/reduserte utgifter:  
Vakant stilling råd. Stab Kr.      800 000,- 
Vakant stilling barnevernleder Kr.      800 000,- 
Reduksjon bemanningskontor Kr.   2 350 000,- 
Reduksjon politisk virksomhet Kr.      565 000,- 
Ytterligere vakant stilling Idrettskonsulent Kr.      350 000,-  
Økt inntekt konsesjonskraft Kr.      800 000,- 
Effektivisering lederstruktur Kr.   2 000 000,- 
Økt skatteanslag Kr.   2 000 000,- 
Avdragsutsettelser Kr.   8 000 000,- 
Sum reduserte utgifter/økte inntekter Kr. 17 665 000,- 
  
  
INVESTERINGER  
  
Utbygging Vestmyra barnehage (rød) Kr. 15 000 000,- 
Utvikling vei og næringsareal Søbbesva Kr.   5 000 000,- 
Ombygging Vestmyra barnehage (hvit) Kr. 11 000 000,- 
SUM investeringer Kr. 31 000 000,- 
  
  
INVESTERINGER FINANSIERING  
  
Refusjon MVA Kr.   7 000 000,- 
Økt salg av eiendom Kr.   5 000 000,- 
Økt låneopptak Kr. 19 000 000,- 
 

Kommentarer til budsjettforslag fra Felleslista, Rødt og SV: 

ØKTE UTGIFTER/REDUSERTE INNTEKTER 

1. Det blir ingen økning av eiendomsskatt. En usosial skatt som rammer grupper som 
allerede i dag sliter økonomisk. 

2. Partiene går sterkt imot å legge ned en institusjonsavdeling så lenge vi har dobbeltrom i 
bruk og vi vet at det står 19 innbyggere som venter på institusjonsplass i kommunen. 

3. Sagatun videreføres som et bokollektiv med heldøgns omsorgstilbud. 
4. Skolefrukt til alle grunnskoleelever som ble innført i 2017 og som har blitt svært populært 

blant elevene videreføres. 
5. Newtonrom opprettholdes. 
6. Kulturtilskudd til frivillige organisasjoner opprettholdes delvis. 
7. Tilskudd for opprettholdelse av lys i løyper opprettholdes i folkehelsekommunen Fauske. 
8. Tilskudd til opparbeidelse av løypekjøring i kommunen videreføres. 
9. Hjemmebasert omsorg styrkes. 
10. Drift av "Buen" finansieres. 
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ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE UTGIFTER 

1. I forbindelse med omorganisering blir ledig stilling ved Rådmannens stab satt vakant i 
2018. 

2. Ved barnevernet blir ledig stilling som barnevernsleder satt vakant i 2018. Funksjonene 
tillegges enhetsleder. 

3. Det foretas en reduksjon ved bemanningskontor. Oppgaver overføres delvis til fag- og 
avdelingsledere. Personell som blir berørt av omleggingen tilbys arbeid innenfor ledige 
lønnsmidler innenfor pleie og omsorg. 

4. Idrettskonsulentstillingen holdes vakant hele 2018. 
5. Konsesjonskrafta er solgt. 
6. Det er behov for en effektivisering i Fauske kommune, og i første omgang ber man 

rådmannen iverksette et arbeid innenfor lederstruktur. I den forbindelse bør man også se 
på om man, på nytt, bør innføre felles ledelse mellom skoler og barnehager. Altså 
organisere disse som oppvekstsenter med en felles ledelse. 

7. Man øker forsiktig skatteanslaget. Dette ansees som forsvarlig, basert på de siste års 
regnskap i forhold til vedtatte budsjett. 

8. Omstilling av kommunen, for å tilpasse driftsutgifter til driftsinntektene, skal startes opp. 
Dette er ikke gjort over natten. Derfor forlenger man nedbetalingstiden på opptatte lån. 
Dette vil bidra til at omstillingen blir mulig å gjennomføre i løpet av 2-3 år. 

 

INVESTERINGER 

1. Som et ledd i å gå fra leid areal til eget har Oppvekst og kulturutvalget foreslått å bygge 
ut en 2 avdelings barnehage ved Vestmyra Rød barnehage. Kostnadene innarbeides i 
budsjett 2018. 

2. Utvikling av vei og industriareal på Søbbesva, som man så smått har startet opp med, 
har skapt en positiv holdning blant næringsliv. Denne utvikling må fortsette i 2018. 

3. Leieavtalen for voksenopplæringen på Søbbesva sies opp. Vestmyra barnehage (hvit) 
bygges til dette formålet. 

 

INVESTERINGER FINANSIERING: 

1. Refusjon MVA utgjør ca. 7 mill. kroner. 
2. Salg av grunn og eiendom er i rådmannens forslag satt til 2,5 mill. En økning med 5 mill. 

synes forsvarlig sett i forhold til erfaring. 
3. Økt låneopptak utover rådmannens forslag blir da 19 mill. 

 

NÆRINGSFONDET 

1. Gatafestivalen 18 økes med kr. 300 000,-. 
 

FL/R/SV's endringer i rådmannens forslag til innstilling: 

1 b alt etter komma strykes 

2 a , samt kommunestyrets vedtak 

3 c etter kommunestyrets vedtak 

3 e) 1. Boliger 3 promille 
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2. Fritidseiendom 3 promille 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 
FL/R/SV's forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 
Rådmannens forslag med endringer fra FL/R/SV ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 
FL/R/SV's forslag 1b ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag. 
FL/R/SV's forslag 2a og 3c ble enstemmig vedtatt. 
FL/R/SV's forslag 3e) ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 096/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape fremtidig 
økonomisk handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover.  

b. Fokus på en fremtidsrettet helse- og omsorgssektor.  
c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og 

barnehagebygg med uteområder. 
d. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 
 
2. Økonomiplan 2018-2021 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- 
og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune, samt 
kommunestyrets vedtak.  

 
 
3. Budsjett 2018 

a. Budsjett 2018 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2018 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter 

og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

c. Investeringsplanen 2018 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger etter 
kommunestyrets vedtak. 

d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske 

kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, bokstav a.  
i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første ledd:  

1. Boliger 3,0 promille 
2. Fritidseiendom 3,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 promille 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 12 annet ledd settes til kr 100 000,- for hver 
boenhet. 

iii. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014. 
iv. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin er 

31. mars og andre termin er 30. september.  
v. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 

kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. 
eskl. § 33 tredje ledd. 

vi. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og 
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foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav a. 
Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen 
betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.  

vii. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, 
bokstav c. 

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 
i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 

stortingsrepresentant.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

g. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 141,060 mill. kr. Dette fordeler seg på 
131,060 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-investeringer. Lånene gis 
løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er 
avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:  

 

 
 
Investeringsprosjekter som i 2018-kolonnen står oppført med kr 0,– gjennomføres i 2018, 
og har allerede finansiering gjennom tidligere års låneopptak.  
 
 
Endringer: 
 

DRIFT  
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Økte utgifter/reduserte inntekter  
Eiendomsskatt Kr.   5 700 000,- 
Institusjon Kr.   6 150 000,- 
Sagatun Kr.   1 570 000,- 
Skolefrukt Kr.      650 000,- 
Newtonrom Kr.      295 000,- 
Kulturtilskudd Kr.      250 000,- 
Tilskudd lysløyper Kr.      120 000,-  
Partnerskap løypekjøring Kr.      130 000,- 
Hjemmebasert omsorg Kr.   1 000 000,- 
Drift Buen Kr.   1 800 000,- 
SUM økte driftsutgifter Kr. 17 665 000,- 
  
  
Økte inntekter/reduserte utgifter:  
Vakant stilling råd. Stab Kr.      800 000,- 
Vakant stilling barnevernleder Kr.      800 000,- 
Reduksjon bemanningskontor Kr.   2 350 000,- 
Reduksjon politisk virksomhet Kr.      565 000,- 
Ytterligere vakant stilling Idrettskonsulent Kr.      350 000,-  
Økt inntekt konsesjonskraft Kr.      800 000,- 
Effektivisering lederstruktur Kr.   2 000 000,- 
Økt skatteanslag Kr.   2 000 000,- 
Avdragsutsettelser Kr.   8 000 000,- 
Sum reduserte utgifter/økte inntekter Kr. 17 665 000,- 
  
  
INVESTERINGER  
  
Utbygging Vestmyra barnehage (rød) Kr. 15 000 000,- 
Utvikling vei og næringsareal Søbbesva Kr.   5 000 000,- 
Ombygging Vestmyra barnehage (hvit) Kr. 11 000 000,- 
SUM investeringer Kr. 31 000 000,- 
  
  
INVESTERINGER FINANSIERING  
  
Refusjon MVA Kr.   7 000 000,- 
Økt salg av eiendom Kr.   5 000 000,- 
Økt låneopptak Kr. 19 000 000,- 
 
 

Kommentarer til budsjettforslag fra Felleslista, Rødt og SV: 

ØKTE UTGIFTER/REDUSERTE INNTEKTER 

1. Det blir ingen økning av eiendomsskatt. En usosial skatt som rammer grupper som 
allerede i dag sliter økonomisk. 

2. Partiene går sterkt imot å legge ned en institusjonsavdeling så lenge vi har 
dobbeltrom i bruk og vi vet at det står 19 innbyggere som venter på institusjonsplass i 
kommunen. 

3. Sagatun videreføres som et bokollektiv med heldøgns omsorgstilbud. 
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4. Skolefrukt til alle grunnskoleelever som ble innført i 2017 og som har blitt svært 
populært blant elevene videreføres. 

5. Newtonrom opprettholdes. 
6. Kulturtilskudd til frivillige organisasjoner opprettholdes delvis. 
7. Tilskudd for opprettholdelse av lys i løyper opprettholdes i folkehelsekommunen 

Fauske. 
8. Tilskudd til opparbeidelse av løypekjøring i kommunen videreføres. 
9. Hjemmebasert omsorg styrkes. 
10. Drift av "Buen" finansieres. 

 
ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE UTGIFTER 

1. I forbindelse med omorganisering blir ledig stilling ved Rådmannens stab satt vakant i 
2018. 

2. Ved barnevernet blir ledig stilling som barnevernsleder satt vakant i 2018. 
Funksjonene tillegges enhetsleder. 

3. Det foretas en reduksjon ved bemanningskontor. Oppgaver overføres delvis til fag- og 
avdelingsledere. Personell som blir berørt av omleggingen tilbys arbeid innenfor 
ledige lønnsmidler innenfor pleie og omsorg. 

4. Idrettskonsulentstillingen holdes vakant hele 2018. 
5. Konsesjonskrafta er solgt. 
6. Det er behov for en effektivisering i Fauske kommune, og i første omgang ber man 

rådmannen iverksette et arbeid innenfor lederstruktur. I den forbindelse bør man også 
se på om man, på nytt, bør innføre felles ledelse mellom skoler og barnehager. Altså 
organisere disse som oppvekstsenter med en felles ledelse. 

7. Man øker forsiktig skatteanslaget. Dette ansees som forsvarlig, basert på de siste års 
regnskap i forhold til vedtatte budsjett. 

8. Omstilling av kommunen, for å tilpasse driftsutgifter til driftsinntektene, skal startes 
opp. Dette er ikke gjort over natten. Derfor forlenger man nedbetalingstiden på 
opptatte lån. Dette vil bidra til at omstillingen blir mulig å gjennomføre i løpet av 2-3 år. 

 
INVESTERINGER 

1. Som et ledd i å gå fra leid areal til eget har Oppvekst og kulturutvalget foreslått å 
bygge ut en 2 avdelings barnehage ved Vestmyra Rød barnehage. Kostnadene 
innarbeides i budsjett 2018. 

2. Utvikling av vei og industriareal på Søbbesva, som man så smått har startet opp med, 
har skapt en positiv holdning blant næringsliv. Denne utvikling må fortsette i 2018. 

3. Leieavtalen for voksenopplæringen på Søbbesva sies opp. Vestmyra barnehage (hvit) 
bygges til dette formålet. 

 
INVESTERINGER FINANSIERING: 

1. Refusjon MVA utgjør ca. 7 mill. kroner. 
2. Salg av grunn og eiendom er i rådmannens forslag satt til 2,5 mill. En økning med 5 

mill. synes forsvarlig sett i forhold til erfaring. 
3. Økt låneopptak utover rådmannens forslag blir da 19 mill. 

 
NÆRINGSFONDET 

1. Gatafestivalen 18 økes med kr. 300 000,-. 
 
 
 



Side 15 
 

097/17: Salg eller alternativ benyttelse av Kosmo skole med nærliggende eiendommer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Rådmannen iverksetter salg av Kosmo skole beliggende på gnr/brnr 62/45. Det må 
før salg tinglyses veirett over 62/45 til eiendom 62/87 og til privat veg med tilførsel 
til FV 530. 

2. Rådmannen iverksetter salg av eiendom 62/87 (parkeringsplass) som kan brukes i 
sammenheng med salg av 62/88 til garasjeanlegg/parkering. 

3. Rådmannen iverksetter salg av 62/88 (tilliggende friområde til 62/45). Før salg må 
det innhentes takst for nevnte eiendommer. Området skal vurderes i 
reguleringssammenheng til boligformål på inntil 5 boligtomter.  

4. Rådmannen vurderer om de nevnte eiendommer selges samlet eller hver for seg. 
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Kung Skotåm (R) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av FL/R/SV: 
5. Før eventuelt salg fremmes saken for formannskapet. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL/R/SV's tilleggsforslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 
FOR- 097/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Rådmannen iverksetter salg av Kosmo skole beliggende på gnr/brnr 62/45. Det må 
før salg tinglyses veirett over 62/45 til eiendom 62/87 og til privat veg med tilførsel 
til FV 530. 

2. Rådmannen iverksetter salg av eiendom 62/87 (parkeringsplass) som kan brukes i 
sammenheng med salg av 62/88 til garasjeanlegg/parkering. 

3. Rådmannen iverksetter salg av 62/88 (tilliggende friområde til 62/45). Før salg må 
det innhentes takst for nevnte eiendommer. Området skal vurderes i 
reguleringssammenheng til boligformål på inntil 5 boligtomter.  

4. Rådmannen vurderer om de nevnte eiendommer selges samlet eller hver for seg. 

5. Før eventuelt salg fremmes saken for formannskapet. 

 
 
 
098/17: Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske 
Stats Husbank til videreformidling for år 2018 på kroner 18 000 000,-. 
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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FOR- 098/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske 
Stats Husbank til videreformidling for år 2018 på kroner 18 000 000,-. 

 
 
 
099/17: Strategiplan Reiseliv Salten 2017 - 2027 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret slutter seg til Strategiplan Reiseliv Salten 2017-2027. 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune legges 

fram i egen sak i kommunestyret. 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens 

næringsplan. 

 
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 099/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret slutter seg til Strategiplan Reiseliv Salten 2017-2027. 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune legges 

fram i egen sak i kommunestyret. 
3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens 

næringsplan. 

 
 
 
100/17: Søknd om tilskudd - Prosjekt Opplev Sulis! 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

• Fauske kommune ønsker å bidra til god og bærekraftig utvikling også innen 
besøksnæringen. Gjennom prosjektet Opplev Sulis! kan samordning av mange tiltak 
bidra til bærekraftig vekst og økt verdiskaping i eksisterende bedrifter. Prosjektet vil 
bidra til kunnskapsbasert utvikling og løft på nasjonalt nivå for området, som kommer 
Fauske kommune til gode. 

 
· Prosjektet Opplev Sulis! støttes fra næringsfondet med 100 000 pr år i en 3-

årsperiode, under forutsetning at øvrige bidragsytere gir tilsagn om støtte til prosjektet. 

 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en 
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periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig 
tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 100/17 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

• Fauske kommune ønsker å bidra til god og bærekraftig utvikling også innen 
besøksnæringen. Gjennom prosjektet Opplev Sulis! kan samordning av mange tiltak 
bidra til bærekraftig vekst og økt verdiskaping i eksisterende bedrifter. Prosjektet vil 
bidra til kunnskapsbasert utvikling og løft på nasjonalt nivå for området, som kommer 
Fauske kommune til gode. 

 
· Prosjektet Opplev Sulis! støttes fra næringsfondet med 100 000 pr år i en 3-

årsperiode, under forutsetning at øvrige bidragsytere gir tilsagn om støtte til prosjektet. 

 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en 
periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig 
tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de 
foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige 
støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
101/17: Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 16.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit gjennomføres 
etter alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage og 
dagens lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få 
kostnadene så lave som mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 

5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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• Flytting av de to gjenværende avdelingene i Vestmyra barnehage – hvit utsettes på 

ubestemt tid med bakgrunn i kommunens nåværende økonomiske situasjon. 

 
· Fauske voksenpedagogiske senter forblir i leide arealer. 

 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit gjennomføres 
etter alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage og 
dagens lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få kostnadene 
så lave som mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 

5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 

FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 
OPKU- 066/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit gjennomføres 
etter alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage og 
dagens lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få 
kostnadene så lave som mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 

5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet rådmannens forslag. 
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Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for H's forslag. 

 
FOR- 101/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit gjennomføres 
etter alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage og 
dagens lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få 
kostnadene så lave som mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 

5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 

 
 
 
102/17: Plan for opprusting av kommunale veger for perioden 2018 - 2021 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre vedtar plan for opprusting av kommunale veger for perioden 2018 
– 2021. 
 
Det forutsettes at planen følges opp i kommende økonomiplan. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar plan for opprusting av kommunale veger for perioden 2018 
– 2021. 
 
Det forutsettes at planen følges opp i kommende økonomiplan. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 111/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre vedtar plan for opprusting av kommunale veger for perioden 2018 
– 2021. 
 
Det forutsettes at planen følges opp i kommende økonomiplan. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
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Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 102/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar plan for opprusting av kommunale veger for perioden 2018 
– 2021. 
 
Det forutsettes at planen følges opp i kommende økonomiplan. 

 
 
 
103/17: Søknad om kjøp av eiendom gnr. 83, bnr. 101 - Skysselvika 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke tomt gnr. 83, bnr. 101 til Fauske Maskinstasjon.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger ikke tomt gnr. 83, bnr. 101 til Fauske Maskinstasjon.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 117/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke tomt gnr. 83, bnr. 101 til Fauske Maskinstasjon.  
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Leif Lindstrøm (FRP) fremmet følgende forslag: 
Søker har lang tradisjon for forretningsdrift i aktuelle område og på aktuelle tomt. 
Fauske kommune ønsker å imøtekomme etablerte næringsliv i kommunen på best mulig måte. I 
denne aktuelle saken vil det kunne være en konflikt med tomtens beliggenhet, sett i  lys av 
fremtidig utnyttelse av tomten. 
Fauske kommune kan innvilge et salg på samme omsøkte størrelse av dagens tomt, men i en 
av ytterkantene av aktuell total næringsarealer. 

Innstilling 
1. 
Fauske kommune selger arealer på samme størrelse som omsøkt, men dog i ytterkant av 
Skysselvika industriareal. 
2.  
Tomteprisen skal se i sammenhengen med den totale tiden Fauske maskinstasjon har hatt 
Skysselvika som sitt etablering og drift tid siden 60 tallet. 
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Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for FRP's forslag. 

 
FOR- 103/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune selger ikke tomt gnr. 83, bnr. 101 til Fauske Maskinstasjon.  
 
 
 
104/17: Søknad om erverv av kommunal grunn i sjøgata  
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

1. Ole Helland og Listbeth Grimelid innvilges erverv av ca 120m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom. 

Arealet framkommer gjennom areal som eies av Fauske kommune innenfor regulert 
byggeformål  på F/K/B1 i reguleringsplan for Sjøgata vest. 
Pris for arealet settes til 700 kr,- pr. m2. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer.  
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindels med ervervet. 
 
2. Plan utvikling gir bistand til søker vedrørende erverv av grunn fra Fauske 

handelseiendom. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ole Helland og Listbeth Grimelid innvilges erverv av ca 120m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom. 

Arealet framkommer gjennom areal som eies av Fauske kommune innenfor regulert 
byggeformål  på F/K/B1 i reguleringsplan for Sjøgata vest. 
Pris for arealet settes til 700 kr,- pr. m2. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer.  
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindels med ervervet. 
 
2. Plan utvikling gir bistand til søker vedrørende erverv av grunn fra Fauske 

handelseiendom. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 116/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Ole Helland og Listbeth Grimelid innvilges erverv av ca 120m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom. 

Arealet framkommer gjennom areal som eies av Fauske kommune innenfor regulert 
byggeformål  på F/K/B1 i reguleringsplan for Sjøgata vest. 
Pris for arealet settes til 700 kr,- pr. m2. 
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Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer.  
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindels med ervervet. 
 
2. Plan utvikling gir bistand til søker vedrørende erverv av grunn fra Fauske 

handelseiendom. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 104/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Ole Helland og Listbeth Grimelid innvilges erverv av ca 120m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom. 

Arealet framkommer gjennom areal som eies av Fauske kommune innenfor regulert 
byggeformål  på F/K/B1 i reguleringsplan for Sjøgata vest. 
Pris for arealet settes til 700 kr,- pr. m2. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer.  
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindels med ervervet. 
 
2. Plan utvikling gir bistand til søker vedrørende erverv av grunn fra Fauske 

handelseiendom. 

 
 
 
105/17: Salg og leie av grunn til Statens vegvesen i forbindelse med bygging av ny 
Finneid bru 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret gir Rådmann fullmakt til å gå i forhandlinger i forbindelse med salg av 
næringsareal og friområder/parkbelte i forbindelse med etablering av ny bru over 
Finneidstraummen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret gir Rådmann fullmakt til å gå i forhandlinger i forbindelse med salg av 
næringsareal og friområder/parkbelte i forbindelse med etablering av ny bru over 
Finneidstraummen. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 118/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret gir Rådmann fullmakt til å gå i forhandlinger i forbindelse med salg av 
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næringsareal og friområder/parkbelte i forbindelse med etablering av ny bru over 
Finneidstraummen. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 105/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret gir Rådmann fullmakt til å gå i forhandlinger i forbindelse med salg av 
næringsareal og friområder/parkbelte i forbindelse med etablering av ny bru over 
Finneidstraummen. 

 
 
 
106/17: Søknad om ettergivelse av gebyrer - Sulitjelma skytterlag 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.11.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Søknad om delvis ettergivelse av saksbehandlergebyrer avslåes.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Søknad om delvis ettergivelse av saksbehandlergebyrer avslåes.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 115/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Søknad om delvis ettergivelse av saksbehandlergebyrer avslåes.  
 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag: 
Skytterlaget gis fritak for gebyr for søknad om byggetillatelse for nytt bygg på standplass 200-
meter. 

H's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 106/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Skytterlaget gis fritak for gebyr for søknad om byggetillatelse for nytt bygg på standplass 
200-meter. 
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107/17: Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i etablering av nytt 
interkommunalt revisjonsselskap og nytt interkommunalt sekretariatselskap  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet ber om at sak om å vurdere å si ja til å delta i nytt selskap for revisjon og 
nytt selskap for sekretariat, tas opp på neste kommunestyremøte med saksutredning fra 
administrasjonen. 
 
Vedtak fattes med hjemmel i kommunelovens § 13.  
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 107/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet ber om at sak om å vurdere å si ja til å delta i nytt selskap for revisjon og 
nytt selskap for sekretariat, tas opp på neste kommunestyremøte med saksutredning fra 
administrasjonen. 
 
Vedtak fattes med hjemmel i kommunelovens § 13.  

 
 
 
108/17: Møteplan 2018 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 125/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt. 
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HEOM- 025/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 068/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Fram til kommunestyrets behandling bes rådmannen se på reduksjon i møter i hovedutvalg fra 
7 til 4 møter. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 108/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
 
109/17: Ordningen med lørdagsfri parkering 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune velger å avvikle ordningen med lørdagsfri parkering fra  
1. januar 2018. 
 

 
Formannskap 27.11.2017: 
 
Inhabil Varamedlem Merknad 
Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen stilte spørsmål med 
egen habilitet. I styre for Fauske parkering 
AS. 
Salemonsen ble enstemmig erklært 
inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6. 

 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo: 
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Fauske kommune viderefører ordningen med avgiftsfri parkering på lørdager i 2018. 

Ordningen vurderes og sees i sammenheng med evaluering av Fauske Parkering AS høsten 
2018. 

 

R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 109/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune viderefører ordningen med avgiftsfri parkering på lørdager i 2018. 

Ordningen vurderes og sees i sammenheng med evaluering av Fauske Parkering AS høsten 
2018. 
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Sak nr.   Dato 
002/18 Formannskap 30.01.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Avtale med Sørfold kommune vedrørende elever bosatt på Rødås 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune går i forhandlinger med Sørfold kommune om oppsigelse av avtalen fra 
01.08.2019.  
 
Alle elever overføres til sin nærskole i hjemkommunen Fauske fra samme dato.  
 
Det innvilges ikke nye søknader knyttet til skoleplass i Sørfold kommunen i perioden fram til 
oppsigelse av avtalen.  
 
Allerede vedtatte besparelse for 2018 på kr 400 000,- tas inn gjennom midlertidig reduksjon av 0,5 
årsverk i skole.  
 

 
Vedlegg: 
18.01.2018 Samarbeidsavtale Fauske - Sørfold. Grunnskoleopplæring 1370602 
 
Sammendrag: 
 
Rådmannen foreslo i K-sak 97/17 om årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 oppsigelse av inngått 
avtale med Sørfold kommune knyttet til skoleplass for elever bosatt på Rødås. Dette ble også vedtatt av 
kommunestyret i deres behandling av saken.   
I budsjettdokumenter ble det foreslått at avtalen sies opp fra august 2018, og elevene overføres til 
skoler i hjemkommunen fra samme tidspunkt.  
 
Saksopplysninger: 
 
Etter at vedtaket var besluttet ble det sendt ut informasjon til foresatte knyttet til oppsigelse av avtalen. 
De foresatte ble invitert til dialog med skoleenheten knyttet til vedtaket og overgang av skoleplass til 
Fauske.  
Tilbakemeldinger fra foresatte var at de ønsket et dialogmøte med ordfører og rådmann i stedet, og det 
ble dermed gjennomført møte med de berørte parter den 16.01.2018 der ordfører, rådmann og 
kommunalsjef oppvekst og kultur var tilstede sammen med en utvalgt gruppe av foresatte bestående av 
4 personer.  
 
De foresatte uttrykker sterk bekymring for vedtaket, og gir tilbakemelding på at de ønsker vedtaket 
opphevet, slik at deres barn fortsatt kan få sin skolegang i Sørfold.  
Det stilles også spørsmålstegn ved hvor stor besparelsen for kommunen vil være, hvis man overfører 
elevene til skoler i Fauske. De tar også opp punktet om kommunen har anledning til å iverksette et 



vedtak allerede fra 2018, og har henvist til den inngåtte avtalens punkt 9. Foreldrene gir i møte utrykk 
for at dersom avtalene ikke kan opprettholdes, så ønskes det i alle fall en løsning med gradvis utfasing 
av avtalen, slik at deres barn får fullført skolegangen i Sørfold.  
 
Økonomi 
Gjeldende avtale ble inngått i 2012. Avtalens punkt 6 sier at Fauske kommune skal betale Sørfold 
kommune en godtgjørelse elevpris basert på KOSTRA-tall for Fauske kommune, knyttet til korrigerte 
brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss. For 2017 utgjør dette kr 118 304,- pr elev. 
Før den formaliserte avtalen ble inngått betalte Fauske kommune kr 10 000,- pr elev pr skoleår i 
kompensasjon til Sørfold kommune.  
 
Pr i dag gjelder avtalen 8 elever noe som gir Fauske kommune årlige utgifter på kr 946 432,-  
Dersom elevene overføres til skoler i Fauske vil kommunen måtte dekke transportutgifter for den 
enkelte elev knyttet til skoleskyss. Dette utgjør kr 9880,- pr elev og gir en samlet utgift på kr 79 040,-  
 

 Pr elev  Antall elever Sum  
Korrigerte brutto driftsutgifter 2017 118 304,- 8 946 432,-  
Skyssutgifter  9880,-  8 79 040,-  
Netto besparelse 108 424,-  8 867 392,-  

 
Besparelsen til Fauske kommune ved å overføre skoletilbudet til egen kommune vil dermed være netto 
kr 867 392,-. Besparelsen vil være avhengig av antall elever, netto besparelse pr elev er pr tiden kr 
108 424,-  
 
Elevene tilhører flere ulike årstrinn, maks 2 elever pr trinn. En overføring til Fauske vil pr i dag være 
mulig uten endring av dagens organisering av klasser, derfor vil kommunen få en nettobesparelse pr 
elev lik tabell ovenfor.  
 
Avtalens innhold 
En juridisk gjennomgang av avtalen gir Fauske kommune en rett til å avgjøre om avtalen skal brukes eller 
ikke. Det anbefales likevel at vi forholder oss til punkt 9 med ett års oppsigelse før start av påfølgende 
skoleår, for å ivareta forutsigbarheten for de som i dag er berørt av avtalen.  
  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Alle elever som er bosatt på Rødås og som benytter skoleplass i Sørfold, har fått dette innvilget gjennom 
søknad til Fauske kommune. Vedtak knyttet til skoleplass er i form av et enkeltvedtak, som viser til 
inngått samarbeidsavtale. Ved opphør av avtalen faller grunnlaget for alle enkeltvedtak bort, og elevene 
vil tildeles skoleplass i sin hjemkommune ut fra ordinære retningslinjer og i hht nærskoleprinsippet. I 
praksis vil det si Erikstad eller Vestmyra skole for 1.-4.trinn og Vestmyra skole for 5.-10.trinn.  
 
Elevene har i dag kort skolevei fra Rødås til Straumen skole, og foresatte har oppgitt at de har en 
avstand på ca 2,7 km mellom hjem og skole. Ved overføring til Fauske vil alle elevene få en skolevei på 
ca 1,4 mil, og dermed ha rett til skoleskyss. De vil bli transportert med skolebuss både til og fra skolen. 
Skysstilbudet vil ta ca 15 – 20 minutter hver vei, og det er innenfor det som regnes som normal busstid.  
 
Slik Rådmannen ser det finnes det flere alternativer knyttet til saken.  
 

1. Avtalen opprettholdes slik den foreligger i dag, og Fauske kommune vil fortløpende innvilge 



nye søknader om benyttelse av skoleplass i Sørfold ut fra betingelsene i avtalen.  

 
2. Fauske kommune går i forhandlinger med Sørfold kommune og sier opp avtalen fra 

01.08.2019, og elevene overføres til skoler i hjemkommunen fra samme dato.  

 
3. Samme som punkt 2, der avtalen sies opp fra 01.08.2019, men med gradvis utfasing av avtalen 

for elever som allerede har fått innvilget skoleplass i Sørfold. Ingen nye elever innvilges rett til 
skoleplass i Sørfold. Siste elev med innvilget rett går da ut skoleåret 2025.  

 
 
I og med at kommunen anerkjenner at avtalen uansett ikke er oppsigelig før 01.08.2019, innebærer det 
at innsparingstiltaket på kr 400 000,- beregnet for regnskapsåret 2018 ikke vil kunne realiseres. Det 
betyr at kommunen må finne dekning for beløpet innenfor andre områder, og for skole vil det betyr 
reduksjoner knyttet til antall årsverk.  
 
Alternativ 1 har som konsekvens at den årlige avtalekostnaden vil løpe også fra 2019 og i årene 
fremover. 
  
Alternativ 2 innebærer at kommunen fra 2019 vil kunne realisere det beregnede innsparingspotensialet 
med effekt fra 01.08 2019 og full effekt fra budsjettåret 2020.  
 
Alternativ 3 vil gi kommune en gradvis reduksjon i avtalekostnaden frem til full effekt i år 2026.  
 
Alle tall og beregninger er knyttet til både kjente elevtall og KOSTRA-tall slik de foreligger i dag. 
Regnestykket vil endre seg med tilflytting og fraflytting, samt endringer i KOSTRA-tallene, som 
oppdateres årlig ved avslutning av kommuneregnskapet.  
  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØRFOLD KOMMUNE OG FAUSKE KOMMUNE

OM GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN

Denne avtalen erstatter ved undertegning tidligere inngåtte avtale datert 25. februar 2009.

1. Fauske kommune og Sørfold kommune er enig om at Fauske, etter innvilget søknad for
enkeltelever, kan kjøpe grunnskoleopplæring fra Sørfold kommune for bosatte på Rødås.

2. Denne avtalen gjelder for navngitte elever fra og med skoleåret 2012-2013 og videre etter
behov og enighet mellom partene inntil avtalen sies opp. Det skal følge en liste over elever
og klassetrinn som vedlegg til denne avtalen. Listen skal oppdateres årlig og ved evt.
endringer.

(I
3. Fauske kommune bestemmer om det skal gis tilbud i egen kommune, eller om denne avtalen

skal brukes.

4. Saksbehandlingen følger reglene for enkeltvedtak.

5. Opplæringen skal følge opplæringsloven og offentlige læreplaner.

6. Fauske kommune skal betale Sørfold kommune en godtgjørelse elevpris etter KOSTRA-tall for
Fauske kommune. (Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202,222,
223), per elev)

7. Evt. spesialundervisning i hht lover ikke inkludert i avtalte godtgjørelse og skal avtales

særskilt hvis det blir aktuelt. Det påligger begge parter å informere hverandre gjensidig så
tidlig som mulig hvis behov oppstår. Enkeltvedtak om spesialundervisning fattes av Fauske
kommune, etter søknad fra Sørfold kommune.

~

8. Skulle det bli aktuelt med f.eks klassedeling som en konsekvens av denne avtalen er heller
ikke ekstrakostnader for det inkludert i avtalte godtgjørelse. Det påligger Sørfold kommune å
informere Fauske kommune så tidlig som mulig hvis dette kan bli aktuelt i avtaleperioden.

9. Avtalen kan endres etter forhandlinger hvis en av partene ønsker det, og sies opp med ett års

varsel før skoleåret starter påfølgende år.

10. Partene er enig om at det skal gjennomføres minimum ett årlig samarbeidsmøte.

Sørfold kommune Fauske kommune

23.11.2012

Ordfører
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Ordfører
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Sak nr.   Dato 
 Partssammensatt utvalg  
003/18 Formannskap 30.01.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Inngåelse av administrativt vertskommunesamarbeid vedrørende lønnssamarbeid 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ vertskommunesamarbeid 
knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 
 

 
Vedlegg: 
22.01.2018 Samarbeidsavtale Fauske og Bodø kommune - lønnskjøring 2018 01 17 1370987 
 
Sammendrag: 
 
Rådmann har i forbindelse med ledighet i to hele stillinger ved lønningskontoret vurdert ulike 
løsningsalternativer. 
 
Rådmannen konkluderer med at Fauske kommune og Bodø kommune bør inngå et administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b.  
  
Saksopplysninger: 
I juni kom oppsigelse fra en lønnsmedarbeider i 100 % stilling, vedkommende skulle over i ny stilling i 
fylkeskommunen fra 9.september. Videre varslet den andre ansatte i 100 % stilling at hun ville gå av 
med pensjon til jul. 
 
Da hadde rådmann følgende alternativer: 

1. Hver ledig stilling skal vurderes i henhold til mulig vakanse 
2. Ansette ny medarbeider i 100 % stilling fra 9. september 
3. Henvende seg til de øvrige kommunene i Indre Salten for eventuelt samarbeid 
4. Henvende seg til Bodø kommune for eventuelt samarbeid 

Alternativene 1 og 2 ble vurdert som ikke gjennomførbare. Å sette stillingen vakant var helt uaktuelt 
med hensyn til alt arbeid ved en lønnskjøring. Det er bla fastsatte datoer for når enkelte oppgaver skal 
være gjennomført, - eksempelvis innrapportering til Altinn og utbetaling av lønn. Lønn skal utbetales 
senest den 12. hver måned, - kan være tidligere avhengig av hvilken dato nærmeste helg kommer på. 
Det utbetales lønn til ca 1200 lønnsmottakere hver måned medregnet vikarer og engasjementer.  
Lønnsarbeidet er så omfattende at rådmann heller ikke fant det formålstjenlig å ansatte en ny person i 
100 % stilling fra 9. september som skulle læres opp i alt lønnsarbeid innen desember 2017. 
Etter drøfting med de tillitsvalgte ble det enighet om å lyse ut et engasjement som lønnsmedarbeider i 



Fauske kommune med mulighet for fast tilsetting. Dette i påvente av endelig konklusjon på hvordan 
lønnsarbeidet i Fauske kommune skulle være i framtida. 
 
Alternativ 3 handlet om eventuelt samarbeid med Saltdal og Sørfold kommuner. Saltdal har nylig fått 
samme applikasjon/dataleverandør på HRM/personalprogram som Fauske og ble ikke vurdert som 
aktuell i forhold til vårt behov for videre faglig utvikling og veien mot automasjon og digitalisering av 
tjenesten. 
Sørfold kjører en annen applikasjon og var således ikke aktuell. 
Rådmann forholdt seg derfor til alternativ 4 og mente at Fauske i sin situasjon burde henvende seg til 
Bodø kommune. De har kjørt samme lønnsapplikasjon som Fauske i mange år og er godt i gang med 
videre utvikling av lønnsarbeidet.  
 
Dette ble drøftet med de Hovedtillitsvalgte og rådmann henvendte seg til Bodø kommune. 
 
Etablering av samarbeidsprosjekt 
Bodø og Fauske kommune gjennomførte den 23. juni 2017 et uformelt informasjons- og 
sonderingsmøte vedrørende tjenester knyttet til lønnsarbeidet i kommunene. Bakgrunnen for møtet var 
et initiativ fra Fauske kommune på grunn av kommende store utskiftinger i sitt fagpersonale i 
tjenesteområdet.  
 
Initiativ til møtet ble også tatt med bakgrunn i sentrale politiske føringer (kommunereformen), økende 
faglige krav og forventninger til våre tjenester, digitalisering av offentlige tjenester og økonomisk 
rasjonalitet, som alle bidrar til at det er fornuftig å vurdere tjenesteområder hvor der er muligheter for 
positiv samhandling og som kan ha fordeler for alle parter.  
Det ble i møtet etablert enighet om at det skulle settes ned en arbeidsgruppe med mandat for å vurdere 
hvordan eventuelt samarbeid for tjenesteområdet kunne løses.   
 
Målsetning og mandat 

· få utredet mulighetene og fordelene for begge parter med å inngå et formalisert samarbeid 
innenfor tjenesteområdet lønn.  

· beskrive i tilstrekkelig detalj hvordan samarbeidet kan søkes løst med den hensikt å skape mer 
robuste og fremtidsrettede tjenester gjennom økt faglighet og profesjonalitet.  

Arbeidsgruppens arbeid må være tilstrekkelig grunnlag for å kunne behandles både administrativt og 
/eller evt. politisk i kommunene.  
 
Arbeidsgruppen forventes å belyse følgende områder:  

· Lokale forventninger vedrørende samarbeidet  
· Dagens organisering / rutiner / rapportering 
· Økonomiske konsekvenser / kjøp av tjenester etter selvkostprinsippet 
· Personalmessige konsekvenser  
· Faglige konsekvenser / utfordringer / fordeler  
· Tekniske utfordringer og konsekvenser  
· Fagforeningsdimensjon 

 
Arbeidet skal involvere og gi informasjon ut i organisasjonene for drøfting og vurdering, men det 
understrekes at arbeidet ikke må tolkes å være et formelt vedtak om et fremtidig formalisert samarbeid.   
 
Tidsfrister og rapportering 

· Konstituering av arbeidsgruppen innen 1.oktober 2017 / fordeling av arbeidsoppgaver 



· Arbeidsmøter medio oktober / november 2017 
· Konkret forslag til mulig samarbeidsløsning innen 1. desember 2017 
· Eventuell politisk behandling i kommunene innen 1. februar 2018 
· Implementering og oppstart tidligst 15 februar 2018 

Mandatet ble utarbeidet i løpet av sommeren og arbeidsgruppe nedsatt. 
Gruppa har bestått av HR-sjef/personalsjef i begge kommuner, økonomisjef i Fauske, seksjonsleder lønn 
i Bodø og regnskapssjefene i begge kommuner. 
 
Arbeidet i gruppa 
Det har vært tre møter hvorav lønnsmedarbeiderne i Fauske kommune har deltatt på to. 
Videre har det vært flere interne arbeids- og drøftingsmøter i de respektive kommuner. 
Til slutt har HR- og personalsjef hatt to møter med de respektive kommuneadvokater for å utarbeide 
forslag til samarbeidsavtale. 
 
Arbeidsgruppen har rapportert til rådmann i Bodø og Fauske fortløpende gjennom ledermøter samt en 
skriftlig rapport om et konkret løsningsforslag.  
 
Møtene har hatt hovedfokus på følgende: 

· mulighetene og fordelene for begge parter med å inngå et formalisert samarbeid innenfor 
tjenesteområdet lønn 

· hvordan samarbeidet kan søkes løst med den hensikt å skape mer robuste og fremtidsrettede 
tjenester gjennom økt faglighet og profesjonalitet 

Følgende er gjennomgått   
· Lokale forventninger vedrørende samarbeidet  
· begge kommuners organisering / rutiner / rapportering 
· de økonomiske konsekvenser, jfr forslag til samarbeidsavtale 
· personalmessige konsekvenser, bemanningsbehov begge steder 
· Faglige konsekvenser / utfordringer / fordeler  
· Tekniske utfordringer og konsekvenser  
· Involvering av arbeidstakerorganisasjonene 

 
Oppsummert 

· om mulighetene og fordelene for begge parter med å inngå et formalisert samarbeid innenfor 
tjenesteområdet lønn 

· om den hensikt å skape mer robuste og fremtidsrettede tjenester gjennom økt faglighet og 
profesjonalitet 

Fauske: 
· kommer inn i et større kompetansemiljø/får større tilgang på nødvendig kompetanse 
· får løpende faglig utvikling 
· får være med i utvikling mot automasjon/digitalisering som Bodø allerede er i gang med 

· bedre kunnskap om og kan ta i bruk de ulike applikasjoners/systemers funksjoner/muligheter = 
effektivisering 

· organisatorisk/administrativ/strukturell utvikling 
· bedre kontroll 
· redusert sårbarhet 
· større effektivitet, -  helt klart hvilke oppgaver og hvilke kunnskaper som skal utøves/innehas i de 

ulike ledd fra merkantile i enhetene/avdelingene til økonomi som trykker på «lønnsknappen»  
· forenkling av arbeidet ved at en standardiserer flere oppgaver. På et lite kontor må du være 



generalist, på et større kontor kan en jobbe mer spesialisert 
· fleksibilitet 
· økonomisk gevinst, redusert bruk av overtid 

 

Bodø: 
· sammen skape en faglig sterk og robust organisasjon som vil takle dagens og kommende 

utfordringer bedre enn om man står alene 
· lære av hverandre, ha felles fagsamlinger og hospitere hos hverandre  
· stordriftsfordeler i forbindelse med vedlikehold og endringer i systemene 
· sammen stå sterkere mot leverandører i forhold til endringer i systemene 
· samlet inneha tilstrekkelige ressurser i ferietiden og ved eventuelle sykdomsperioder 
· i en større organisasjon vil en gjennom team/prosjektarbeid kunne implementere ny teknologi 

rimelig raskt etter at den foreligger 
· sammen ha større mulighet til å skaffe/rekruttere riktig kompetanse nå og i framtida 

 

Personellmessige konsekvenser 
· Fauske kommune må ha tilstrekkelig ressurser til å holde kontakt med egne ansatte, det vil si 

beholde 1,5 årsverk. Det vil si at ingen arbeidstakere blir overført fra Fauske kommune til 
Bodø kommune. Deler av arbeidet bør gjøres lokalt av hensyn til nødvendig kjennskap til 
organisasjonen og kontakt med egne ansatte  

· Bodø må ivareta oppgavene til dagens fagleder på lønn i Fauske 
· må ansettes en ny person, men må være en erfaren lønnsmedarbeider som tar Fauskeoppdraget, - 

en ansatt som er spesielt dedikert Fauske  
· Fauske kommunes lønnsrutiner og frister må opprettholdes i all vesentlighet, det samme gjelder 

tilganger til ulike systemer 
· Bodø kommunes rutiner og frister rundt overføring til regnskap innføres 

 

Økonomiske konsekvenser / kjøp av tjenester etter selvkostprinsippet 
Utgifter til lønnskjøringen vil bli fordelt mellom samarbeidskommunene. Fauske kommune betaler til 
Bodø kommune en godtgjørelse på kr 750 000 pr. år. Beløpet vil bli justert årlig i samsvar med ramme 
fastsatt av KS og fagforeningene i tariffoppgjøret. 
 
Tekniske utfordringer og konsekvenser  
Dette samarbeidet vil ikke få noen tekniske utfordringer eller konsekvenser. 
 
Vertskommunesamarbeidet er planlagt organisert med Bodø kommune som vertskommune. Det er 
planlagt at Bodø kommune kan overta lønnskjøringen fra 01.04.2018.  
 
Vertskommunesamarbeidet vil omfattende følgende arbeidsoppgaver:  

· Elektronisk innlesning av timer, overtid, reiser og skattekort  
· Lønnskjøringer, herunder: 
· Ansiennitetsopprykk 
· Lønnsberegning 
· Gjennomgang av feilliste 
· Konteringsrapporter 
· Generering av bankliste 



· Overføring til regnskap 
· Rapportering av a-melding 
· Rapportering fagforeninger 
· Pensjonsrapportering 

 
Følgende arbeidsoppgaver vil fortsatt bli utført av Fauske kommune:  

· Besvare telefoner og eposter fra ansatte 
· Manuell registrering av variabel lønn og fravær samt registrering av arbeidsavtaler i Fokus 
· Fordringer 
· Kjøre kontrollrapporter før lønnskjøring – rette eventuelle feil  
· Kontroll av lønnsjournal 
· Kontrollerer alle ansattes lønn, - også de med fastlønn 
· Innlesning av banktransaksjoner og korrigeringer i bank 

 
Vertskommuneløsningen er en virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 16. Det er 
imidlertid ingen berørte arbeidstakere, da den arbeidstakeren som tidligere har utført arbeidet for 
Fauske kommune gikk av med pensjon 31.12.2018. De øvrige to ansatte som arbeider med lønn forblir 
ansatte i Fauske kommune. 
 
Det er gjennomført drøftelser med de tillitsvalgte og gjennomført møte med berørte ansatte. 
Rådmannens anbefaling støttes. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
En vertskommunemodell antas å sikre en bedre og mer effektiv lønnkjøringstjeneste for begge 
kommuner. Begge kommuner vil få mer robuste og fremtidsrettede tjenester gjennom økt faglighet og 
profesjonalitet. De vil være mindre sårbare og vertskommunesamarbeidet vil sikre at begge kommune 
står bedre rustet til å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre en mer fremtidsrettet tjeneste. En vil stå 
sterkere sammen av hensyn til fremtidens krav til automasjon og digitalisering av tjenesten. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at det inngås samarbeidsavtale om et administrativt 
vertkommunesamarbeid med Bodø kommune knyttet til lønnskjøring. 

 

Det er gjennomført drøftinger med de Hovedtillitsvalgte i Fauske kommune og gjennomført møte med 
de aktuelle ansatte. Rådmannens anbefaling støttes. 

 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Samarbeidsavtale 
lønnskjøring 

for 
Bodø kommune og Fauske kommune 

 
 

Samarbeidsavtale mellom Fauske kommune og Bodø kommune,  
jf. kommuneloven § 28-1 e.  

 
 

1. Deltakere  
 
Fauske kommune og Bodø kommune er parter i avtalen.  Bodø kommune er 
vertskommune. Avtalen trer i kraft 01.04.2018.  
 

2. Rettslig grunnlag 
 
Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i lov av 25. september 1992 nr.107 om 
kommuner og fylkeskommuner §28-1b; administrativ vertskommunesamarbeid.  

 
 

3. Formål 
 
Samarbeidet har som formål å sikre en bedre, mindre faglig sårbar og mer effektiv 
lønnkjøringstjeneste for begge kommuner.  

 
 

4. Hvilke oppgaver omfattes av avtalen 
 

Vertskommunen skal utføre følgende arbeidsoppgaver for samarbeidskommunen:  
  

Elektronisk innlesning av timer, overtid, reiser og skattekort  
 
Lønnskjøringer, herunder: 
• Ansiennitetsopprykk  
• Lønnsberegning 
• Gjennomgang av feilliste 
• Konteringsrapporter 
• Generering av bankliste 
• Overføring til regnskap 
• Rapportering av a-melding 
• Rapportering fagforeninger 
• Pensjonsrapportering 
 
Følgende arbeidsoppgaver vil fortsatt bli utført av Fauske kommune:  
• Besvare telefoner og eposter fra ansatte 
• Manuell registrering av variabel lønn og fravær samt registrering av arbeidsavtaler 

i Fokus 



• Fordringer 
• Kjøre kontrollrapporter før lønnskjøring – rette eventuelle feil  
• Kontroll av lønnsjournal 
• Kontrollerer alle ansattes lønn, - også de med fastlønn 
• Innlesning av banktransaksjoner og korrigeringer i bank 
 
Lønnsrutiner og frister opprettholdes foruten fristen til selve overføring til regnskap 
der Bodø kommunes rutine og frister innføres. Det vil si den 8. i hver måned. 
 
Ved behov kan telefon- og eposthenvendelser videresendes til Bodø. Egen innboks 
(epost) opprettes til dette. Bodø kommune vil ha egne kontaktpersoner til Fauske 
kommune, og disse vil bli gitt nødvendige tilganger.  
 
Kontaktperson(er) i Bodø kommuner vil bli gitt rett til opplæring i og tilgang til Fokus 
for å kunne behandle arbeidsavtaler og gjøre fastlønnsendringer ved behov. 
 
Ingen arbeidstakere vil bli overført fra Fauske kommune til Bodø kommune. 

 
 

 
5. Vertskommunens ansvar og myndighet 

 
Rådmannen i Bodø kommune har ansvar for å utføre tjeneste i tråd med retningslinjer 
og regelverk. Det forutsettes at rådmannen i vertskommunen delegerer i 
overensstemmelse med vertskommunens delegeringsreglement, jf. denne avtalens 
punkt 6 om daglig ledelse. 
 
Vertskommunen skal orientere samarbeidskommunen om eventuelle vedtak som 
treffes innenfor avtalens virkeområde. 
 

6. Daglig ledelse 
 
Lønnskjøringen ledes av seksjonsleder lønn i Bodø kommune. Seksjonsleder lønn 
rapporterer til HR-sjef i Bodø kommune.  
 

 
7. Samarbeidsorganer 

 
Det etableres et overordnet samarbeidsorgan bestående av HR-sjefene i begge 
kommuner. Samarbeidsorganet skal møte ved behov.  

  



 
 

8. Økonomi 
 

Fauske kommune betaler Bodø kommune et vederlag på kr. 750 000 pr. år. Beløpet 
justeres årlig i samsvar med ramme fastsatt av KS og fagforeningene i tariffoppgjøret.  
 
Fauske kommune betaler sin andel av driftsutgifter med like store beløp innen 15. 
februar, 15. mai, 15. august og 15. november.  
 

 
9. Endringer i samarbeidsavtalen 

 
Alle endringer i samarbeidsavtalen skal godkjennes av de respektive kommuner.   

 
10. Utredning og avvikling 

 
Ved uttreden og avvikling av samarbeidet skal kommuneloven § 28-1 i følges. Dersom 
deltakerne er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. Den 
enkelte deltaker kan si opp sitt deltakerforhold med to års varsel. 
 
 
 
Rådmann i Bodø kommune    Rådmann i Fauske kommune 
 
 
_______________________    ________________________ 
Rolf Kåre Jensen     Geir Mikkelsen   
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Ny hovedtariffavtale og sentralt lønnsoppgjør 2018 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til aktuelle 
problemstillinger og spørsmål ved vårens hovedtariffoppgjør. 

 
 
Vedlegg: 
16.01.2018 Debatthefte - KS spør 1370360 
 
Sammendrag: 
KS inviterer sine medlemmer til dialog om mål og prioritering ved vårens hovedoppgjør. Det skal 
forhandles om ny hovedtariffavtale og sentralt lønnsoppgjør. 
I vedlagte debatthefte ligger både anbefalinger og spørsmål.  
KS oppfordrer til at problemstillingene/spørsmålene behandles politisk av den enkelte kommune i 
forkant av de regionale strategikonferansene.  
På konferansene vil det presenteres mer utfyllende og oppdatert informasjon som grunnlag for debatt. 
Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår fylkesvise oppsummeringer 
og vedtak som en viktig del i KS’ forhandlingsmandat. 
 
En del sentrale begreper 
Hovedavtalen.  
Avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om grunnleggende spilleregler bla om 
forhandlingsordning, partsforhold og samarbeid i arbeidslivet. 
 
HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er 2-årig, 
inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2018 og regulerer lønns- og 
arbeidsvilkår. 
 
Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke følger av tarifftillegg. 
Eksempelvis ansiennitetsopprykk og endringer i lønn ved skifte av stilling eller at ny medarbeider får 
høyere eller lavere lønn enn den som sluttet. 
Glidningen regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 
 
Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet 
av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra 
ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. 
Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg gitt tidlig i 
året. Overhenget regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 
 
Økonomisk ramme 



Angir lønnsoppgjørets kostnad, det vil si hvor mye lønnsveksten øker fra et kalenderår til neste. 
Lønnsoppgjør regnes som årslønnskostnad. 
 
  
Frontfagmodellen 
Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordineres i hele arbeidslivet. 
Lønnsveksten for industrien (frontfaget) brukes som «normalutvikling» og legger 
premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer. Profilen på oppgjørene bestemmes innenfor 
den enkelte sektor og blir førende for KS-området 
 
Pott 
Sentralt avtalt beløp til rådighet for lokale forhandlinger (hjemlet i HTA pkt.4.2.1) om lønnstillegg. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
I Debatthefte - KS spør utfordres kommunene til å ta stilling til en del utfordringer i forbindelse med 
vårens oppgjør. Rådmannen gir her vurderinger og anbefalinger i forhold til de aktuelle problemstillinger 
og spørsmål ved vårens hovedtariffoppgjør 
 
Hovedtariffoppgjøret 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. generelle tillegg, lokal pott eller andre           godtgjøringer) 
skal prioriteres innenfor den disponible rammen? 

 
Ettersom det er beregnet et overheng på om lag 1.6 % og en lønnsglidning på 0.2 %, betyr det at om lag 
1.8 % av årslønnsveksten allerede er bundet opp før forhandlingene starter. Det betyr at det er et 
begrenset handlingsrom for prioritering av særskilte områder. Den disponible rammen i 2018 bør 
således i sin helhet fordeles sentralt. Gjennomføring av lokale forhandlinger krever uforholdsmessige 
store ressurser og det ble gjennomført lokale forhandlinger så sent som høsten 2017. Videre har nytt 
lønnssystem generelt redusert behovet for lokal pott. Tidligere ble tillegg som ble gitt i lokale 
forhandlinger tatt inn i neste oppgjør (spist opp) og skapte skjevheter som måtte rettes opp lokalt. 
 
Lønnsstigene/garantert minstelønn i kapittel 4 bør de sentrale parter ta ansvaret for.  

 
Følgende bør prioriteres: 

· Harmonisere minstelønnssystemet der trinnstørrelsene varierer mye på stigen. 

Stort sprang øverst (dvs. lang ansiennitet) i lønnsstigene bør reduseres samtidig som 
startlønn og lønnsutvikling tidlig i yrkeskarrieren bør være mer attraktiv enn i dag.  
Dagens system gjør det vanskelig å gi ekstra lokalt til nyutdannede som et tiltak for å 
rekruttere ettersom tillegget «flyter oppå» og vil skape lønnsmessig utfordringer/skjevheter 
senere. 

 
· Kompetanse vi nytter og har behov for bør gi uttelling.  Forskjellen er f.eks. svært liten mellom 

ufaglærte og fagarbeidere med lengst ansiennitet (kun 10 000). 

 
· Oppjustere lørdags- og søndagstillegg for å stimulere til økt helgearbeid. Videre bør sentrale 

parter jobbe fram arbeidstidsordninger som bidrar til større stillinger. 

 



 
Dersom det blir avsatt midler til lokale forhandlinger etter kap 4 bør det legges opp til at potten skal 
fordeles i året mellom to hovedoppgjør slik som i 2017.  Det gir bedre tid til forberedelse og mer aktiv 
deltakelse fra partene lokalt.  

Det bør ikke være sentrale føringer på lokale forhandlinger 
 
 
 
Pensjon 

2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig 
tjenestepensjon? 

 
Fauske kommune slutter seg i hovedsak til KS’ mål for tilpasningene i tjenestepensjonsordningen. Det 
offentlig må opprettholde gode og trygge pensjonsordninger som bidrar til å styrke rekrutteringen.  

 
Å legge til rette for større mobilitet mellom privat og offentlig sektor er med dagens system isolert sett 
ikke til fordel for kommunesektoren. I dag vil exit-kostnadene for kompetente medarbeidere i 
kommunene på vei over til private være redusert pensjon og slikt sett gjøre det enklere for oss å 
beholde disse i kommunene. 

 
Det settes forøvrig spørsmålstegn til om dagens ordning er bærekraftig over tid, slik at det på sikt bør 
tilstrebes å øke arbeidstakers andel på generelt grunnlag i offentlig sektor. Noe av lønnstilleggene 
sentralt kunne f. eks gå til en slik opptrapping. 

 
 IA-avtalen 

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv? 
a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å 
stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i 
arbeid? 
b. Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt måloppnåelse i 
kommunal sektor? 
c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå målet 
om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor? 
 

På samfunnsnivå er ifølge Solveig Osborg Ose (forsker i SINTEF) årsakene til sykefravær 
konjunkturutvikling, sykelønnsordning, forventninger (skapt gjennom utdanningssystem, media, venner, 
naboer og familie), helsevesenet (behandlings-/utredningskapasitet) og lover og regler 
(arbeidsmiljøloven, HMS-forskrifter). 
 
Nytenking og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid, bør skje i enda 
nærmere samspill mellom forskningsinstitusjoner og partene i arbeidslivet. Fakta og forskningsgrunnlag 
må i større grad være grunnlaget for tiltak og rammeverk. 
Forløpsanalyse av sykefravær viser at økonomiske årsaker er medvirkende når folk blir friskmeldt etter 
et års sykefravær – friskmeldingen sammenfaller i en del tilfeller med utløp av sykepengerettighetene. 
Dette gjenspeiler påstandene om at sykefraværet i Norge er høyere enn i andre land fordi 
sykelønnsordningen svært tilfredsstillende for den sykmeldte. 
 
Prosjektet «Internasjonal sammenligning av sykefravær» Proba-rapport 2014 levert til Arbeids- og 
sosialdepartementet, sier bl.a. at «konklusjonen er at sykefraværet er vesentlig høyere i Norge enn i de 



andre landene i undersøkelsen, og at de forholdene vi har undersøkt ikke kan forklare denne forskjellen. 
Vi har ikke undersøkt om det høye sykefraværet kan forklares med kompensasjonsgraden i og 
finansieringen av sykepengeordningen i Norge. Ut fra andres forskningsresultater er det nærliggende å 
tro at forskjeller i sykepengeordningen kan forklare en del av forskjellen.» 
 
Med bakgrunn i dette vil det være hensiktsmessig at KS som en stor arbeidsgiverorganisasjon og viktig 
samfunnsaktør, bringer dette temaet på banen. 
Det er som kjent betydelige kjønnsforskjeller i sykefraværsprosenten. Kvinner har høyest sykefravær, 
blir i størst grad uføretrygdet og har ifølge arbeidslivsstatistikk den høyeste yrkesrelaterte belastningen. 
Med bakgrunn i dette, bør dette være en gruppe som får større fokus fra myndighetene og partene i 
arbeidslivet. 
 
Sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne er nok det vanskeligste delmålet i IA-avtalen å nå. 
Det er flere forhold som spiller inn her, og det ene handler om arbeidsgivers vilje og evne til å gjøre 
individuelle tilpasninger på arbeidsplassene, og om de gir folk mulighet til å få prøve seg. Samtidig er det 
viktig å merke seg at kommuner og fylkeskommuner har et stort forventningspress og stramme rammer 
for å løse alle tjenesteoppgavene. Tilretteleggingen kan derfor ikke medføre merkostnader over tid eller 
gi andre arbeidstakere en varig merbelastning. Som arbeidsgiver må vi derfor kreve en normal 
arbeidsytelse i de tilfellene der vi yter ordinær lønn. Det bør derfor opprettes faste stillinger for 
personer med varig nedsatt funksjonsevne, eller gis varig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, 
med utgangspunkt i den enkeltes varige reduserte ytelsesevne eller krav til særskilt tilrettelegging. 

 
 

Kompetansekrav 
4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav? 

a. Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller kompetansekrav 
under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 
b. Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak 
forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke 

 
Eventuelle bemanningsnormer bør kun være veiledende. Bindende bemanningsnormer vil kunne svekke 
fleksibilitet i et samfunn i stadig større endring. Kommunene er uansett ansvarlige for en forsvarlighet i 
bemanning og tjenesteyting. 
Bindende kompetansekrav vil også kunne ytterligere forsterke utfordringer som særlig 
distriktskommuner har med rekruttering.    

 
Når krav til kompetanse utarbeides bør det uansett skilles mellom hva som det er et reelt behov for: 

· Kompetanse den enkelte medarbeider bør besitte 
· Kompetanse tjenesten samlet sett bør besitte 
· Kompetanse tjenesten må ha tilgang til 

 
Sist men ikke minst : økte kostnader ved bemanningsnormer og kompetansekrav må fullfinansieres. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Innhold

Våren 2018 er det hovedtariffoppgjør. 
Det betyr at Hovedtariffavtalen skal 
reforhandles og at det gjennomføres 
sentrale lønnsforhandlinger. 

Kommuner og fylkeskommuner skal 
levere tjenester av god kvalitet til 
innbyggerne, og arbeider hele tiden 
med tjenesteutvikling og nyskaping. 
Organisering og dimensjonering er 
viktig, og lønnsoppgjøret og Hoved-
tariffavtalen er sentrale virkemidler 
for å beholde og rekruttere arbeids-
takere. 

Hovedstyret i KS vedtar mandatet for 
forhandlingene. Debattheftet danner 
grunnlag for bred forankring av man-
datet hos dere som medlemmer. Vi 
oppfordrer alle kommuner og fylkes-
kommuner til å behandle debatthef-
tet politisk. Temaene tas også opp 
på de fylkesvise strategikonferansene 
som KS arrangerer på nyåret i 2018. 
Fylkesmøtene vedtar deretter sine 
uttalelser. Samlet sett gir alle tilbake-
meldingene til KS et solid grunnlag 

Kjære medlemmer!

for å lage mandatet vårt og til å finne 
fram til våre forhandlingsposisjoner.

Arbeidet med fornyet offentlig tjenes-
tepensjon blir viktig i 2018. Partene 
og staten har gjenopptatt dette 
arbeidet høsten 2017.

I over 16 år har partene i norsk 
arbeidsliv vært enige om IA-avtalen. 
Dagens avtaleperiode løper ut 2018, 
og det forventes at Regjeringen vil 
invitere partene i arbeidslivet til drøf-
tinger om det videre arbeidet med et 
inkluderende arbeidsliv. I debattheftet 
ber vi om innspill. 

Det har de siste årene blitt stilt krav 
til bemanningsnormer og kompetan-
se innen flere ulike kommunale og 
fylkeskommunale tjenester. Hvordan 
bør KS møte slike statlige krav og 
forslag? Vi utfordrer medlemmene til 
å diskutere også dette temaet. 

Jeg ønsker lykke til med behandlingen 
av debattheftet! 

Oslo, oktober 2017

Lasse Hansen
Administrerende direktør
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Kjære medlemmer!

Arbeidslivet i Norge kjennetegnes av sterke og ansvarlige 
organisasjoner, koordinerte lønnsoppgjør, lojalitet til frontfags-
modellen, en relativt høy organisasjonsgrad og høy yrkesdel-
takelse. 

I 2016 kom partene i KS-området for første gang i et hoved-
oppgjør til enighet ved forhandlingsbordet – uten bistand fra 
mekler. Den økonomiske rammen var på 2,4 prosent og på 
linje med resultatet i frontfaget. Resultatet innebar en utvidel-
se av forhandlingsbestemmelsene for ledere. I tillegg ble det 
gjennomført en modernisering og samordning av lønnskapit-
lene slik at undervisningspersonalet og andre stillingsgrupper 
i kapittel 4 nå tilhører ett og samme kapittel, med samme 
lønnstabell. Innfasingen ble gjort over to år. 

Det er KS’ vurdering at endringene var gode bidrag til å gjøre 
kommunene bedre i stand til å rekruttere og beholde kompe-
tente medarbeidere. 

I en sektor der over 60 prosent av de løpende utgiftene er 
lønnsutgifter, og hvor arbeidskraften er en avgjørende inn-
satsfaktor for å oppnå ønsket kvalitet og tjenesteomfang, er 
gjennomføring av tariffoppgjør en nøkkelfaktor for at kommu-
nesektoren skal lykkes med sitt oppdrag.

Partene i arbeidslivet i Norge har lang tradisjon for selv å finne forhandlingsløsninger. 
Det inntektspolitiske samarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene, samt 
tilslutningen til frontfagsmodellen, bidrar til at lønnsoppgjørene i de store forhandlings-
områdene i Norge blir avtalt innenfor om lag samme økonomiske ramme. 

Lønnsoppgjørene i Norge – det  
inntektspolitiske samarbeidet 

De sentrale forhandlingene i KS- 
området omfatter om lag 465 200 

an satte som utfører 370 500  
årsverk.

VISSTE DU AT...

3
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Begrenset økonomisk handlingsrom i 2018
Norsk økonomi har snudd fra nedgang til en moderat vekst 
som forventes å fortsette. Dette vil trolig gi en gradvis høyere 
lønnsvekst de nærmeste årene. Selv med noe bedrede 
økonomiske utsikter, forventes likevel ansvarlige og moderate 
lønnsoppgjør. Lav prisvekst og moderate lønnsoppgjør, vil 
likevel kunne gi en reallønnsvekst.

KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet bidra til at 
det blir gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør der resultatet i 
frontfaget legges til grunn for den økonomiske rammen. 

Virkningstidspunktene for sentrale tillegg og lokale forhandlin-
ger i 2017 bidrar til et overheng (se «Ord og uttrykk») på om 
lag 1,6 prosent. Sammen med en anslått lønnsglidning på 0,2 
prosent, betyr det at om lag 1,8 prosent av årslønnsveksten 
er bundet opp før forhandlingene starter. Dette utgjør en for-
holdsvis stor andel av den forventede årslønnsveksten i 2018. 
Partene i KS-området har derfor et beskjedent økonomisk 
handlingsrom (disponibel ramme) i 2018. 

I et sentralt lønnsoppgjør kan den disponible rammen brukes 
til ett eller flere økonomiske elementer. Dette er vanligvis ge-
nerelt lønnstillegg, midler til lokale forhandlinger og regulering 
av andre godtgjøringer (eksempelvis helgetillegg). Størrelsen 
på den forventede disponible rammen er derfor et viktig 
utgangspunkt for partenes prioriteringer i forhandlingene. Gitt 
de økonomiske rammevilkårene, taler mye for at den disponi-
ble rammen ikke vil være stor nok til å avtale reguleringer av 
mange elementer. 

Hovedtariffoppgjøret 2018 – hva bør prioriteres?

I 2016 var samlet lønnsmasse i kommuner og 
fylkeskommuner, inklusiv sosiale kostnader, 
243 milliarder kroner? 15 prosent av lønns-
massen fordeles ved lokale forhandlinger.

VISSTE DU AT...

Konjunkturbunnen i fastlandsøkonomien er passert. Etter nesten tre år med nedgangs- 
konjunktur har veksten i norsk økonomi tatt seg noe opp. Lave renter, bedret konkurranseevne 
og ekspansiv finanspolitikk har bidratt til oppgangen. Det ventes en moderat reallønnsvekst i 
2018, men noe høyere enn i 2017. Før partene møtes til forhandlinger er om lag 1,8 prosent  
av årslønnsveksten allerede disponert.

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018
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FinansdepartementetSSB Norges Bank

1,9

3,0

1,3

2,8
3,0

1,6

KPI-prognose 2018

Prognose nominell årslønnsvekst

Fortsatt moderat reallønnssvekst

KS SPØR

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks 
generelle tillegg, lokal pott eller andre 
godtgjøringer) skal prioriteres innenfor 

den disponible rammen? 

HOVEDTARIFFOPPGJØRET
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Behovet for endringer i offentlig pensjon og AFP (avtalefestet pensjon) 
er blitt omtalt i debattheftet og på strategikonferansene de siste tre 
årene. Arbeids- og sosialministeren har høsten 2017 varslet at arbeidet 
med pensjonsreformen skal gjenopptas. Det forventes derfor at pen-
sjon blir et sentralt tema i 2018.

Offentlig tjenestepensjon

Pensjonsreglene i stat og kommune har lenge vært tilnærmet 
like. En overføringsavtale sikrer at arbeidstakere som har vært 
medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger, får pen-
sjon som om de hele tiden har vært medlem av en og samme 
pensjonsordning. Overføringsavtalen fremmer mobilitet av 
arbeidskraft mellom arbeidsgivere med offentlige tjenestepen-
sjonsordninger. KS mener dette bør videreføres. Samarbeidet 
med staten i pensjonsspørsmålet er derfor svært viktig.

Etter behandling av spørsmål knyttet til offentlig tjenestepen-
sjon de siste tre årene har tilbakemeldingene vært at pen-
sjonsordningene må oppleves som gode og trygge, og slik 
bidra til å styrke rekrutteringen.   

KS’ mål for tilpasningene er at de:
• gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne
• bidrar til å begrense kostnadsveksten 
• gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset arbeids-

linjen
• bygger på de samme prinsipper som alderspensjon i 

folketrygden
• legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat 

sektor
• sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig sektor

Kommuner og fylkeskommuner har også gitt tilbakemelding 
om at særaldersgrensene må heves, og at det må vurderes 
hvilke yrker som fortsatt har behov for slike aldersgrenser. 
Regjeringens utredningsarbeid om mulige endringer i de 
offentlige tjenestepensjonsordningene omfatter ikke særal-
dersgrenser eller endringer i aldersgrenseloven. 

Tjenestepensjonsordningene i Statens pen-
sjonskasse er lovhjemlet, og kan dermed 

endres av Stortinget. Tjenestepensjonen i KS’ 
tariffområde ligger i Hovedtariffavtalen og må 
derfor endres gjennom forhandlinger. Kom-

munesektorens ansatte fordeler seg på begge 
ordningene, fordi undervisningspersonalet 
og sykepleierne er medlemmer i lovfestede 

ordninger.

VISSTE DU AT...

 I KS’ tariffområde er alminnelig aldersgrense 
70 år. Om lag 28 prosent av arbeidstakerne er 

omfattet av særaldersgrenser. 

VISSTE DU AT...

OFFENTLIG TJENESTEPENSJON



7

2. Er det andre temaer eller 
målsettinger KS bør ta med seg  

i det videre arbeidet med ny  
offentlig tjenestepensjon?

PENSJON

KS SPØR
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Siden 2001 har partene i arbeidslivet og myndighetene gått sammen om 
avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen har blitt refor-
handlet hvert fjerde år. Dagens avtaleperiode løper ut 2018. Det forventes 
at Regjeringen vil invitere partene i arbeidslivet til drøftinger om hvordan 
arbeidet med et inkluderende arbeidsliv kan tas videre etter at IA-avtalen 
har løpt ut. KS må ta stilling til hva kommunal sektor er best tjent med for 
å nå målene om å redusere sykefraværet og å inkludere flere i arbeid.

Reforhandling av IA-avtalen 2018? 

Vi er ikke i mål
Siden 2001 har det samlede sykefraværet i Norge gått ned. 
Det er utviklet flere virkemidler og regelendringer på nasjo-
nalt nivå for å bidra til redusert sykefravær. I deler av kom-
munesektoren har imidlertid fraværet økt i samme periode. 
Rådmenn oppgir det høye sykefraværet som en av de største 
arbeidsgiverutfordringene. Sykefraværet er spesielt høyt i 
enkelte kommunale tjenesteområder, som helse og omsorg 
og barnehager. 

Det er fortsatt for mange som faller ut av – eller ikke kommer 
inn i – arbeidslivet av helsemessige årsaker. Inkludering var 
tema i debattheftet i 2017. Dette er fulgt opp i sak om inklu-
dering i arbeidslivet, behandlet i KS’ hovedstyre 15. august 
2017. KS mener kommunesektoren kan spille en nøkkelrolle 
i inkluderingsarbeidet, gitt de riktige virkemidlene og ramme-
betingelsene. 

En av ti arbeidstakere i kommunal sektor er 
borte fra jobben hver dag. Sykefraværet kos-

ter kommunesektoren samlet 11 milliarder 
kroner per år

VISSTE DU AT...

REFORHANDLING AV IA-AVTALEN 2018?
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Den overordnede målsettingen med IA-avtalen er «å bedre arbeids-
miljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet og 
hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.»  Avtalen har vært avgrenset 
til å handle om tilknytning til arbeidslivet knyttet til helseutfordringer. Det 
overordnede målet er operasjonalisert i tre delmål: 

1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent fra nivået i andre kvartal 
2001.

2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funk-
sjonsevne.

3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder (sammen-
lignet med 2009-tall).

IA-AVTALEN
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Partssamarbeidet som fundament – den norske modellen
IA-avtalen bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit 
mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Utvikling av 
virkemidler og regelverk som skal understøtte virksomhetenes 
arbeid med sykefravær og inkludering, har skjedd gjennom 
det nasjonale trepartssamarbeidet i IA-avtalen. Samarbeidet 
er blitt en plattform hvor arbeidslivets parter jobber sammen 
om felles utfordringer og mål. På lokalt nivå kan kommuner og 
fylkeskommuner, ved å inngå avtale om å være IA-virksom-
het, få tilgang til ulike virkemidler, bl.a. NAV Arbeidslivssenter. 
Partssamarbeid både på sentralt og lokalt nivå ligger som 
premiss i IA-arbeidet. 

Hvordan kan vi nå målet om et mer  
inkluderende arbeidsliv?
Det å lykkes med lavere sykefravær og økt inkludering er 
krevende problemstillinger både for samfunnet og arbeidslivet. 
Etter 16 år med IA-avtalen, kan det være behov for å tenke 
nytt. Det er nødvendig å diskutere nye innfallsvinkler for å 
oppnå bedre resultater i kommunene, særlig i sykefraværsar-
beidet. Vi må drøfte hvorvidt et nasjonalt trepartssamarbeid 
om IA fortsatt er en vei å gå, eller om andre retninger er mer 
hensiktsmessig for kommunesektoren.

14,5 prosent av de ansatte i kom-
munal sektor oppgir å ha redusert 

funksjonsevne

Avgangsalderen i kommunal sektor øker,  
og gjennomsnittlig avgangsalder fra  

sektoren er nå 63,9 år

VISSTE DU AT...

REFORHANDLING AV IA-AVTALEN 2018?
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3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om  
videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?

a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighe-
tene og partene i arbeidslivet bidra til å stimulere til ny-

tenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet 
og inkludere flere i arbeid?

b. Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå inn-
rettes for å bidra til økt måloppnåelse i kommunal sektor?

c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samar-
beid kan være nødvendig for å oppnå målet om redusert 
sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal 

sektor?

IA-AVTALEN

KS SPØR
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Hvordan møte forslag om bemanningsnormer 
og kompetansekrav? 

KS har framholdt at bemanningsnormer og faglige kompe-
tansekrav med videre i kommunesektoren i all hovedsak 
må være veiledende. Eventuelle bindende normer må være 
utformet på et så overordnet nivå som mulig, og ikke knyttes 
til virksomhetsnivå. Slike krav bør ikke begrense lokaldemo-
kratiets og arbeidsgivers handlingsrom, og kommunene/
fylkeskommunene må få full kompensasjon for økte utgifter. 
Dette har vært begrunnet i blant annet følgende1: 

• Bindende bemanningsnormer og kompetansekrav begren-
ser lokalt handlingsrom til å utforme tjenester i tråd med 
lokale utfordringer og behov 

• Normer og krav begrenser strategisk styring av kompetan-
se og svekker insentivene og mulighetene til å finne nye 
innovative løsninger

• I sektorer med arbeidskraftmangel vil bemanningsnormer 
kunne virke kostnadsdrivende, og bemanningsnormer på 
ett område får konsekvenser for kommunens tjenester og 
ressursbruk på andre områder 

• Det er store variasjoner i lokale tilbuds- og etterspørsels-
forhold – en gjennomsnittsnorm vil være dårlig tilpasset 
situasjonen i den enkelte kommune 

• Det er usikkerhet om hvordan en beregner kostnader ved 
nasjonale bemanningsnormer og hvordan kompensasjo-
nen (bør) fordeles i kommunesektoren

• Bindende bemanningsnormer kan føre til mindre opp-
merksomhet på effektiv ressursbruk, og vil i seg selv binde 
ressurser til kontroll og dokumentasjon og føre til flere 
statlige tilsyn

• Det er usikkert hvorvidt og hvor sterkt en nasjonal beman-
ningsnorm øker kvaliteten på tjenesten og har effekt på for 
eksempel elevens læringsutbytte

Kommunene og fylkeskommunene har ikke vært entydige i 
høringsuttalelsene til nye forslag om bemanningsnormer og 
kompetansekrav.

I den politiske debatten er det økt oppmerksomhet om bemanningsnormer som virkemiddel i 
statens styring av kommuner og fylkeskommuner. Og, vi har de seneste årene sett flere lovkrav 
knyttet til kompetanse. Begrunnelsen er blant annet rettssikkerhet, kvalitet i tjenestene, likhet  
og likeverd. 

En bindende bemanningsnorm innebærer 
at kommunen eller fylkeskommunen må 
bruke ressurser på bestemte fag- eller  
sektorområder på kommunenivå eller  
virksomhetsnivå, f.eks. maks antall barn 
per ansatt i barnehagene. 

BEMANNINGSNORM

1KS syn og argumenter samsvarer i stor grad med statens egen retningslinje og veileder for bemanningsnorm, kompetansekrav m.v. i statlig styring av kommuner og fylkeskom-
muner (https://www.regjeringen.no/contentassets/c7f4729ba2744851b6e55d373be7f802/h-2382_elektronisk.pdf) og Produktivitetskommisjonens vurderinger av ressursmål og 
bemanningsnormer (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-3/id2474809/).

HVORDAN MØTE FORSLAG OM BEMANNINGSNORMER OG KOMPETANSEKRAV?
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Kompetansekrav innebærer at kom-
munen eller fylkeskommunen må ha 
ansatte som fyller disse formelle ut-
danningskravene. Det kan kreve nyan-
settelser/rekruttering, videreutdanning 
og/eller omrokkering. 

KOMPETANSEKRAV
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Perspektivmeldingen 2017 understreker behovet for prioritering og effektivisering 
i offentlig sektor: «Det vil over tid oppstå betydelige utfordringer for finansieringen 
av det offentlige tjenestetilbudet (…) Behovet for prioritering innebærer at det er 
uheldig å låse fast fremtidige løsninger i form av øremerking, lovfesting og indivi-

duelle rettigheter som fritas fra helhetlige prioriteringer og lokale tilpasninger.

VISSTE DU AT...

Vedtatte, foreslåtte og andre mulige krav til kompetanse 
og bemanning

Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehage 
Regjeringen har foreslått en bemanningsnorm på en ansatt 
per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre 
år. Pedagognormen er foreslått skjerpet; mens det i dag skal 
være maksimalt 18 barn over tre år per pedagogisk leder, 
foreslås maksimalt 14 barn. For barn under tre år skal det 
være maksimalt sju barn per pedagogisk leder, mot dagens 
ni barn. Forslaget innebærer ingen nye kvalifikasjonskrav til 
pedagogisk leder. Både pedagog- og bemanningsnorm er 
foreslått å gjelde for hver enkelt barnehage.  

I statsbudsjettet for 2018 er det over kommunenes ramme-
tilskudd bevilget 424 mill. kroner (helårseffekt) til innføring av 
pedagog- og bemanningsnorm i barnehage. Beregninger fra 
KS viser at dette ikke dekker kostnadene med tilsetting av 
barnehagelærere og assistenter i mange kommuner. Konse-
kvensen er at midler må omprioriteres fra andre tjeneste- 
områder. 

Kompetansekrav i helse og omsorg 
Fra 2017 er det krav om spesialisering i allmennmedisin 
for nytilsatte fastleger og fra 2018 nye kompetansekrav for 
legevakt. Fra 2018 er det krav om at alle kommuner skal ha 
sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Fra 2020 vil 
det bli stilt krav om at kommunene i tillegg må ha tilgang til 
ergoterapeut og psykolog. 

Kompetansekrav i skolen 
Fra 2014 er det innført nye kompetansekrav for å undervise i 
enkelte fag i grunnopplæringen. Kravet er rettet mot kommu-

nene og fylkeskommunene som er ansvarlige for å ha riktig 
og nødvendig kompetanse i skolene. Kravene slår først og 
fremst inn for lærere i grunnskolen. Fram til skoleåret 2025–26 
har allmennlærere dispensasjon fra kravet. Dette innebærer at 
kommunene har tilsvarende frist for å dekke kravet om riktig 
kompetanse. Strategien Kompetanse for kvalitet skal først 
og fremst bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd 
med de nye kravene. Innenfor strategien finansierer staten 
studieplasser i UH-sektoren og vikarmidler eller stipend for 
lærere. Skoleeierne skal dekke kostnader til reise, opphold, 
læremidler og liknende for lærerne. 

Norskkompetanse i barnehage
Regjeringen har foreslått at alle nyansatte skal ha bestått en 
standardisert norsktest. 

Andre mulige krav 
Stortinget har anmodet regjeringen om «å utrede mulige 
løsninger for, og virkninger av, en bindende minimumsnorm 
i skolehelsetjenesten, også sett i sammenheng med helses-
tasjonstjenesten». Stortinget har i kommunerammen lagt inn 
midler med føring om styrking av tjenesten. 

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utreder kom-
petansekrav til barnevernledere, og har varslet at dette også 
skal gjøres for øvrige ansatte i barneverntjenesten. 

Opplæringsloven har allerede en hjemmel for departementet 
til å fastsette nærmere forskrifter om forholdstallet mellom 
antall lærere og elever per skole eller per kommune (oppll § 
8-3). Det er ikke laget forskrift om dette. Norm for lærertetthet 
ble diskutert i valgkampen. 

HVORDAN MØTE FORSLAG OM BEMANNINGSNORMER OG KOMPETANSEKRAV?
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4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag  
til bemanningsnormer og kompetansekrav?

a. Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende 
bemanningsnormer og/eller kompetansekrav under 

visse forutsetninger? I så fall, hvilke?

b. Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for  
å ivareta de nasjonale hensynene som ligger  

bak forslag om bemanningsnormer og  
kompetansekrav? I så fall, hvilke?

KOMPETANSEKRAV

KS SPØR
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KS er landets største offentlige arbeidsgiver-
organisasjon. KS forhandler som overordnet 
tariffpart på vegne av medlemmene med fire 
forhandlingssammenslutninger. Oslo er eget 
tariffområde, og omfattes ikke av arbeidsgiver-
virksomheten i KS.

Forhandlinger i KS-området 
– oppgjørets gang 

Hovedstyret gir administrasjonen forhandlingsmandat for 
forhandlinger med LO Kommune, Unio, YS Kommune, og 
Akademikerne Kommune. Disse fire hovedsammenslutninge-
ne representerer 39 arbeidstakerorganisasjoner.

Alle kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo) har gitt KS 
fullmakt til å inngå og si opp sentrale tariffavtaler på vegne av 
medlemmene. I henhold til vedtektene skal Hovedavtalen og 
Hovedtariffavtalen vedtas gjennom uravstemning. For KS som 
arbeidsgiverorganisasjon er det derfor viktig at medlemmene 
faktisk tar stilling til forhandlings- eller meklingsløsningen som 
sendes til uravstemning. Hvem som avgir stemme på vegne 
av kommunen eller fylkeskommunen vil normalt fremgå av 
delegeringsreglementet. Alle medlemmer blir bundet av et 
uravstemningsresultat når det foreligger. Det samme gjelder 
hovedstyrevedtak der Hovedstyret fatter vedtak om godkjen-
ning av et forhandlingsforslag i mellomoppgjør og for sentrale 
særavtaler.

Gjennomføring av tariffoppgjør 
– i korte trekk

 Forberedelser

Debatthefte og strategi-
konferanser

Vurderinger og 
prioriteringer 

Mandat fra 
hovedstyret

Forhandlinger 

Partene utvekser krav/
tilbud i flere runder

KS kostnadsberegner, 
analyserer og vurderer 

kravene

Brudd i 
forhandlingene

Forhandlingene 
fører til enighet 
om ny avtale

Tvungen mekling

Streik

Når avtalen foreligger 
som forhandlingsløsning, 

meklingsløsning eller 
etter streik, sendes den 

til uravstemning

JA i uravstemningen 
betyr at avtalen er vedtatt 

og er bindende for 
medlemmene

Enighet

FORHANDLINGER I KS-OMRÅDET – OPPGJØRETS GANG
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KS forhandler også sentrale særavtaler på vegne av medlemmene. De 
aller fleste skal reforhandles innen 1. januar 2019. Dette gjelder tolv 
særavtaler, blant dem reiseregulativet, brannavtalen og tannhelseavta-
lene. Fire andre sentrale avtaler (ASA’er) er også oppe til revisjon, f.eks. 
avtalene for privatpraktiserende fysioterapeuter.

Pr. 1.1. 2018 skal disse særavtalene være forhandlet og/eller prolongert:
OU-avtalen (SGS 1020), Barnehage, SFO og assistenter i skolen (SFS 
2201), Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale (SFS 2213), Kom-
munelegeavtalen (SFS 2305) samt Rammeavtalen i fastlegeordningen 
(ASA 4310)

Det skal også være opprettet ny særavtale for avlastning/besøkshjem.

SÆRAVTALER



18

ORD OG UTTRYKK

Hovedavtalen

HTA

Hovedtariffoppgjør

Lønnsglidning

Overheng 

Årslønnsvekstramme

Disponibel ramme

Frontfagmodellen/ 
forhandlingsmodellen

Særavtaler

HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er 
toårig, og er inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 
30. april 2018. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

HTA inngås for to år. I hovedtariffoppgjør kan det forhandles om hele HTA og 
det gjennomføres samtidig sentralt lønnsoppgjør.

Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke 
følger av tarifftillegg. For eksempel ansiennitetsopprykk, endringer i lønn ved 
skifte av stilling eller at en ny medarbeider får høyere eller lavere lønn enn 
personen han/hun erstatter.

Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået 
ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller 
dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke 
gis lønnstillegg eller forekommer strukturendringer i det andre året.

Viser hvor mye gjennomsnittlig lønn øker fra ett år til et annet. Dette er et fel-
les språk for alle tariffområdene som gjør det mulig å sammenligne resultatet 
av oppgjøret.

Er det faktiske handlingsrommet etter at overheng og lønnsglidning er fratruk-
ket den økonomiske rammen for året. 

Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordine-
res i hele arbeidslivet. Konkurranseutsatt industri (frontfaget) forhandler først, 
og lønnsveksten her legger premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/
sektorer. Profilen på oppgjørene bestemmes innenfor den enkelte sektor.

Dette er tariffavtaler som inngås i fredsplikt. Det er tre typer særavtaler. 
Sentrale generelle særavtaler (SGS), sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) 
og lokale særavtaler. Særavtalene regulerer spesifikke lønns- og arbeidsvil-
kår som gjelder alle (f.eks. reiseregulativet) eller særskilte vilkår for spesifikke 
yrkesgrupper, som for eksempel leger og undervisningspersonalet. Forhand-
lingene om SGS skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene, mens 
SFS forhandles mellom KS og de forbund som har interesser i saken. 

Grunnleggende spilleregler, blant annet om forhandlingsordning, partsforhold, 
medbestemmelse og samarbeid. Også omtalt som arbeidslivets grunnlov.
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Sak nr.   Dato 
005/18 Formannskap 30.01.2018 

 
 
Rekruttering av rådmann Fauske kommune 
 
 
 
 
Vedlegg: 
22.01.2018 kontraktssammendrag_De4 1370989 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune skal rekruttere ny rådmann i henhold til Kommunelovens kapittel 4, § 22. 
Det er kommunestyret som ansetter. 
 
I henhold til innkjøpsavtalen i Salten det sendt ut en forespørsel om bistand ved rekruttering til  
«De4 search & consulting AS» i form av avrop på rammeavtale. Jfr vedlegg. 
 
 
«De4 search & consulting AS» skal 

· bistå fra utlysning til og med innstilling for tilsetting i stillingen 
· foreslå prosess fram mot endelig innstilling for tilsetting i Kommunestyret 

 
Samarbeidet med «De4 search & consulting AS» skal blant annet sikre: 

· En målrettet og strukturert prosess  
· Et bredt omfang av relevante kandidater 
· Likebehandling av kandidatene 
· At de mest interessante kandidatene blir valgt ut 
· At de utvalgte kandidatenes faglige og personlige forutsetninger for stillingen blir vurdert korrekt 

 
 
Rådmann vil anbefale at formannskapet nedsetter et lokalt arbeidsutvalg som skal bistå i prosessen fram 
mot endelig innstilling for tilsetting i Kommunestyret.  
 
Det anbefales at det nedsettes et utvalg der både posisjon og opposisjon er representert samt 
Hovedtillitsvalgte fra LOK og UNIO. 
 
Saken fremmes uten innstilling. 
 
 
 
 
 



Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Samordnet Innkjøp I Salten (SIIS)         

 

 
Dato Saksbehandler Arkivsaksnr  
20.04.2016 Torstein Sundsfjord 2014/2387  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avtaleperiode:  20.04.2016 – 20.04.2018 

1+1 år opsjon 
 

 
Leverandør:    De4 Search & Consulting AS 
 
Postadresse:        Akersgata 16, 0269 Oslo 
 
         

 
 

 
 

 
Kontaktpersoner:  
Navn  Telefon E-post 
Rune Frøyslie Tilbudt hovedkonsulent 402 82 150 rune@de4.no 
Hans Holmen Stedfortredende konsulent 915 47 891 Hans.holmen@de4.no 

KONTRAKTSSAMMENDRAG 
 

Rammeavtale Rekruttering av ledere 
 

For kommunene Bodø, Fauske, Meløy, Saltdal, 
Hamarøy, Gildeskål, Beiarn, Steigen og Værøy 

 
Rekruttering av ingeniører for Øksnes kommune 

 
Sørfold kommune er ikke med på avtalen 



AVTALENS HOVEDTREKK 
 
Avtalen gjelder bistand til rekruttering av ledere i Salten kommunene eks. Sørfold og 
rekruttering av ingeniører i Øksnes kommune.  
 
Hvordan bestille:  

• Oppdrag bestilles ved å kontakte hovedkonsulent Rune Frøyslie på:rune@de4.no, 
telefon: 911 65 565 

• Se vedlagt mal for bestillingsskjema i Ajour under kontraktoversikt.  
 

Priser:  
Fakturering vil foregå ut fra hvilke tjenester det er behov for i den enkelte 
rekrutteringsprosess. Prisen skal oppgis i norske kroner (NOK) og ekskl. mva. Alle kostnader 
forbudet med leverandørens gjennomføring av oppdraget må prises inn i tilbudet, inkludert 
reiser og møtevirksomhet. Reisekostnader for aktuelle kandidater og annonsering skal ikke 
være en del av pristilbudet, da disse vil dekkes etter faktisk påløpte kostnader. Det aksepteres 
ingen øvrige tillegg utover tilbudet i prismatrisen.  
 

Hovedaktivitet Pris eks. 
mva.  Antall Sum 

Oppstartfase: Avklaring av oppgaver og 
avtaleinngåelse med oppdragsgiver for det enkelte 
oppdrag. Arbeidsfordeling på rekrutteringsjobben 
avklares med HR-kontoret. Valgte leverandør skal gi 
tilbakemelding på oppdragsgivers kravspesifikasjoner 
til stillingen, med fokus på kompetansekrav og ønskede 
personlige kvalifikasjoner. Avklaring av 
referansesjekk. 

 1 250  2 timer 2 500  

Administrasjon av søkerliste: Leverandør skal kunne 
administrere søkerliste for aktuelle kandidater. 
Gjennomgang av søkerliste med prioritering av 
kandidater til videre prosess. 

 10 000    10 000  

Direktesøk / headhunting: Finne frem til, og kontakte 
nye godt kvalifiserte og relevante kandidater, ikke kjent 
for oppdragsgiver tidligere. Minst 2 kvalifiserte og 
relevante kandidater forventes. 

20 000    20 000  

1. gangsintervju: Oppgi honorar for intervju som 
inkluderer avtale, planlegge, koordinere og 
gjennomføre intervju i samarbeid med arbeidsgiver. 
Rolleavklaring inkludert. Faktisk antall kandidater som 
skal intervjues avgjøres i løpet av 
rekrutteringsprosessen.  

3 000  3 stk  9 000  

Tester: Veritas godkjent test for personlig egnethet, 
360 grader og teamrolleprofil. Dette for å avklare 
personlig egnethet og gi en støtte til intervju. Oppgi 
pris pr. kandidat.  

 5 000  2 stk 10 000  

2. gangsintervju: Oppgi honorar for gjennomføring av 3 000  2 stk  6 000  



2. gangsintervju inkludert forberedelser og 
sluttvurdering. Faktisk antall 2. gangs-intervju besluttes 
i løpet av rekrutteringsprosessen. 
Referansesjekk: Sjekk av referanser før eller etter 
intervju. Oppgi honorar for oppfølging av minimum 3 
referanser pr. kandidat.  

 3 000  3 kandidater  9 000 

Anbefaling / rapport av finalekandidater skal 
oversendes elektronisk til oppdragsgiver.  5 000 2 kandidater  10 000  

Reise tur/retur Bodø for hovedkonsulent inkl. 
timespris*  1  3 stk 3  

Timespris reise: Reisetid faktureres fra Bodø til 
aktuell kommune. Såfremt lokasjon til leverandør gjør 
det hensiktsmessig. Godgjørelse for kjøring og diett 
etter statens satser. Overnatting dekkes hvis behov.  

 1 3 timer 3 

Timespris øvrige tilleggstjenester 1 250  4 timer  5 000  
Andre kostnader: Her skal det oppgis eventuelt andre 
kostnader som tilbyder mener bør inkluderes i tilbudet.       -    

Totalsum hele prosessen:      74 506 

 
 

Tilbudt hovedkonsulent skal kunne levere og bistå med følgende ut fra behov:  
4.2 Oppstart maks en uke fra bestilling ved behov 
4.3 Oppdragsgiver skal ha en kontaktperson hos leverandør. Dette skal være 

hovedkonsulent i gjennomføring av oppdraget.  
4.4 Gi innspill til innhold/kompetansekravene knyttet til stillingen, og krav til søkere ut fra 

utkastene som oppdragsgiver har utarbeidet. 
4.5 All administrasjon av kandidater i prosessen, ut fra ved behov og i samråd med 

oppdragsgiver. 
4.6 «Headhunte» kandidat(-er) til stillingen. Søk i både lokale og nasjonale nettverk 

relevante med tanke på ingeniørkompetanse. I enkelttilfeller også innen 
Skandinavia/Europa.  

4.7 Utarbeide tidsplan som beskriver fremdrift fra oppstart og frem til ansettelse, i 
samarbeid med oppdragsgiver.  

4.8 Planlegge å gjennomføre intervju med representanter fra oppdragsgiver tilstede 
(arbeidsgruppe). 

4.9 Sjekke referanser. 
4.10 Tester for kartlegging av egnethet og teamrolleprofil, både egenkartlegging og 360 

grader. Leverandør skal kunne tilby Veritas godkjente tester. 
4.11 Utarbeide forslag til innstilling av «finalekandidater.» (Dersom flere aktuelle). 
4.12 Ferdigforhandle avtale med aktuell kandidat, i samarbeid med oppdragsgiver.  
4.13 Kun oppgitt personell er en del av kontrakten, såfremt ikke oppdragsgiver godkjenner 

bruk av tilsvarende kompetanse.   
4.14 Oversende alle saksdokumenter til oppdragsgiver for rettmessig arkivregistrering.  



 

Betalingsbetingelser og rutiner: 
Valgte leverandør skal levere elektronisk faktura i EHF format til kommunene som ønsker 
dette. Betalingsbetingelsene skal være fri leveringsmåned + 30 dager netto fra fakturadato, og 
utstedes etter bestilling/ levering av vare. Ingen fakturagebyr.  
 

Driftsbidrag – Samordnet Innkjøp i Salten (SIIS) 
Som en del av finansieringen av Samordnet innkjøp i Salten skal alle priser inkludere 2 % 
driftsbidrag for å dekke kostnadene ved Innkjøpssamarbeidet. Leverandøren skal hvert 
halvår levere omsetningsstatistikk over fakturerte varer/tjenester til Samordna innkjøp i Salten 
på avtalen. Statistikken skal spesifiseres på kommunenivå. Basert på denne skal driftsbidraget 
krediteres oppdragsgiver ved administrativ kontraktspart, Bodø kommune ved innkjøpssjefen, 
etter nærmere avtale. Eventuelle administrasjonskostnader for leverandøren på grunn av 
ordningen skal innkalkuleres i pristilbudet. Ytterligere informasjon gis ved inngåelse av 
kontrakt. 
 
 
Øvrige bestemmelser i henhold til anbudsdokumenter, avklaringer og 
konkurransegrunnlaget. 
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Ny E6 – Ny By prosjektet – Organisering, milepælsplan og budsjett 2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar at prosjektet organiseres slik presentert i saksutredningen. 
2. Fauske kommune vedtar milepælsplan og budsjett for inneværende år, slik presentert i 

saksutredningen.  
3. Fauske kommune vedtar at arbeidsgruppen opprettet for sentrumsutvikling i plan- og 

utviklingsutvalgs vedtak 41/16 avvikles og erstattes med beskrevne arbeidsgrupper. 
 

 
Vedlegg: 
22.01.2018 Refleksjonsnotat - Ny E6 - Ny by 1371024 
 
Sammendrag: 
Fauske kommunestyre har i sak 29/17, vedtatt at det etableres en prosjektorganisasjon for å 
understøtte prosjektet, «NY E6 – NY BY». Prosjektet er fundamendert på Nordland Fylkeskommunes 
vedtatte plan «Regional plan for by og regionspolitikk». Denne saken redegjør for organisering av 
prosjektet, milepælsplan og budsjett for 2018.  
 
Bakgrunn og saksopplysninger 
 
Kommunestyret vedtok i sak 29/17 å etablere en prosjektstilling. Denne er det gjort tilsetning i fra 
1.januar 2018. Saken forutsatte også minimum 50% finansiering. Rådmannen tolker det å gjelde 
finansiering av nye utgifter og ikke interne kostnader vi prioriterer å bruke til prosjektet.  
 
Det understrekes at kommunestyret under behandling av saken presiserte at selv med en lavere ekstern 
finansiering, ønsket kommunestyret at prosjektet skulle realiseses. Nordland Fylkeskommune har 
vedtatt å støtte prosjektet med regionalmidler, og er inne med en 1 million i støtte over 2 år. Fauske 
kommune har forutsatt finansiert prosjektet med næringsfond midler.  
 
Intensjonen fra fylkeskommunen og kommunen er at prosjektet har en varighet på 4 år. Det vil derfor 
søkes midler også for den siste perioden fra fylkeskommunen. Kommunen har i tillegg søkt støtte på 
300.000 kroner fra IRIS fondet. Dette er ikke avklart ennå. Rådmannen vurderer likevel at 
forutsetningene i vedtaket er imøtekommet, det er likevel behov å understreke at prosjektet har behov 
for å kontinuerlig arbeide for å skaffe seg ytterligere finansiering.  
 
Kort oppsummert;  
 

· Prosjektet har en varighet på inntil 4 år.  



· Prosjektet har i dag etablert finansiering for år 1 og 2, med en intensjon om en deltagelse i år 3 
og 4 fra Nordland Fylkeskommune.  

· Prosjektleder er ansatt i prosjektet fra 1. januar 2018. 

 
Se for øvrig i vedlagt idenotat om prosjektet, og kommunestyrets sak 29/17, for mer bakgrunn og 
saksopplysninger i saken.  
 
Organisering 
 
Overordnet organisering og politisk styring 
Prosjektets eier er kommunestyret. Kommunestyret delegerer til formannskapet å være  politisk 
styringsgruppe for prosjektet. Formannskapet har fullmakt å gi de politiske styringssignalene på vegne 
av kommunestyret. Rådmannen rapporterer fremdriften til formannskapet som styringsgruppe.  
 
Prosjektansvarlig ovenfor politisk ledelse er rådmannen. Prosjektleder er organisert i rådmannens stab, 
og er direkte underlagt denne. Prosjektleder, rådmann og kommunalsjef for plan, eiendom og 
samfunnsutvikling representerer administrativ prosjektgruppe. 
 
Prosjektleder 
Prosjektleder er ansvarlig for prosjektets målsetninger, og har eget budsjett samt instruksjonsmyndighet 
overfor personellressurser i prosjekter (selv om det formelle arbeidsgiversansvaret for hver enkelt 
medarbeider ligger hos den enkeltes formelle leder). Prosjektleder svarer til rådmannen.  
 
Arbeidsgrupper 
 
Prosjektet har 3 definerte målområder. A. Samferdsel / samfunn og infrastruktur. B. Attraktive Fauske – 
byrommet og livskvalitet C. Vekst og inovasjon – arbeidsplasser og næringsutvikling.  
 
Det etableres 3 arbeidsgrupper. Disse arbeidsgruppene vil være kommunalt ansatte, 4 (3-5) ansatte, 
hvor det dedikeres 10-15% stilling fra hver enkelt deltager. Totalt ca 1.25 årsverk internt i 
organisasjonen. Dette for å sikre myndighet og instruksjonsrett ovenfor medlemmene i 
arbeidsgruppene. Det etableres en arbeidsgruppe for hver av målområdene. Disse skal representere 
saksbehandling og utredningskapasiteten for prosjektene.  
 
Prosjektleder og rådmann får ansvaret for opprettelsen av arbeidsgruppene i samarbeid med den 
enkelte medarbeiders leder. Prosjektleder får delegert myndighet fra rådmannen for denne 
tidsresssursen hver enkelt medarbeider representerer i prosjektet. Ved uklarheter avtaler prosjektleder i 
samarbeid med medarbeider og hans / hennes formelle leder.   
 
Referansegrupper 
 
Prosjektet har behov for en tydelig medvirkning og forankring i våre omgivelser. Prosjektleder får ansvar 
på vegne av prosjektet å definerer og etablere møter med nødvendige referansegrupper gjennom 
prosjektet.  
 
 
Milepælsplan 2018 
 
Prosjektleder, i samråd med rådmannen, foreslår følgende milepælsplan for inneværende år. Dette vil 
være milepælsplanen rådmann og prosjektleder avrapporterer i prosjektet til formannskapet.  
 



Vi tar utgangspunkt i å komme i gang med alle delprosjektene i inneværende år, men har raskest behov 
for: 
 

Aktivitet Tidsfrist Ansvarlig  Merknader 
1.Etablere 
organisering av 
prosjektet 

Kommunestyret i 
februar 2018 

Prosjektleder og 
rådmann 

Denne saken 

2.Etablering av 
arbeidsgrupper for 
hvert av 
delprosjektene 

1.mars 2018 Prosjektleder og 
rådmann 

I samarbeid med 
nærmeste leder 

3.Utarbeidelse av 
prosjektplaner for 
hver av 
arbeidsgruppene 

1. mai 2018 Prosjektleder og 
arbeidsgruppenes 
medlemmer 

 

4.Utarbeide av 
oppdatert trafikalt 
faktaggrunnlag  
gjennom Fauske 
sentrum 

1.april 2018 Prosjektleder Her vil det være behov å 
bruke eksterne 
ressurser 

5.Utarbeide 
oppdaterte 
prognoser på 
trafikktall frem mot 
2030 

1.juni 2018 Prosjektleder En slik prognose skal ta 
opp i seg alle kjente 
endringer som påvirker 
trafikken gjennom 
Fauske sentrum. Det vil 
være hvilken betydning 
åpningen av tunnelen 
på Rv 77 gjennom 
Tjernfjellet, nye 
tunneler på E6 gjennom 
Sørfold og lakseslakteri i 
Steigen m.m vil påvirke 
fremtidige trafikk 
mønster og trafikktall. 

6.Visualisering og 
etablering av 
fremtidsvisjon for  
nye Fauske 2040.  

Sommer / høst 2018 Prosjektleder Her vil det være 
nødvendig å bruke 
eksterne ressurser. Her 
vurderes også å utfordre 
studenter for å kunne 
bidra til en lav utgift for 
kommunen.  

7.Etablere 
referansegrupper og 
inviterer til 
dialogmøter lokalt 
og regionalt.  

Høsten 2018 Prosjektleder Få i gang den positive 
dialogen og omtalen av 
prosjektet, og de 
muligheter som ligger i 
prosjektet. Forutsetter 
at vi har kommet i mål 
med en «visualisering» 
pakke, derfor ses dette 
frem mot høsten 18.  

8. Arbeide for å 2019 Prosjektleder  Samarbeide med 



etablere «NY By – 
NY E6» konferanse 
fra 2019 

samfunnet for øvrig å ha 
en formalisert 
møtearena for 
prosjektet på en årlig 
basis. Det vil være 
nødvendig å etablere en 
egen finansiering for 
denne aktiviteten 

9. Dialogarenaer 
med lokale, 
regionale, og 
nasjonale aktører  

Forløpende Prosjektleder Lokale: Innbyggere, 
frivillige, næringsliv, 
politikk 
Regionalt: Nordland 
Fylkeskommune. Salten 
Regionråd, Nabo 
kommuner, Fylkesting, 
Statens Vegvesen 
Nasjonale: Statens 
Vegvesen, 
departementet, 
Nordlands 
Stortingsrepresentanter, 
Bane Nord, Statsråder 

 
Budsjett 2018 
 
 
Lønn og sosiale utgifter prosjektleder                              630.000 kroner 
Lønn og sosiale utgifter gruppemedlemmer                    800.000 kroner 
 
Reiseutgifter                                                                       75.000 kroner 
Kjøp av eksterne tjenester 
          «Visualisering»                                                  200.000 kroner 
          Faktagrunnlag                                                  125.000 kroner 
 
Totale utgifter 2018                                                            1.830.000 kroner 
 
Finansering 
 
Nordland Fylkeskommune                                                  500.000 kroner 
Fauske kommune           
          Næringsfond                                                            500.000 kroner 
          Egeninnsats                                                            830.000 kroner 
 
Total finansering 2018                                                  1.830.000 kroner 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Refleksjonsnotat – vedlegg til Kommunestyresak 

«Ny E6 – Ny by» - Moderne, attraktive og urbane Fauske 

Fauske - den attraktive moderne byen midt i Salten, og porten til fylkeshovedstaden 

Fauske skal bli ny. En mer livskraftig Nordlandsby. En viktig regional Nordlandsby med ambisjoner om 
vekst. Hvor det er spennende og attraktivt å bo og leve i.  

Mennesker urbaniseres i større grad enn noen gang. Det er en global samfunnsutvikling. Det 
moderne mennesket har større og nye forventninger til hvordan de vil leve. Det handler om 
tilgjengelighet og et variert tilbud - om hvordan vi bor, bomiljø og bokvalitet, arbeidsmarked og 
utdanning, kommunikasjon, natur, kultur og idrettsliv – og offentlige tjenester.  

Fauske har ambisjoner og vil ta en fremovelent og offensiv rolle i kampen om de fremtidige 
innbyggere. Vi ligger sentralt plassert i Salten og Nordland. Vi er porten til fylkeshovedstaden. Vi har 
stor tilgang til arealer for vekst både for innbyggere og næringsliv. Vi er et naturlig 
logistikkknutepunkt for hele regionen og Nord Norge.  

Vi skal derfor se byen vår i en større regional sammenheng – og ha ambisjoner om å være en 
livskraftig småby og et klart definert komplementært tilbud til fylkeshovedstaden i Nordland. Vi skal 
representere en bo og arbeidsmarkedsby for mennesker som vil bo midt i Salten, og samtidig ha 
tilgang til de utvidede tilbudene storbyen Bodø representerer.  

Byutviklingsprosjektet 

Med bakgrunn i våre ambisjoner har Fauske kommune vedtatt byutviklingsprosjekt «Ny E6 – Ny By». 
Prosjektet er i samsvar med lokale og regionale ambisjoner for Norlandsbyene.  
Byutviklingsprosjektet «Ny E6 – Ny By»  vil ha tre hovedtema:  

A. Samferdsel / samfunn og infrastruktur – utløse nye potensial for byutviklingen av Fauske 
B. Attraktive Fauske – boformer, byrommet vårt og moderne livskvalitet 
C. Vekstkraft og innovasjon – næringsutvikling og nye moderne arbeidsplasser i et regionalt 

perspektiv 

I sum vil dette bidra til at Fauske kan oppfylle lokale og regionale ambisjoner om attraktive, 
vekstkraftig, og moderne småbysamfunn også inn i fremtiden.  

Nye trafikale løsninger – en regional utfordring, og et fremtidig potensial for byutviklingen i Fauske 

Fauske er en av få steder i landet hvor man fortsatt har hovedferdselsåren E6 gjennom sentrum. 
Dette er hovedferdselsåren for biltrafikken i regionen og hele Nordland. Trasèen gjennom Fauske har 
vært uforandret siden den ble bygget i ca 1960. (Det ble gjort noen forbedringer under etableringen 
av miljøgata) og vi kan erkjenne at samfunnsutviklingen i perioden fra da frem til i dag har vært stor.   

Fauske er og vil for all fremtid være et trafikknutepunkt, ikke bare for byen Fauske, men et trafikalt 
møtepunkt for all veitrafikk fra vest, sør og nord. Fauske er porten til fylkeshovedstaden, og et 
naturlig transittsted for store mengder gods og persontransport i Nordland fylke. Dette gjelder 
transport både langs bane og vei.    

Infrastruktur og veiløsningene rundt Fauske er ikke bare en lokal utfordring. Fylkeshovedstadens 
vekstambisjoner og regionalt sentrum vil utfordre Fauske. Fauske vil alltid være den trafikale porten 
for Bodøs regionale tilbud til alle innbyggerne i Salten (lufttrafikk, spesialisthelsetjenester, og øvrige 
regionale tilbud). Veiløsningene ved Fauske er og vil i sterkere grad bli trafikk knutepunkt for en 



økende industriproduksjon i Nordland (spesielt på havbrukssiden). Nye trafikale løsninger sør for oss, 
Saltdal, Tjernfjellet, og økt satsing på mellomriksveien fra Sverige, vil utvilsomt medføre mer trafikk 
langs vei. Nord for av Fauske vil de planlagte oppgraderinger Sørfold tunnelene bidra til en mer 
effektiv trafikkavvikling i begge retninger langs E6. Dette vil på sikt gi et prekært behov for mer 
robuste, og moderne trafikkløsninger i tilknytning til Fauske.  

Sekundært vil dette selvsagt også gi positive lokale ringvirkninger. Fauskes innbyggere har behov for 
en forsvarlig og effektiv trafikkavikling i sitt nærområde, - både ut fra trafikksikkerhetshensyn, 
miljøutfordringer, og de begrensinger dagens trase legger på muligheten for en moderne og 
fremtidsretta sentrumsutvikling.  

Nye samferdselsløsninger – døråpner for moderne byutvikling 

Det er Fauske kommunes mening at nye samferdselsløsninger både langs riksvei 80 og E6 vil kunne gi 
Fauske nye muligheter til å realisere de regionale politiske vedtatte målsetningene for bysamfunnene 
i Nordland.   

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk vedtatt av fylkestinget i desemeber 2016, bygger på 
forutsetningen at bykommunene i Nordland vil representere grunnfjellet for bosetningen i 
landsdelen i fremtiden.  

Byene skal være gode steder å bo og verdt å besøke. Bysamfunnene skal være preget av moderne, 
helsefremmende og attraktive bomiljøer og byrom. Det betyr at utbudet av både boformer, og de 
utvidede bokvalitetene i et samfunn (arbeidsplasser, handel, pendling, kulturtilbud, idrett, kvalitet på 
offentlige tjenester) må settes inn i en helhetlig og systematisk kontekst. Dette betyr at byene må 
strekke seg – i utviklingene av et tilstrekkelig tilbud innenfor de rammene man kan forvente.  

Nye samferdselsløsninger vil også åpne dørene for en mer offensiv vekststrategi i næringsutvikling og 
jobbskaping for Fauske. Effektive og tilpassede transportløsninger vil kunne gjøre Fauske i stand til å 
bidra i de regionale målene om regionsforstørring.  Miljø og klimavennlig arbeidspendling både til og 
fra Fauske vil kunne forsterkes.  

Nye moderne og samordnede vegløsninger nord av om byen vil gjøre det både mer rasjonelt, og 
attraktivt for å ta i bruk ennå mer av de store landarealene Fauske har til næringsutvikling. Spesielt 
kan det tenkes utvikling av nye arbeidsplasser knyttet til logistikk, transport og kraftkrevende 
industri.  

Oppsummering 

• Fauske vil ta sitt bykommune ansvar i tråd med regionale planer i fremtidens Nordland 
• Fauske vil være en attraktiv livskraftig småby – med fordelen av nær tilgjengelighet for 

fylkeshovedstadens utvidede tilbud 
• Fauske ønsker å utvikle seg til et enda sterkere knutepunkt for både vare og persontransport 
• Fauske ønsker at regionen, Nordland, og Nord Norge for øvrig skal få et trafikknutepunkt 

tilpasset fremtidens trafikkbilde. 
• Fauske skal gjennom omlegging av sin trafikkavikling utvikle seg til et moderne livskraftig 

urbant småby samfunn foretrukket for fremtidens innbyggere og besøkende. 
• Fauske skal være et attraktivt etableringssted for fremtidig næringsaktivitet, med bakgrunn i 

store areal og ressurser samt og en moderne effektiv trafikkavvikling 
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Boligsosial handlingsplan 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når boligpolitisk plan er 
utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan inngå som en del av den 
planen 
 

 
Vedlegg: 
13.12.2017 Innspill boligsosial plan - Valnesfjord Nærmiljøutvalg 1367720 

22.11.2017 Boligsosial handlingsplan - Høring 1365832 

16.10.2017 Høring - Boligsosial handlingsplan 1362061 

13.10.2017 Boligsosial handlingsplan forslag 1362135 

08.01.2018 Boligsosial handlingsplan - Høring 1363490 
 

Sammendrag: 
Fauske kommune har utarbeidet forslag til ny boligsosial handlingsplan. Dette etter en bestilling fra 
2015 der det var et ønske om å utarbeide denne planen.  

 
 
Saksopplysninger: 
En boligsosial handlingsplan skal være en plan som angir mål, tiltak og prioriteringer for kommunens 
boligsosiale arbeid. Planen skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt boligsosialt arbeid. Den vil 
også være et viktig redskap i samarbeidet med befolkningen og aktører i boligmarkedet. Samtidig 
inneholder planen en gjennomgang av kommunens behov for og bruk av boligsosiale virkemidler i den 
perioden den er ment å gjelde for.  

 

Bakgrunnen for planen ligger i regjeringens boligpolitiske visjon om at alle skal kunne bo trygt og godt. 
For å oppnå dette må det forankres samarbeid på tvers av enhetene i kommunen hvor leietakers beste 
ligger til grunn. For at boligsøkere og leietakere skal kunne få den hjelpen de trenger må samhandlingen 
være bygd opp på en god og tilfredsstillende måte. En del grupper klarer ikke å skaffe seg bolig på det 
åpne markedet og det er den gruppen vi skal hjelpe med å skaffe, eller beholde en tilfredsstillende bolig. 
Herunder ligger både husbankens virkemidler og kommunens eget tjenesteapparat… 



 

Arbeidet med denne planen har vært gjort av Fauske Eiendom KF, og senere av Fauske kommunale 
eiendommer. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ulike enheter som er sentrale i 
boligsosialt arbeid i vår kommune. Det har også vært en styringsgruppe som har bestått av 
kommunalsjefer, rådmann og daglig leder i Fauske Eiendom KF.  

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Forslag til boligsosial handlingsplan har vært på høring  i henhold til vedlagte liste og det foreligger 
høringssvar fra: 
Eldrerådet i Fauske kommune. med ingen merknader 
Rådet for funksjonshemmede i Fauske kommune, med ingen merknader 
Valnesfjord Nærmiljøutvalg, med merknader; Valnesfjord Nærmiljøutvalg ønsker at Fauske kommune 
skal skrive en boligpolitisk og ikke en boligsosial handlingsplan. Dette fordi en slik plan vil ta inn over seg 
mye mer og et mye bredere fagfelt enn en boligsosial handlingsplan gjør. 
 
Det var en boligsosial handlingplan som var bestilt, og denne legges nå fram til behandling. 
 
Fauske kommune har fått invitasjon fra Fylkesmannen i Nordland og Husbanken om å være med i et 
prosjektsamarbeid i perioden 2018 til 2020 «Boligsosiale hensyn i den helhetlige kommunale 
planleggingen». Hensikten med dette prosjektet er å bistå den enkelte kommune i arbeidet med å 
planlegge og gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset boligpolitikk og ta boligsosiale hensyn i 
planleggingen.  
 
Rådmannen ser at uttalelsen fra Valnesfjord Nærmiljøutvalg vil bli fulgt opp i dette prosjektet, og mener 
at det i løpet av den 3-årige prosjektperioden vil bli utarbeidet en boligpolitisk plan som tar med de 
boligsosiale utfordringene. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Boligsosial handlingsplan - Høring 
 
Eldrerådet- 034/17, har i møte 21.11.2017 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Eldrerådet har ingen merknader til boligsosial handlingsplan. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Mottakere:    
A/L Indre Salten 
Boligbyggelag 

Postboks 194 8201 FAUSKE 

Barnas talsperson i 
Fauske kommune 

   

Enhetsledere i 
Fauske kommune 

   

Fauske eldreråd    
Fylkesmannen i 
Nordland 

   

Husbanken    
Kommunalt råd for 
funksjonshemmede 

   

Kommunelege Postboks 93 8201 FAUSKE 
Nordland 
fylkeskommune 

Postmottak 8048 BODØ 

Politiske partier i 
Fauske kommune 

   

RIO 
Rusmisbrukernes 
Interesseorganisasjon 

Postboks 6609 St.Olavs plass 0129 OSLO 

Ungdomsrådet    
 
 
 

Høring - Boligsosial handlingsplan 
 
Fauske kommune har utarbeidet forslag til ny boligsosial handlingsplan. Denne sendes nå på 
høring. 
 
Planen finnes elektronisk på Fauske kommune sine hjemmesider. Planen ligger på 
kommunens biblioteker og på Servicetorget fra 20.10.2017. 
 
Frist for uttalelser vedrørende planen er 11.12.2017. 
 
Evt. uttalelser sendes postmottak@fauske.kommune.no, evt. Fauske kommune, postboks 
93, 8201  Fauske 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Line Kristiansen 
Avdellingsleder 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
Vedlegg: 

Boligsosial handlingsplan forslag  

mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for planen ligger i regjeringens 

boligpolitiske visjon om at alle skal kunne 

bo trygt og godt. For å oppnå dette må det 

forankres samarbeid på tvers av enhetene i 

kommunen hvor leietakers beste ligger til 

grunn. For at boligsøkere og leietakere skal 

kunne få den hjelpen de trenger må 

samhandlingen være bygd opp på en god og 

tilfredsstillende måte. En del grupper klarer 

ikke å skaffe seg bolig på det åpne markedet 

og det er den gruppen vi skal hjelpe med å 

skaffe, eller beholde en tilfredsstillende 

bolig. Herunder ligger både husbankens 

virkemidler og kommunens eget 

tjenesteapparat. Ett overordnet mål i denne 

avtale er at leietaker skal kunne avansere i 

boligtrappen og etter hvert komme seg over 

i egen bolig. 

Fauske kommune har de seneste årene vært 

en aktiv aktør på boligområdet, dette som 

tilrettelegger, eier, leietaker og pådriver i 

boligutvikling.  

1.2 Framdrift og 
arbeidsform 
Arbeidet med denne planen har vært gjort 

av Fauske Eiendom KF, og senere av 

Fauske kommunale eiendommer. Det har 

vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 

ulike enheter som er sentrale i boligsosialt 

arbeid i vår kommune. Det har også vært en 

styringsgruppe som har bestått av 

kommunalsjefer, rådmann og daglig leder i 

Fauske Eiendom KF.  

1.3 Hva er en boligsosial 
handlingsplan? 
En boligsosial handlingsplan skal være en 

plan som angir mål, tiltak og prioriteringer 

for kommunens boligsosiale arbeid. Planen 

skal bidra til større effektivitet og mer 

samkjørt boligsosialt arbeid. Den vil også 

være et viktig redskap i samarbeidet med 

befolkningen og aktører i boligmarkedet. 

Samtidig inneholder planen en 

gjennomgang av kommunens behov for og 

bruk av boligsosiale virkemidler i den 

perioden den er ment å gjelde for.  

1.4 Planens form og 
innhold 
Planen er delt inn i 3 hoveddeler, som hver 

behandler spesifikke målområder innen det 

boligsosiale arbeidet i Fauske kommune. 

Hvert av kapitlene skal ha en analysedel og 

en handlingsdel. Analysedelen består av en 

situasjonsbeskrivelse, utviklingstrekk, samt 

vurderinger av virkemidler og behov. I 

handlingsdelen presenteres kommunens 

målsettinger, strategier og tiltak for 

planperioden. 

 

 

 

 

 

1.5 Rullering av planen 
Boligsosial handlingsplan gjelder for 

perioden 2018-2028. Tiltaksdelen rulleres 

hvert år i forbindelse med 

budsjettbehandlingen, og planen som helhet 

rulleres ved behov, minimum hvert 4. år.  
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2. Nasjonale, 
regionale og lokale 
føringer for 
boligpolitikken 
2.1 Nasjonale målsettinger 
for boligpolitikken 
Det er en overordnet målsetting i norsk 

boligpolitikk at alle skal kunne bo trygt og 

godt. Den norske velferdspolitikken bygger 

på disse premissene.  

De generelle statlige målsettingene for bo- 

og byggingspolitikken er slik: 

1. Bosteder for alle i gode bomiljø 

2. Trygg etablering i eid eller leid bolig 

3. Boforhold som fremmer velferd og 

deltakelse. 

4. Godt utformede, sikre, energieffektive 

og sunne bygg. 

5. Bedre og mer effektive byggeprosesser1 

Boligpolitikken skal bidra til å imøtekomme 

boligbehovene til den enkelte i samfunnet, 

og for kommende generasjoner. For å 

lykkes med målene må boligpolitikken 

gjøre det mulig for den enkelte innbygger å 

bygge, bo og leve.  

En god bolig er for enkelte av oss av stor 

betydning for vår livskvalitet og mulighet til 

livsutfoldelse. Gode boliger skaper gode 

samfunn. Bygningskvalitet, utforming, 

beliggenhet og funksjonalitet er avgjørende 

for kvaliteten på de tjenestene som 

kommunen skal yte til sine innbyggere.  

En god boligpolitikk er et kommunalt 

ansvar, som videreført vil være en 

forutsetning for at kommunen skal kunne 

lykkes med sine velferdsoppgaver. Videre 

har regjeringen skissert følgende nasjonale 

mål og prioriterte innsatsområder for 

boligsosiale forhold: 

                                                      
1 St.meld.nr. 17 «Byggje-bu-leve» En 

bostedspolitikk for den enkelte, samfunnet og 

fremtidige generasjoner 

 Alle skal ha et godt sted å bo 

 Alle med behov for tjenester, skal få 

hjelp til å mestre boforholdet. 

 Den offentlige innsatsen skal være 

helhetlig og effektiv. 

Prioriterte innsatsområder i strategien: 

Hjelp fra midlertidig til varig bolig 

Hjelp til å skaffe egnet bolig 

 Forhindre utkastelse 

 Gi oppfølging og tjenester i hjemmet 

 Sikre god styring og målretting av 

arbeidet 

 Stimulere til nytenking og sosial 

innovasjon 

 Planlegge for gode bomiljøer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

Fylkesplanen for Nordland skisserer ulike 

strategier og arealpolitiske retningslinjer for 

regionen, herunder følgende fokuspunkter; 

 God (kommune)planlegging 

 By- og tettstedsutvikling 

 Klima og energitilpasning 

Fylkesplanen for Nordland fremmer at 

utbygging bør sentraliseres og viser til ulike 

tiltak og virkemidler for å unngå uønsket 

spredning av bebyggelse. 

 

2.2 Aktuelt lovverk 
Plan- og bygningsloven gir kommunen det 

samlede rammeverket for planlegging og 

byggesak 

Fauske kommunes ansvar ovenfor 

vanskeligstilte på boligmarkedet, er hjemlet 

i: 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Beskriver blant annet kommunens plikt til 

samhandling og samarbeid internt i 

kommunen og med eksterne slik som 

fylkeskommune, regionalt helseforetak og 

stat. Forpliktelser til å yte bistand i 
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forbindelse med botilbud - Bistand 

inkluderer blant annet helsetjenester i 

hjemmet og personlig assistanse som 

praktisk bistand og opplæring. 

Viktige paragrafer: 

§3-1; Kommunens overordnede ansvar for 

helse- og omsorgstjenester 

§3-2; Kommunens ansvar for helse- og 

omsorgstjenester 

§3-3; Helsefremmende og forebyggende 

arbeid 

§3-4; Kommunens plikt til samhandling og 

samarbeid  

§ 3-7; Boliger til vanskeligstilte 

«Kommunen skal medvirke til å skaffe 

boliger til personer som ikke selv kan 

ivareta sine interesser på boligmarkedet, 

herunder boliger med særlig tilpasning og 

med hjelpe- og vernetiltak for dem som 

trenger det på grunn av alder, 

funksjonshemning eller av andre årsaker»  

 

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen(sosialtjenesteloven) 

Formålet med loven er å bedre levekårene 

for vanskeligstilte, bidra til sosial og 

økonomisk trygghet, herunder at den 

enkelte får mulighet til å leve og bo 

selvstendig, og fremme overgang til arbeid, 

sosial inkludering og aktiv deltakelse i 

samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte 

barn og unge og deres familier får et 

helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling 

og forebygge sosiale problemer.» 

§ 13 Samarbeid med andre deler av 

forvaltningen 

Kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen skal medvirke til at 

sosiale hensyn blir ivaretatt av andre 

offentlige organer som har betydning for at 

formålet med loven blir oppnådd. 

§ 15 Boliger til vanskeligstilte 

«Kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen skal medvirke til å 

skaffe bolig til vanskeligstilte personer som 

selv ikke kan ivareta sine interesser på 

boligmarkedet.» 

 § 27 Midlertidig botilbud 

«Kommunen er forpliktet til å finne 

midlertidig botilbud til dem som ikke klarer 

det selv.” 

2.3 Fauske kommune sine 
målsettinger for 
boligsosialt arbeid 

Overordnet mål 

Det langsiktige og overordnede mål er at: 

Innbyggerne i Fauske kommune skal kunne 

bo trygt og godt. Boligen skal være egnet 

med en tilfredsstillende standard uavhengig 

av økonomiske, fysiske, helsemessige og 

sosiale forutsetninger.  

Overordnet mål deles i flere delmål under 

kategorien boligutvikling, kommunale 

utleieboliger og oppfølging i boliger 

Boligutvikling 

 Bidra til tilstrekkelig boligproduksjon 

slik at flest mulig kommer seg inn i 

boligmarkedet. 

 Bidra til at boligbygging tilpasses 

boligbehovet. 

 Legge til rette for en variert 

boligsammensetning og integrering av 

ulike brukergrupper i boligområdene. 

 Bidra til at boligene er tilgjengelig for 

alle. 
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Kommunale utleieboliger 

 Sørge for at den kommunale 

boligmassen er stor nok til å gi et 

dekkende behov til de av våre 

innbyggere som ikke selv kan ivareta 

sine interesser på boligmarkedet. 

 Gjennomgå eksisterende boligmasse 

endring av boligmassen, nytenking med 

hensyn til eventuell ombygging, kjøp, 

salg og evt. nybygg. 

Oppfølging i bolig 

 Legge til rette for at de som ikke klarer 

seg selv i egen bolig får tilstrekkelig 

hjelp til å mestre dagliglivet og bli 

boende i egen bolig.  
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3. Målområde 1 – 
generell boligutvikling 
Hovedmål for den generelle 

boligutviklingen 

Fauske kommune skal ha en boligutvikling 

som er i tråd med befolkningens boligbehov 

når det gjelder antall boliger, hvilke type 

boliger som bygges og hvor nye boliger 

lokaliseres. Boligutviklingen skal fremme et 

velfungerende boligmarked med gode 

bomiljø, ivareta folkehelse og følge øvrig 

planverk på en helhetlig måte. (Tatt med i 

handlingsplanen) 

3.1 Behov i årene framover 

Befolkningsutvikling 

Ved inngangen til 2016 var det 9604 

innbyggere i Fauske kommune2. Dette er 53 

færre personer enn i 2006. For de ti siste 

årene kan vi se en klar trend til at andelen 

barn og unge faller sammenlignet med 

gruppen 67 år eller eldre, jf. figur:  

 

Figur 1: SSB 2016 

I perspektiv 2025 er den mest sannsynlige 

utviklingen i hht. SSB’s tall at folketallet i 

Fauske holdes tilnærmet konstant, evt. med 

en mindre nedgang.   

En befolkningsnedgang i perspektiv 2025 

kan komme i de yngste/ung voksne 

aldersgruppene (6 – 44 år).   

Antallet eldre kan forventes å øke sterkt 

fram mot 2025.  Den største økningen 

kommer i aldersgruppen 67-79 år.   

                                                      
2 Befolkningstallene er hentet fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB). 

 

Aldersfordeling i befolkningen 

 

 

Figur 2: SSB 2015-2030 

 

Det er en yngrebølge på landbasis med 25% 

flere i alderen 18-27 år i 2015 enn det var i 

2005, Nordland har 14% flere i denne 

aldersgruppen, Fauske har kun 0,5% flere. 

Inn - og utflytting 

 

Figur 3: SSB 2016 

Folketallet i Fauske kommune er stabilt pr. 

1.1.2015 var det 9 622 innbyggere og i 2016 

er det 9604 innbyggere og forventes i 2030 

å være 9454 innb. (kilde:SSB/Panda). 

Pendling 

Kommuneplanens samfunnsdel3 viser at det 

er 555 personer bosatt i andre kommuner 

som pendlet inn til Fauske i 2008, samtidig 

som det er 1.427 som pendlet ut av Fauske 

kommune. Det antas at trenden ikke er 

vesentlig endret siden 2008.  

3Fauske kommune «Kommuneplanens 

samfunnsdel, faktadel» 

Aldersgruppe 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Endring

0-5 år 635 604 588 556 557 513 -122

6-15 år 1308 1253 1235 1175 1150 1105 -203

16-19 år 484 557 575 542 517 510 26

20-66 år 5750 5679 5710 5719 5698 5725 -25

67-79 år 897 903 945 1010 1142 1264 367

80-89 år 409 413 414 417 393 395 -14

90+ år 68 71 85 94 99 92 24

Sum 9551 9480 9552 9513 9556 9604 53

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Folkemengde 9551 9480 9552 9513 9556 9604

Levendefødte 92 93 90 74 74 89

Døde 95 93 84 97 82 103

Fødselsoverskudd -3 0 6 -23 -8 -14

Innflyttinger 316 382 372 397 439 525

Utflyttinger 398 383 396 380 368 385

Nettoinnflytting -82 -1 -24 17 71 140

Folketilvekst -86 -3 -19 0 66 125
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Unge i etableringsfasen 

Fauske kommunes kommuneplan skisserer 

en del utfordringer, muligheter, mål og 

strategier for å sikre at unge mennesker kan 

bosette seg i kommunen. Unge i 

etableringsfasen har ofte leiemarkedet som 

den mest aktuelle innfallsport til etablering. 

Boligmarkedet i kommunen er sterkt 

eiedominert. Krav til egenkapital på 

minimum 15% ved boliglån og høye priser 

gjør det utfordrende for mange unge å 

komme seg inn på boligmarkedet. Unge i 

etableringsfasen inngår i utgangspunktet 

ikke i målgruppen til boligkontoret i 

kommunen. Unge i etableringsfasen vil på 

bakgrunn av nye retningslinjer fra 

Husbanken ikke være berettiget til 

låneordninger som boligkontoret 

disponerer.  Nye retningslinjer gitt av 

Husbanken, forskrift og Fauske kommune 

sine egne retningslinjer. 

Ut fra fremtidig befolkningsprognoser vil 

kommunen være avhengig av å øke 

befolkningsgrunnlaget i yrkesaktiv alder, 

her vil unge i etableringsfasen representere 

en viktig ressurs for kommunen. En videre 

gjennomgang av innsats og tiltak overfor 

denne befolkningsgruppen vil være viktig 

og riktig å gjøre. 

Husbanken har en del virkemidler som kan 

søkes for å bygge egen bolig. Dette er 

viktige insitamenter for boligbygging i 

distriktene. Dette er ikke lånemidler som 

kommunen disponerer, men som må 

markedsføres bedre mot alle som ønsker å 

bygge egen bolig. 

 

Eldre i boligmarkedet 

Ut fra den demografiske utviklingen vil 

andel eldre øke betydelig. Spesielt vil dette 

merkes fra rundt 2020. Prognosene som 

foreligger vil ha betydning for fremtidige 

botilbud og boligetterspørsel. Undersøkelser 

blant annet foretatt av Norsk institutt for by- 

og regionforskning (NIBR), viser at eldre 

seniorer er mer stasjonære i sine 

boligpreferanser – de vil gjerne bo der de 

bor. Yngre seniorer er gjerne mer mobile og 

ønsker å bo sentralt, med de fordeler dette 

gir. Langt færre eldre ønsker i dag å bo på 

sykehjem, de fleste ønsker å bo i 

omsorgsbolig med tilrettelagte tjenester. I 

undersøkelse gjort av NIBR knyttet til 

omsorgsboliger, svarer 80% av de spurte 

seniorer at beliggenhet er viktig. 

Omsorgsboligene må ligge i et kjent miljø 

med tilgang til kjente aktiviteter og sosiale 

miljø. Nærhet til familie og 

døgnkontinuerlig hjemmetjeneste trekkes 

også fram som viktige elementer.  

 

3.2 Hovedtrekk ved 
boligmarkedet i vår 
kommune 

Prisnivå 

Figuren viser prisutviklingen i forhold til 

omsetning av boligeiendom. Utfordring 

med denne tabellen er at antall som gis kan 

gjelde bygg med flere boenheter uten at 

dette er registrert. Eks. 4-mannsbolig og 

lignende som ikke er seksjonert. 

 

Figur 4: SSB 2016 

Husleienivå 

SSBs leiemarkedsundersøkelse går ikke 

spesifikt inn på kommunenivå. Det 

foreligger derfor ikke konkrete tall som 
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beskriver husleienivået i kommunen. Det 

kan fremskaffes oversikt over pris på 

kommunale boliger, men boliger som leies 

på det private markedet er vanskelig å finne 

prisene på da slik utleie ofte skjer via 

bekjentskap og facebook, ikke via finn.no 

og andre søkemotorer som vi har tilgang til.  

Det er av stor betydning for kommunen og 

eiendomsforvaltningen, at leieprisene 

holdes på et kostnadsdekkende nivå, 

leieprisen vil da dekke kostnader til 

vedlikehold og kapitalkostnader. Det vil 

hindre at subsidiering av vanskeligstilte 

skjer gjennom husleienivå, og ikke gjennom 

de støtteordninger som kommunen har til 

rådighet. 4 

Subsidiering gjennom husleien fører til 

manglende vedlikehold, dårlige boforhold 

og ødelagte boliger. 

I neste omgang fører dette til behov for 

nybygg, lenge før den normale levetid for 

byggene er inntruffet. 

Dette er en svært kostbar og 

uhensiktsmessig form for forvaltning. 

Sammensetninger av boliger 

Boligmassen i Fauske består i stor grad av 

eneboliger. Figuren viser en grafisk 

prosentvis framstilling av ulike 

bygningstyper. Andelen eneboliger i 

kommunen er på 68 prosent i 2016, mens 

den i 2006 var på 72%. Det har vært en 

reduksjon i antall eneboliger i tiårsperioden 

på 47 boliger. I samme periode har antall 

boliger i boligblokk økt med hele 155 

boenheter. 

                                                      
4 Fauske kommune «kommunale boliger» 

delrapport 3, eiendomsforvaltning 

 

Figur 5: SSB 2016 

 

 

3.3 Virkemidler i 
boligområdet 
Planarbeid og regulering i kommunen 

Kommuneplanens samfunnsdel skal legge 

føringer for hvordan Fauske kommune skal 

utvikle seg. Kommuneplanens samfunnsdel 

vil være ledende for øvrig planlegging i 

kommunen. Kommunens arealplan skal 

være førende for boligutvikling. Her settes 

styrende bestemmelser for arealforvaltning. 

 

Reguleringsplan er det formelle grunnlaget 

for at det gis byggetillatelse. Loven sier at 

det skal ligge en godkjent reguleringsplan 

til grunn for alle bygge – og anleggstiltak av 

en viss størrelse. Reguleringsplan er 

kommunens redskap for å utrede arealbruk 
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og bruksendring i større område. Private 

utbyggere utfører mye av dette arbeidet. 

Reguleringsplan vedtas av kommunen, og 

kommunen har myndighet til å stille 

betingelser for innvilgelse av 

byggetillatelser.  
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3.4 Handlingsdel for målområde 1 – generell boligutvikling 
  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

 3.1 

Stimulere til økt 

byggeaktivitet ved bedre 

markedsføring av 

Husbankens virkemidler 

Fauske 

kommune 

v/Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X X X Ingen 

 3.1 

Stimulere unge i 

etableringsfasen til å 

etablere seg i vår 

kommune, tilskudd kr 

50.000 

Fauske 

kommune 
P/A X X X 

kr 500.000, 

dette vil bidra 

til 10 

etableringer 

 3.3 

Sikre at det settes av 

tomter/boliger til 

kommunal disposisjon i 

forhandlinger om 

utbyggingsavtaler med 

private. 

Fauske 

kommune 

v/plan utvikling  

P/A X X X 

Ingen - 

kostnadene vil 

komme ved 

hvert 

byggeprosjekt 

 3.3 

Sikre helhetlig 

planlegging i kommunens 

arealdel opp mot 

boligsosiale forhold. 

Fauske 

kommune 

v/plan utvikling 

P/A X X X 

Ingen - 

kostnadene vil 

komme ved 

hvert 

byggeprosjekt 
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4. Målområde 2 – 
boligsosiale forhold 
Hovedmål for de boligsosiale forholdene 

Fauske kommune skal medvirke til å skaffe 

egnede boliger med nødvendige tjenester til 

vanskeligstilte på det ordinære 

boligmarkedet. Flere skal stimuleres fra leie 

til eie av egen bolig. 

4.1 Vanskeligstilte på 
boligmarkedet 

Hvem er vanskeligstilt? 
Regjeringen la høsten 2002 frem St.meld. 

nr. 6 (2002-2003) Tiltaksplan mot 

fattigdom. Å sikre vanskeligstilte gode, 

nøkterne boliger var en sentral strategi i 

denne meldingen.  

Vanskeligstilte på boligmarkedet skal sikres 

en bolig de kan klare å beholde. Dette er en 

forutsetning for at flest mulig i yrkesaktiv 

alder skal klare seg selv ved egen 

arbeidsinntekt.  

Tiltak for å redusere antall vanskeligstilte 

på boligmarkedet vil på den ene siden bli 

rettet mot individene for å styrke deres 

ressurser slik at de lettere kan delta på 

boligmarkedet, og på den annen siden bli 

rettet mot egenskaper ved boligmarkedet og 

boligmassen som unødvendig hindrer folk i 

å delta.  

Det er kommunene som har hovedansvaret 

for å sikre vanskeligstilte en bolig. 

Utfordringen er å legge til rette for at 

kommunene skal ha de beste muligheter for 

å ivareta dette ansvaret 

Vanskeligstilte på boligmarkedet er en 

svært mangeartet gruppe. Personer fra alle 

samfunnslag kan i perioder av livet være 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Lavt 

inntektsgrunnlag, arbeidsledighet og 

funksjonstap er noen eksempler på 

årsakssammenhenger som kan bidra til en 

vanskelig bosituasjon. Å være vanskeligstilt 

på boligmarkedet er ikke en statisk og 

nødvendigvis vedvarende situasjon. Likevel 

vil enkelte mennesker være mer utsatt for å 

komme inn under definisjonen 

«vanskeligstilt». Mennesker med 

utfordringer i forhold til rus og psykisk 

helse er et eksempel, andre vil være 

flyktninger og aleneboende med begrenset 

økonomi. Her vil også personer med 

innvilget uførepensjon være en stor gruppe, 

da dette er personer som ansees å være 

varig økonomisk vanskeligstilt. 

Boligkontoret ved Fauske kommunale 

eiendommer forvalter de kommunale 

gjennomgangsboligene, omsorgsboliger 

tildeles og forvaltes av Tildelingskontoret. 

4.1.1 Søknader kommunal bolig 
(Telleperiode 01.01.2014-01.07.2015) 

Antall søknader   85 

Innvilget   47 

Avslått med begrunnelse:   38 

Ikke folkereg i vår kommune 9 

Egen bolig/god øk 18 

Har bolig 6 

Manglende dok 3 

Sendt til flyktning 2 

Kartleggingen viser at i overkant av 50% av 

de som søkte kommunal bolig i perioden 

fikk positivt svar på søknaden. Dette enten 

ved at det ble gitt konkret bolig, eller ved at 

søker ble satt på venteliste. 

Denne kartlegginga omfatter ikke 

flyktninger. Når det gjelder flyktninger så 

får alle som kommer til vår kommune tilbud 

om kommunalt disponert bolig. Dette kan 

være boliger som kommunene eier, eller 

som er leid inn fra det private markedet til 

videre utleie.  
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4.1.2 Midlertidig bolig 
Lov om sosiale tjenester i Nav § 27 sier at 

kommunen er forpliktet til å finne 

midlertidig botilbud til dem som ikke klarer 

det selv. 

Fauske kommune har ikke midlertidig 

bolig. Det er i hoteller og campingplasser i 

kommunen som benyttes som midlertidig 

bolig når det er behov.  

Kostnadsoversikt Nav – midlertidig bolig: 

 2013 2014 2015 

Camping 126.192,- 422.920,- 227.500,- 

Hotell 104.670,-   97.400,- 246.498,- 

Sum 230.862,- 520.320,- 473.998,- 

Kilde: Nav Fauske 

Dette er midler som med fordel kunne vært 

brukt til å ha 3-4 «krisehybler» stående i 

tilfelle akutte behov. «Krisehyblene» bør 

være bemannet og det bør være renhold av 

disse. Dette bør være små enheter som er 

møblert, og hvor vasking av hybelen inngår 

i leien.  

4.1.3 Flyktninger 
Kommunestyret i Fauske vedtok mottak av 

48 flyktninger for 2016 og har vedtatt 

mottak av 48 flyktninger for 2017. Tallet 

for mottak av flyktninger i 2017 er redusert 

til 30 etter anmodning fra IMDI. Det ble 

gjort en anmerkning om at tallet inkluderte 

familiegjenforening for 2016, dette gjelder 

ikke for 2017. Det er en utfordring av 

mange av dem som sitter på mottak kan 

søke/ har søkt familiegjenforening. 

Det har tidligere år vært slik at vi har hatt 

stor utskifting av dem som bodde i 

kommunale boliger. Dette på grunn av at  

når botiden i kommunal bolig var over så 

var det mange som flyttet til kommuner sør 

i Norge.  

Oversikt over antall bosatte flyktninger og 

dem som har flyttet ut av kommunen siste 5 

år: 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Bosatt 23 33 33 53 48 

Flyttet 

ut 

18 14 2 2 4 

Kilde: Fauske kommune Flyktningkontoret 

 

Det ser ut til at flyttingen fra Fauske er 

nærmest stoppet opp. Dette bidrar til 

kommunen får flere innbyggere, men skaper 

utfordringer når det gjelder bosetting av nye 

flyktninger.  

Det er behov for flere flyktningeboliger for 

å kunne oppfylle kommunestyrets vedtak 

om bosetting. Disse boligene bør være i og 

rundt Fauske sentrum da opplæringen 

foregår her.  

4.1.4 Utviklingshemmede  
Fauske kommune har 20 øremerkede 

boliger for de som har vedtak om mottak av 

tjenester fra miljø- og habiliteringstjenesten.  

Type bolig Leie/eie  

Borettslag 8  Selveie 

Kommunalt 

eid 

8 Tidsubestemt 

kontrakt 

Kommunalt 

eid 

4 Tidsbestemt 

kontrakt 

Kilde: Fauske kommune, miljø- og habiliteringstjenesten 
 

Valg av kontraktsform (tidsbestemt- 

tidsubestemt) gjøres ut fra beboers behov. 

Det er i noen tilfeller slik at det skrives 

tidsubestemt kontrakt for at beboer skal føle 

seg trygg i eget hjem. 
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Behov for boliger innen miljø- og 

habilitering i årene framover: 

 

Forklaring til tabellen:  

Sentrumsnært: kan være helt ordinære boliger, men ved at 

boligene er sentrumsnære kan beboere være mer 

selvstendig. 

Småhus: boliger som ligger litt skjermet 

Bemanning med nattevakt: base for personalet må 

opprettes.  

Forsterket heldøgns bemanning 2:1: Institusjon 

Kan kjøpe selv: dette er et uttrykt ønske fra personen selv. 

 

Denne gruppen kan i utgangspunktet bo i 

egen bolig, det er i de fleste tilfeller ikke 

behov for å etablere institusjoner. Det er 

imidlertid viktig at boligene som bygges er 

sentrumsnære slik at beboerne kan benytte 

seg av tilbudte fritidsaktiviteter og at det 

blir enkelt og komme seg til jobb.  

Det vil også i noen tilfeller være behov for 

bemanning i disse boligene, det må derfor 

etableres personalbase ved bygging.  

(I de tilfeller der kommunen velger å 

etablere egne borettslag for disse gruppene 

må det allerede ved etableringen tas opp 

hvem som kan tildele boligen. Det må også 

fastsettes hvem som skal betale husleie for 

boligen i de tilfeller det tar lang tid fra 

boligen fraflyttes til kommunen har funnet 

ny kjøper til boligen.) 

 

 

4.1.5 Rus og psykiske 
helseutfordringer 
Rus og psykisk helsetjeneste har pr i dag 

følgende boliger til disposisjon: 

Type bolig Leie/eie  

Borettslag 8 Psykiske 

lidelser 

Kommunalt eid 6 Lav bemanning 

Kommunalt eid 4 Uten 

bemanning 

 

I tillegg til de boligene som er øremerket til 

personer med tjenester fra rus- og psykisk 

helsetjeneste tildeles det «generelle» 

kommunale utleieboliger. Dette er i mange 

tilfeller mest hensiktsmessig ut fra diagnose 

og hjelpebehov. 

Utfordring med at øremerkede boliger er i 

flermannsboliger. Det er en økende tendens 

at denne gruppen har behov for små hus litt 

spredt i kommunen  

Det er pr i dag ingen gode etterverns tiltak i 

Fauske kommune for å ivareta personer som 

har vært på avrusning. Veien tilbake til den 

situasjonen de hadde før de ble innlagt er 

kort og relativt raskt kan rehabiliteringen 

som er oppnådd i behandlingen borte. 

Et av de viktigste tiltakene for å unngå 

tilbakefall er muligheten til å flytte inn i en 

bolig som ikke er tilknyttet et rusmiljø, og 

med heldøgns bemanning. Personalet skal 

arbeide videre med rehabilitering etter 

institusjonsopphold og med trening og 

mestring i bosituasjon. På denne måten vil 

de etter en tid kunne flytte over til en mer 

permanent bolig, men med muligheter for 

fortsatte tjenester i forhold til sine behov. 

Beboerne vil måtte følge retningslinjer, og 

ha en del plikter i forhold til å følge opp ett 

slikt rehabiliteringsopplegg. For å kunne ha 

denne type autonomi i et boligtilbud, må det 

ha betegnelsen institusjon. Dette for på 

lovlig vis kunne stille krav til beboere. Ut 

fra erfaring og dataregistrering kan dette 

gjelde 2 – 3 personer årlig. 

I tilknytning til dette botilbudet bør det bli 

opprettet et tilbud KAD for pasienter med 

Tidspunkt Antall Type bolig

Snarest 4 Sentrumsnært

Snarest 1 Småhus

Snarest 2 Bemanning med nattevakt

2016-2018 1 forsterket 2:1-Heldøgn.bem.

2017 1 kan kjøpe selv

2017 1 Sentrumsnært

2018 1 Bemanning med nattevakt

2019 3 Sentrumsnært

2019 2 Bemanning med nattevakt

2021 1 Sentrumsnært

2021 1 Bemanning med nattevakt

? 2 Bemanning med nattevakt

? 2 Sentrumsnært
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rus og psykiskhelse problematikk. Her vil 

det kunne dras nytte av ressursene i flere 

tjenester i et slikt tilbud med for eksempel 

nattevakt. 

Bemannede boliger for aktive 

rusavhengige 

Fauske kommune har behov for boliger med 

heldøgns bemanning for aktive 

rusmiddelavhengige.  Det anslås at dette 

gjelder ca. 4 personer.  

Kvinnelige rusmisbrukere er en svært sårbar 

gruppe som bør bli tilbudt et eget tilrettelagt 

botilbud der de har tett kontakt med 

oppfølgingstjenesten.  

 

Eldre rusmisbrukere 

Rusbrukere (alkohol og narkotika) blir i 

mange tilfeller tidligere «gammel» enn 

andre deler av befolkningen. Det vil da ikke 

være rett og plassere dem i institusjon på et 

eldresenter. Det bør etableres egen del av en 

institusjon til denne gruppa. De har ofte 

bruk for den hjelpen de kan få i en 

institusjon.  Det er et økende behov for 

botilbud for rusmiddelavhengige i alderen 

50 +. Dette er personer i aktiv rus som har 

utfordringer i forhold til sin fysiske helse 

og/ eller kognitive funksjon.  

Gjelder ca. 6 – 7 personer på 

målingstidspunktet.  

Hardbruksbolig 

Fauske kommune har pr. i dag ikke noen 

øremerkede boliger som kan brukes til 

personer som av forskjellige årsaker ikke 

kan bo med nære naboer, eller som trenger 

ro rundt egen bolig. 

Dette ut fra enkeltindividers behov for å bo 

med en god livskvalitet, og med ro i 

bosituasjonen og livet for øvrig. 

Hardbruksboliger er forsterkede boliger til 

mennesker som har ekstra behov.  

Gjelder ca. 2 – 3 personer. 

 

4.1.6 Helse og omsorg 
Samhandlingsreformen ble innført i 2012. 

Denne reformen skal bidra til å dempe 

veksten i bruk av sykehustjenester i form av 

at en større del av helsetjenestene må ytes 

av kommunen. Samhandlingsreformen vil 

bidra til at kommunen må tenke nytt på 

flere områder, der mer differensierte 

botilbud vil være et av tiltaksområdene. 

Mer sentraliserte boliger vil være 

hensiktsmessig å vurdere for å kunne gi 

økonomisk bærekraftige tjenester av god 

kvalitet. 

Innsats og tjeneste bør organiseres slik at 

flest mulig kan bo trygt og lengst mulig i 

egen bolig, dette vil kreve planlegging av 

tilpassede boligløsninger og tjenester.  

Mange kan fortsette å bo i egen bolig med 

små ombygginger, tilpasninger og utvidet 

hjemmetjeneste. Husbankens virkemidler 

må brukes aktivt til denne gruppen 

 

4.2 Fra leie til eie 
Leie til eie prosjektet var i utgangspunktet 

tenkt brukt slik at personer og familier som 

bor i kommunal bolig skulle få muligheten 

til å kjøpe den boligen de bodde i. Dette 

innså vi fort at ble en for snever måte å 

tenke på. Vi utvidet raskt prosjektet til å 

gjelde de som leide kommunal bolig, og 

som ønsket å kjøpe seg egen bolig. Vi har 

nå også tatt i bruk «pedagogikken» rundt 

leie til eieprosjektet til de som søker om 

kommunal bolig og som vi ser at kan kjøpe 

seg egen bolig. Dette basert på 

arbeidsinntekt, og/eller fast inntekt via 

uførepensjon. 

 

4.3 Bruk av Husbankens 
virkemidler i vår kommune 

4.3.1 Bostøtte 
Bostøtte bidrar til å redusere boutgiftene for 

husstander med lav inntekt. Bostøtte er en 

rettighetsbasert ytelse. Det kan være 
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husstander som ikke har fått informasjon 

om denne ytelsen som kan ha krav på denne 

ytelsen.  

 

Tall fra 2015 

Folketall 9622 

Antall hustander 

m/bostøtte 

260 

Sum bostøtte kr 4.328.004 

Gj.snitt bostøtte kr 1.854 pr. mnd. 

Kilde: Husbanken statistikk 

Denne ytelsen må markedsføres bedre.  

4.3.2 Tilpasning av boliger 
«Tilpasning av bolig er et viktig 

virkemiddel for å sikre at personer med 

nedsatt funksjonsevne kan bo i egn bolig 

gjennom hele livet» 

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger 

som kan gjøre det mulig å finansiere 

tilpasning av bolig. Det er kommunene som 

er rådgivere og veiledere i slike saker.  

Husbanken tildeler låne-/tilskuddsmidler til 

kommunene for videre tildeling til 

enkeltpersoner. 

 

Tilpasning av boliger gjelder for: 

 Husstander eller enkeltpersoner som har 

behov for tilpasning av boliger 

 Eldre som ønsker å utføre forebyggende 

tilpasningstiltak. 

 Leid og eid bolig 

 

Tilpasning av bolig kan være: 

 enkle tiltak for å bedre tilkomsten til 

boligen 

 større ombygninger for nødvendig 

tilrettelegging som kan være bad, 

soverom, inngangsparti osv. 

 

Det er nedsatt et tverrfaglig boligteam 

bestående av ergoterapitjenesten, Fauske 

kommunale eiendommer driftsavdeling og 

boligkontoret. Dette gjøres i samarbeid med 

Nav/hjelpemiddelsentralen og Husbanken. 

Dette er ikke en rettighetsbasert ordning den 

gis etter en samlet vurdering. Denne kan 

med fordel markedsføres for å nå ut til flere. 

 

 
Nytt inngangsparti til bolig 

 

 

4.3.3 Startlån 
Startlån kan være en mulighet dersom du 

har vanskeligheter med å få oppfylt 

boligdrømmen din. 

Hvem kan få startlån? 

 Det må være langvarige problemer med 

å finansiere eid bolig, og dette må ha 

vart over lengre tid.  

 Søkeren må ha benyttet muligheten for 

sparing innenfor de mulighetene som 

har vært når alle nødvendige utgifter til 

livsopphold er dekket. 

 For å få lån må du kunne betjene lånet 

over tid, og fortsatt ha nok igjen til 

andre nødvendige utgifter.  

Er det barn i husstanden, eller særlige 

sosiale eller helsemessige utfordringer, skal 

kommunen også ta hensyn til dette i 

vurderingen. 

Du kan få startlån til 

 kjøp  

 utbedring og tilpasning  

 oppføring av ny bolig  

Dersom du har problemer med å betale 

boutgiftene, kan refinansiering med startlån 

gjøre at du kan fortsette å bo i boligen din.  
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Boligen skal være egnet for husstanden, 

nøktern og rimelig sammenlignet med 

prisnivået på stedet. Startlånet kan brukes til 

å fullfinansiere boligen eller som topplån 

der private eller Husbanken gir 

grunnfinansiering. 

Det ble i 2015 utbetalt kr. 14.361.900,- i 

startlån i Fauske kommune.  

 

4.3.4 Tilskudd til etablering 
I noen tilfeller kan det i forbindelse med 

etablering med startlån også tilbys tilskudd. 

Dette gjelder da spesielt i tilfeller der det er 

svært nødvendig med ny bolig, men 

økonomien er ikke tilstrekkelig for 

etableringen. Dette gjelder spesielt for 

barnefamilier og personer med nedsatt 

funksjonsevne. Ordningen med tilskudd til 

etablering er behovsprøvd 

4.3.5 Tilskudd til tilpasning 
Kan tilbys til personer med nedsatt 

funksjonsevne. Finansiering kan være en 

kombinasjon av startlån (utbedring) og 

tilskudd. Ordningen med tilskudd til 

tilpasning er behovsprøvd.   
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 Heistilskudd, prosjekteringstilskudd

4.4 Handlingsdel for målområde 2 - boligsosiale forhold 
  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

 4.1.3 
Etablere flere 

flyktningeboliger 

Fauske kommunale 

eiendommer og 

Flyktningkontoret 

A       

Tareveien og 

Myrveien   

Kostnader med 

bygging, 

selvfinansierende 

over tid da det 

skal svares 

husleie for 

kostnadene. 

 4.1.5 
Intensjonsavtale med 

private utleiere 

Fauske kommunale 

eiendommer 
P/A X  X  X 

Kostnader ved 

annonsering av 

dette, ut over 

dette er det ingen 

kostnader. 

 4.1.5 

Etablere bolig for 

ettervern etter 

institusjonsbehandling (og 

KAD-seng). 

Enhet Helse P/A X X   

Kostnader: 

bygging, drift, 

personell    

Inntekter: husleie 

 4.1.5 

Etablere boliger for eldre 

rusmisbrukere med 

bistandsbehov 

Samhandlingsområdet 

helse & omsorg og 

Fauske kommunale 

eiendommer 

P/A   X X 

Kostnader: 

bygging, drift, 

personell    

Inntekter: husleie 

 4.1.5 
Etablere 3 

hardbruksboliger 

Enhet helse, NAV og 

Fauske kommunale 

eiendommer 

P/A Utredes X   

kr 35.000 pr 

kvadratmeter for 

bygging. Egen 

sak vil fremmes 

for hvert 

byggeprosjekt. 

 4.1.5 
Etablere småhus 

«solitære småhus» 

Enhet helse, NAV og 

Fauske kommunale 

eiendommer 

P/A Utredes X   

kr 25.000 pr 

kvadratmeter for 

bygging. Egen 

sak vil fremmes 

for hvert 

byggeprosjekt. 
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  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

 4.2 

Innføre oppfølgingstiltak 

for å sikre informasjon om 

Husbankens virkemidler 

til leietakere i kommunale 

boliger - 

Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X     Ingen 

 4.2 Etablere 4 «krisehybler» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer og 

Nav 

P/A X     

kr 35.000 pr 

kvadratmeter 

for bygging. 

 4.2 
Markedsføre Husbankens 

virkemiddel «Startlån» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X X X Ingen 

 4.3.1 
Markedsføre Husbankens 

virkemiddel «Bostøtte» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X X X Ingen 

 4.3.2 
Markedsføre muligheten 

for «Boligtilpasning» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer  

A X X X Ingen 
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5. Målområde 3 – 
organisering og 
boligforvaltning 
Hovedmål for boligforvaltningen 

Fauske kommune skal organisere seg slik at 

kommunens rolle som premissgiver i 

boligutviklingen blir styrket 

 

5.1 Organisering og 
utføring av boligsosiale 
oppgaver 
Hovedoppgavene i det boligpolitiske arbeidet i 

kommunen vil være: 

 Overordnet planlegging 

 Boligforvaltning 

I vår kommune er disse oppgavene fordelt på 

flere enheter.  

 

 

5.1.1 Boligforvaltning 
Tildeling av kommunale boliger gjøres 

vanligvis gjennom enkeltvedtak i henhold til 

forvaltningsloven.  

Kommunale gjennomgangsboliger tildeles av 

«tildelingsgruppa for kommunale boliger». Det 

er utarbeidet retningslinjer for disse 

tildelingene.  

Flyktningkontoret tildeler boliger til nyankomne 

flyktninger. Dette gjøres i nært samarbeid med 

Fauske kommunale eiendommer sitt 

boligkontor. Det er boligkontoret som 

fremskaffer boligene og skriver kontrakt med 

flyktningene.  

Det er skrevet samhandlingsavtaler med de av 

enhetene i kommunen som samarbeider 

nærmest med Fauske kommunale eiendommer 

sitt boligkontor. Disse samhandlingsavtalene 

definerer hvem som har ansvar for hva når det 

gjelder beboere i kommunale utleieboliger.  

 

 

5.1.2 Fremskaffelse av boliger 
Fremskaffelse av boliger til flyktninger gjøres 

av Fauske kommunale eiendommer sitt 

boligkontor. Dette behovet dekkes i stor grad av 

innleie fra private. Stor utfordring at det er få 

flyktninger som flytter ut fra vår kommune, 

mange blir boende i «sin» kommunale bolig. 

Dette fører til at vi ikke klarer å bruke 

flyktningeboliger som gjennomgangsboliger, 

men mer som faste boliger for dem som en gang 

fikk dem tildelt.  

 

5.1.3 Oversikt over boligbehov  
Denne oversikten finnes i dag som en venteliste 

hos Fauske kommunale eiendommer sitt 

boligkontor og som akuttvedtak hos Nav. Det er 

vanskelig å holde den fulle og hele oversikten 

her, da dette er «ferskvare». Viktig å bemerke at 

dette gjelder da bare familier/personer som er 

innenfor retningslinjene for kommunal bolig 

eller akuttbolig fra Nav. Det er ikke noen 

oversikt over boligbehov generelt. 

5.1.4 Kompetanse og 
samhandling  
Det er laget samhandlingsavtaler mellom 

Fauske kommunale eiendommer og de enhetene 

som har oppfølging av beboere i kommunale 

boliger. Disse samhandlingsavtalene definerer 

ansvarsforhold i forhold til søkere, beboere og 

øvrige som har behov for hjelp til å bo. Fauske 

kommune har en egen tildelingsgruppe for 

kommunale boliger, i denne er det 

representanter fra Nav, barneverntjenesten, 

miljø- og habilitering, rus- og psykisk 

helsetjeneste og boligkontoret. Her blir alle 

søknader om kommunal bolig tatt opp og 

vurdert ut fra gitte kriterier. 

Eksempel på samhandlingsavtale 
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Boligsosial tenking er ikke det samme som å 

tilby lån eller kommunal bolig, det må vurderes 

hva som er best for den enkelte familie. 

 

5.1.5 Bomappa 

 

Dette går ut på at husstander som tildeles 

kommunal bolig får en egen «Bo-mappe». 

Denne mappa skal inneholde informasjon og 

søknadsskjemaer for en karriere i 

boligmarkedet. Den som tildeles en «Bo-

mappe» tildeles også ressurser i form av tid hos 

en boligforvalter. Boligforvalteren skal følge 

husstanden gjennom boligkarrieren inntil 

kunden er etablert i privat eid eller leid bolig 

dersom husstanden ønsker denne hjelpen.  

 

Formålet er å hjelpe dem som ikke på egen 

hånd klarer å legge rammene for å få et trygt og 

godt sted å bo. 

 

Husstander som tildeles «Bo-mappe» skal 

følges tett fra «sin» boligforvalter. Når den 

første fasen er over og de er inne i «rutinene» 

med å bo kan man gå videre – da til å tenke ut 

av kommunalt leieforhold til privat leie- eller 

eieforhold.  De motiveres av «sin» 

boligforvalter til å få sin økonomi vurdert i 

forhold til Sifo-modellen, og til å sende 

søknadsskjema til finansieringsinstitusjoner 

(også Startlån) for å få muligheten til å skaffe 

seg egen bolig.  

 

  

Eksempel på innhold i bomappa. 
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5.2 Handlingsdel for 
målområde 3 – 
organisering og 
boligforvaltning 
  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

  

Økt bevisstgjøring av dem 

som leier bolig om 

mulighet for eie, 

markedsføre Husbankens 

virkemidler 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Overholde maksimalt 

leietid for flyktninger på 5 

år 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Overholde maksimalt 

leietid for generelle 

utleieboliger på 3 år 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Informasjon på 

kommunens hjemmeside 

vedrørende 

omsorgsboliger 

Fauske kommune 

v/Tildelingskontoret 
A X X X Ingen 

  

Informasjon på 

kommunens hjemmeside 

vedrørende kommunale 

utleieboliger. 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Bedre markedsføring av 

Husbankens personrettede 

virkemidler. 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Ta initiativ til 

samhandling mellom og 

inn mot 

brukerorganisasjoner. 

Etablere godt samarbeid. 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X     Ingen 

  

Etablere tverrfaglig 

boligsosialt forum i 

kommunen. 

Enhetene som 

samarbeider ang. 

boliger 

A X     Ingen 
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Sak nr.   Dato 

035/17 Fauske kommunale råd for likestilling av 
funksjonshemmede 

04.12.2017 

 
 

Boligsosial handlingsplan - Høring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til boligsosial 
handlingsplan.  
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 04.12.2017: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
FUN- 035/17 Vedtak: 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til boligsosial 
handlingsplan.  
 

 
Vedlegg: 

13.10.2017 Boligsosial handlingsplan forslag 1362135 

16.10.2017 Høring - Boligsosial handlingsplan 1362061 

 

Sammendrag: 
Det vises til vedlagt høring av boligsosial handlingsplan.Høringsfrist 11.12.17. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
008/18 Formannskap 30.01.2018 

 
 
Søknad om støtte Valnesfjord Helsesportssenter - rehabiliteringskonferanse 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden innvilges med kr 30.000 i støtte fra Fauske kommunes næringsfond til gjennomføring av 
rehabiliteringskonferanse med tema UTErehabilitering. 
 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 2008 
nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en periode på tre 
regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om 
eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt 
inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  
 

 
Vedlegg: 
23.01.2018 Søknad om støtte Fauna 1371172 
 
Sammendrag: 
Etter den første nasjonale konferansen UTErehabilitering, dannet fagpersoner fra ulike helseområder et 
eget fagnettverk. Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) representerer Helse Nord i nettverket. Gjennom 
samarbeid får man styrket kunnskap i bruk av naturen i et rehabiliteringsperspektiv. Stortingsmelding nr 
18 (2015-2016) legger nettopp vekt på bruk av natur og friluftsliv som del av behandling og som 
helsefremmende og forebyggende helsearbeid.  
 
For å bedre kunnskap og få økt fokus innen rehabiliteringsfeltet, planlegges det en ny nasjonal 
konferanse. Målgruppen er helsepersonell innen kommune- og spesialhelsetjenesten, forskere samt 
andre relevante fagpersoner eller interesserte i fagfeltet.  

 
Saksopplysninger: 
Konferansen vil finne sted 13. – 14. september ved Valnesfjord Helsesportssenter, har plass  til 100 
deltakere og har som økonomisk målesetting å gå i balanse.  
Den arrangeres i et samarbeid mellom Sørlandets sykehus, Kongsgård og Sørlandets 
rehabiliteringssenter, Sunnaas sykehus, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter og VHSS. Utfyllende 
opplysninger i vedlagt søknad. 
 

Saksbehandlers vurdering: 
Tiltak for å styrke Valnesfjord Helsesportssenter sin rolle og kompetanse innen habilitering og 



rehabilitering er viktig både for Fauske kommune og for landsdelen. Senteret er en betydelig virksomhet 
i kommunen med 100 ansatte. VHSS bidrar gjennom konferansen til å styrke kompetansen både inad og 
på landsbasis innenfor sitt fagfelt.  

Gjennom formidling av kunnskap i bruk av naturen som rehabilitering og forebygging, kan flere typer 
aktører ha nytte av konferansen. Dette gjelder aktører som arbeider med rehabilitering og forebygging 
samt besøksnæring og tiltaksarrangører som anvender naturopplevelser og aktiviteter i sine 
virksomheter. Konferansen setter naturkunnskap og friluftsliv på agendaen og setter det i en viktig 
sammenheng for helse. Konferansen bidrar til å sette Fauske og Salten-naturen på kartet.  

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kristian Amundsen 
- 
 
Deres referanse: Vår referanse: Sted / dato: 
 Journalnr.: 0168 / 17 Valnesfjord, 20.12.2017 
 
Søknad om støtte til gjennomføring av rehabiliteringskonferanse 
 
Sted:   Valnesfjord Helsesportssenter  
Tid:   13.-14. September 2018.      
Tema:  UTE rehabilitering        
 
Valnesfjord Helsesportssenter søker med dette om støtte på  
kr. 30 000 for å avholde konferanse om uterehabilitering.   
  

Bakgrunn 

I september 2016 ble den første nasjonale konferansen om UTErehabilitering arrangert i 
Kristiansand med Sørlandet sykehus og Sørlandet rehabiliteringssenter som arrangører. I 
etterkant av konferansen dannet fagpersoner i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord, med 
særskilt interesse for å bruke naturen som et virkemiddel for å gjenvinne funksjon og fremme 
helse i et rehabiliteringsperspektiv, et fagnettverk om uterehabilitering. 

Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet: 

«Regjeringen vil at natur og friluftsliv brukes enda mer i det helsefremmende og forbyggende 
helsearbeidet» 

«Regjeringen vil videre oppfordre sykehus og andre behandlingsinstitusjoner til å bruke naturen 
og friluftsaktiviteter som en del av behandlingen». 

Som et ledd i det videre arbeidet for økt fokus og kunnskap blant tjenesteytere innen 
rehabiliteringsfeltet planlegges nå en ny nasjonal konferanse med tema UTErehabilitering. 
Valnesfjord Helsesportssenter vil stå som praktisk arrangør og vertskap mens nettverket 
samlet står som ansvarlige for det faglige innholdet. 

  

Målsetningen for konferansen 

• Bidra til en kunnskapsbasert praksis i uterehabilitering 
• Kunnskapsformidling gjennom blant annet fremlegging av forskningsdata, erfarings 

basert kunnskap og brukererfaringer og   ICF som grunnlag for uterehabilitering 

mailto:Iselin.marstrander@vhss.no
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• Motivere og engasjere fagpersoner og ledere til å ta i bruk ressursene i naturen som 
aktiv del av et rehabiliteringstilbud 

• Bidra til større deltakelse i uteaktivitet og friluftsliv blant personer med nedsatt 
funksjon. Gjennom praktiske eksempler vise hvordan en kan bygge opp nye 
rehabiliteringstilbud der man målrettet bruker naturen og friluftsaktiviteter som en 
integrert del av tilbudene. 

• Samle fagpersoner og fremme nettverksbygging. 
• Møteplass hvor man kan dele kunnskap, refleksjoner og praktiske erfaringer. 
• Bidra til større fokus på tverrfaglig arbeid med tilrettelegging, holdninger, og 

inspirasjon for realisering av reell deltakelse. 
  

Målgruppe 

Konferansen vil være åpne for alle, uavhengig av fagprofesjon, men er spesielt rettet mot 
helsepersonell, innen kommune- og spesialisthelsetjenesten samt forskere med interesse for å 
bruke naturen i rehabilitering. Andre relevante fagpersoner, brukere og øvrige personer med 
spesiell interesse for feltet kan også delta. 

Praktiske opplysninger: 

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Sørlandets sykehus, Kongsgård og Sørlandets 
rehabiliteringssenter, Sunnaas sykehus, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter og 
Valnesfjord Helsesportssenter. Den vil finne sted 13. og 14.september 2018 ved Valnesfjord 
Helsesportssenter.. 

Øvrige praktiske opplysninger og program blir fortløpende oppdatert på 
www.uterehabilitering.no 

Arrangementskomite:  

Åse Marie Neset og Mette Sandberg Rogild, Sørlandet sykehus, Kongsgård, Madeleine Thoen 
og Sigrid Gautefall Nicolaisen, Sunnaas sykehus, Kirsti Hellesøy og Emma Norddal Røde Kors 
Haugland Rehabiliteringssenter, Hanne Jakobsen og Jonny Jakobsen Valnesfjord 
Helsesportssenter. 

Arrangøren har som målsetning at konferansen skal gå i økonomisk balanse 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hanne Jakobsen     
Avdelingsleder fagutvikling     
Valnesfjord Helsesportssenter    
 

Vedlegg: Budsjett  

mailto:Iselin.marstrander@vhss.no
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Utgifter 100 deltakere    Beløp 

  
Foredragsholdere 
(Honorar, reise, overnatting) 

50.000 

Bespisning  120.000 

Administrasjon 
          Påmelding, fakturering 

35.000 

  
Markedsføring og kommunikasjon 
Streaming 

20 000 

  
Trykksaker 
(markedsføring, konferansemateriale) 

20.000 

  
Kulturelle innslag 

10 000 

  
Lys og lyd 

80.000 

Transport 60.000 

Aktiviteter ute 15 000 

 Leie av storlavvo  50 000 

  
Diverse 

15.000 

  
Sum utgifter 

475 000 
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Inntekter 

Egeninnsats  35 000 

Søknad om ekstern støtte: 
Helse Nord, Helse Vest, helse sør-øst 

  Lions Bodø og Fauske 
Nordland Fylkeskommune 
Salten Friluftsråd 
Fauske kommune 
BUFDIR 
Helse- og sos. dep. 
Miljødep. 

  
50.000 
30 000 
15 000 
 20 000 
50.000 

Konferanseavgift 100x2500 
(Inkl. transport og bespisning) 

250.000 

Lokal sponsing 25.000 

Sum inntekter 470.000 
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Sak nr.   Dato 
009/18 Formannskap 30.01.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Montering av ventilasjon, oppgradering av elektrisk anlegg 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannen kan ikke, med bakgrunn i den økonomiske situasjon Fauske kommune befinner seg i, 
anbefale videre låneopptak for å finansiere dette prosjektet på nåværende tidspunkt. Med bakgrunn i 
det fysiske arbeidsmiljøet ved bygget er det sannsynlig at Fauske gamle rådhus må fraflyttes og inngå på 
det eksterne leiemarked i hovedsak. 
 
 
Vedlegg: 
16.01.2018 Budsjettpriser innvendig renovering 1370288 
 
Sammendrag: 
Fauske gamle Rådhus har gamle utrangerte ventilasjonsløsninger basert på naturlig oppdrift og mindre 
avtrekksløsninger av varierende grad. Dette fyller ikke dagens krav til arbeidsmiljø. Det elektriske anlegg 
er i stor grad fra den tiden bygget blr oppført med en del mindre vedlikehold og utskiftinger basert på 
endrede brukskrav undervegs. Det elektriske anlegget fyller ikke dagens krav hverken til kapasitet eller 
montasje. Byggets vannbårne varmeanlegg mangler regulering av temperatur på romnivå samt at det er 
store lekkasjer på rørsystemet pga korrosjon/rust. Lekkasjepunkt er i stor grad under gulvnivå og 
vanskelig å lokalisere. 
 
 
Saksopplysninger: 
Fauske gamle Rådhus ble bygget først på 1950 tallet. Det har vært utført relativt lite vedlikehold i tiden 
fra da, men noen mindre strengt nødvendige utskiftinger/vedlikehold har vært gjort. Bygget har 
utrangerte ventilasjonsløsninger med luftskifte som er langt under dagens krav og fyller derav ikke på 
noen måte dagens krav til arbeidsmiljø. Det har også vært gjenstand for mye klager på innemiljø av 
ansatte, og har også vært påtalt og behandlet av vernetjenesten i Fauske kommune over flere år. Fauske 
gamle rådhus har vært fraflyttet og avstengt i en periode før det ble gjort mindre utbedringer av en 
vannlekkasje, og bygget ble åpnet for ny drift. 
I 2017 ble byggets fasade totalrenovert, alle vinduer, tak og hele fasaden er oppgradert og satt i stand. 
Siden fasaden nå har blitt helt tett, derav også vindu, er det nå blitt enda dårligere luft, og arbeidsvilkår 
ved kontordrift og møteaktivitet er blitt enda nærmest uholdbar. 
Det elektriske anlegg består av hoved- og underfordelinger fra tiden bygget ble oppført, og tilfredsstiller 
ikke dagens forskrift om elektriske anlegg, Anlegget er påbygd og flikket på over mange år, mangler 
dokumentasjon, og anlegget er kraftig underdimensjonert, noe som igjen fører til mye sikringsbrudd. 
Dette gjelder også for delen som rommer Fauske kommunale kino. 
Underdimensjonering gjør også at risiko for brann øker, slik at det er strengt nødvendig å få oppgradert 
anlegget inkludert brannvarsling som blant annet gjelder kinoen som forsamlingslokale. 
Byggets varmeanlegg må oppgraderes i sin helhet, da store lekkasjer gjør at anlegget tidvis kommer ut 



av funksjon. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
For å ha et forsvarlig arbeidsmiljø basert på ventilasjon, el- og brannsikkerhet må infrastruktur som 
beskrevet i sak, oppgraderes slik at det tilfredsstiller dagens forskriftskrav. 
For å kunne dra ut synergieffekt av at Familiens hus ikke er ferdig prosjektert og klar for prosjektstart, 
kan kontorpersonell som i dag har tilholdssted på Rådhuset, midlertidig ha arbeidsplass i Lysverkgården. 
Hvis prosjektet ikke er ferdig før oppstart av prosjekt Familiens hus, kan det bli aktuelt å måtte leie 
midlertidig lokale, eller ved at man klarer å plassere inn i annet ledig kontorfasilitet på andre eide bygg. 
Dette er ikke nærmere utredet, men anses uansett av mer kortvarig karakter. 
Estimert kostnadsoverslag er på 20,45 Mkr inklusive mva som må finansieres ved eget låneopptak.  
Tiltaket er ferdig prosjektert og klar for utlysning. 
Entrepriseform er byggherrestyrt entreprisemodell. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Side 1

Prosjekt: Fauske kommunale eiendommer
Sak: Kostnadskalkyle innvendige arbeider Fauske rådhus Kostnader er eks. mva

Revidert: 05.01.18 AHK

Post nr Beskrivelse Enhet Enhetspris Mengde Overslag antatte Kommentarer / anmerkninger
kostnader

Ventilasjon rs 3 000 000,00
Varmeanlegg rs 1 600 000,00
EL rs 4 200 000,00
Bygningsmessige arbeider rs 2 000 000,00
Sanering rs 2 000 000,00
Overflatebehandling vegger og tak, flikk, rs 1 000 000,00
Prosjektering rs 720 000,00
Prosjektledelse og oppfølging i byggefase. rs 350 000,00

Sum overslag kostnader innvendige arbeider 14 870 000,00 sum eks mva. 
Uforutsette utgifter 10% 1 487 000,00
Sum overslag kostnader inklusive uforutsette utg. 16 357 000,00 sum eks mva. 
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Rus og psykisk helsetjeneste i nye lokaler - Kjøp av Sykehusveien 11 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar alternativ 1 som beste valg på arealløsning for Rus/psykisk 
helsetjeneste. Prosjektet finansiere gjennom eget låneopptak på 18,8 mill  

2. Ordfører gis fullmakt til å signere avtale med Sanitetsforeningen om kjøp av Sykehusveien 
11. 

3. Rådmann gis fullmakt til å jobbe videre med planlegging og oppstart rehabilitering av 
Sykehusveien 9 og Sykehusveien 11. 

4. Leieavtalene for Diplomgården og Postveien 3 sies opp og avsluttes når de nye lokalene er 
klare for å tas i bruk  

 
 

 
Vedlegg: 
17.01.2018 Skissetegning Sykehusv 9, 15.11.2017 1370557 

17.01.2018 Skissetegning Sykehusv 11, 15.11.2017 1370558 

17.01.2018 kjøpekontrakt Sykehusveien 11 1370559 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Det vises til saksfremlegg og vedtak i helse- og omsorgsutvalget sak 041/16 
 
Vedtaket fra Helse- og omsorgsutvalget har følgende ordlyd:  «Helse og omsorgsutvalget ber rådmannen 
arbeide videre med nye lokaler for Rus og psykisk helsetjeneste» 
 
Dagens situasjon;  
Som angitt i saksfremlegget i Helse og omsorgsutvalget 22.09.2016 er rus- og psykiatritjenesten i dag 
fordelt på to lokasjoner, Diplomgården og Postveien 3. 
I Diplomgården deler Rus og psykisk helsetjeneste kontorlokaler med Barneverntjenesten. 
Leiekostnadene her utgjør kr 394.380 årlig, og det er ønskelig å avvikle leieforholdet i Diplomgården når 
Barneverntjenesten flytter over i nye lokaler i Lysverkgården. 
 
I tillegg leier kommunen lokaler til oppfølgingstjeneste for rusmiddelavhengige i Postveien 3 til 
leiekostnad kr 120.560. årlig 
Lokalene er plassert i andre etasje og er langt fra tilfredsstillende både utfra brukerperspektiv og i 
forhold til sikkerhet for ansatte. Adkomst til lokalene er kun mulig via en trang trapp, og brukere som er 



dårlige til beins eller er funksjonshemmet vil ikke ha tilgang til tjenesten. Det er ikke heis i bygget og 
bruk av bygget til publikumstjeneste vil være lovstridig iht. en rekke lover og forskrifter som gjelder 
diskriminering og forskjellsbehandling av personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
For ansatte er det en betydelig risikofaktor at det ikke finnes rømningsvei ut av bygget dersom det skulle 
oppstå farlige situasjoner i forhold til utagerende brukere og om en har behov for å tilkalle hjelp utenfra. 
Lokalene er i tillegg dårlig vedlikeholdt, er trekkfulle og kalde på vinterstid og er lite egnet både til 
kontorbruk og for pasientrettet oppfølgingstjeneste.  Postveien 3 vil ha behov for betydelig grad av 
oppussing/ombygging dersom en fortsatt skal bruke denne bygningen videre framover.   
 
 
Forslag framtidig løsning:  
Brukergruppen for Rus og psykisk helsetjeneste er svært bredt sammensatt og det er av den grunn 
behov for å kunne ha adskilte tilbud til de tyngste rusmiddelavhengige og personer som sliter med 
psykiske lidelser. Aller helst bør tilbudene til de to brukergruppene ha ulik lokalisering og ikke være lagt 
til samme bygg. Det er likevel ønskelig med en samlokalisering av personalgruppen for Rus og psykisk 
helsetjeneste som helhet for bedre ressursutnyttelse og for samkjøring og utvikling av tjenesteområdet.  
 
I forhold til vurdering av nye lokaler har det vært hensyntatt at brukergruppen har ulike behov som må 
ivaretas og som må tas med i planleggingen og utformingen av nye lokaler. 
 
Det har ila 2017 vært igangsatt et arbeid med tanke på å få vurdert flere alternativer plasseringer for 
denne tjenesten. I og med at lokalene i Sykehusveien 9 er eide lokaler, kom dette i en gitt faset opp som 
alternativ. Det har vært jobbet intensivt med å finne gode løsninger, og for å kunne vurdere hvorvidt 
Sykehusveien 9 og Sykehusveien 11 kan være egnet som lokaler for tjenesten rus/psykisk helse. 
Sykehusveien 9 har de senere år vært utlånt til Fauske videregående skole til bruk for miljøtjenesten 
som nå er flyttet ut. Den står for tiden tom og er ikke i bruk.  
Sykehusveien 11 eies av Sanitetsforeningen. Kommunen har gjennom flere tiår leid denne bygningen til 
ulike formål. De siste årene har bygget vært brukt som hybelhus og for utleie til personer som har hatt 
behov for bolighjelp fra Fauske kommune. For tiden er det ingen som bor i Sykehusveien 11. 
 
Norconsult har vært engasjert som arkitektfaglig rådgiver for å gjøre en brukbarhetsvurdering av 
byggene og for å lage forslag til planløsning/ombygging utfra innspill og forslag fra  arbeidsgruppe 
bestående av ledelse og ansatte som er tilknyttet denne tjenesten. 
 
I starten på arbeidet ble det gjort en oppstilling og avklaring av hvilke funksjoner som må dekkes 
gjennom de arealene som er tilgjengelige/og eller det en kan få til ved ombygging eller utvidelse av 
eksisterende bygningsmasse. En egen liste med opplisting av behov og krav til romløsning ble også 
utarbeidet. 
 
Sykehusveien 9  
Utfra en samlet vurdering foreslår arbeidsgruppen denne bygningen brukt til tjeneste rusomsorg. Det 
foreliggende forslag til romløsning for de forskjellige aktiviteter synes å være tilfredsstillende. En god 
løsning med å ha klart skille mellom personrettede tjenester i første etasje og kontorfasiliteter i andre 
etasje. God plass til helsestasjonsoppgaver som sårstell, urinprøvetaking, oppbevaring av brukerutstyr, 
annen helsetjeneste mv.  Det er også tilstrekkelig plass til oppholdsrom (varmestue)/kjøkken, 
samtalerom og stasjon for matutlevering. 
I andre etasje er det tegnet inn kontor/arbeidsplass med tilhørende garderobe/HCWC for syv personer 
Dette vurderes å være tilstrekkelig slik behovet er i dag. Møterom/spiserom felles med Sykehusveien 11 
For øvrig er det tatt hensyn til at bygget blir utstyrt med personheis og vil utformes slik at det 
tilfredsstiller krav til universell utforming. For nærmere om planløsning Sykehusveien 9 vises til vedlagte 
skissetegning fra Norconsult. 



 
 
 
Sykehusveien 11 
Dette bygget er planlagt brukt for psykiatritjenesten som helhet med dagsentertilbud og 
oppfølgingstjeneste for personer med psykiske lidelser.  
I første etasje vil fellesrommet (kafeen/aktivitetsrommet) med kjøkken være sentralt plassert og lett 
tilgjengelig fra inngangsparti med romslig foaje/garderobe og HCWC. Adskilt fra aktivitetsområdet finnes 
plass for medisinrom/helsestasjon og kombinert kontor/samtalerom. At bygget på denne måten kan 
deles inn i ulike soner for de forskjellige aktivitetene som tjenesten vil inneholde ansees som gunstig. I 
andre etasje er det gitt plass til syv kontorarbeidsplasser pluss egen rom for skriver/kopimaskin samt 
HCWC.  
Kjelleretasjen vil har plass til felles møterom/personalrom/kjøkken samt dusj/omkledningsrom for 
ansatte tilknyttet begge byggene. 
Det er også planlagt personheis og tegnet inn plass for dette i bygget. Dette vil krevet et tilbygg i tillegg 
til eksisterende areal på ca 15 m2.   
For nærmere om foreslått planløsning vises til vedlagte skissetegning fra Norconsult. 
 
Begge bygg krever en betydelig oppgradering og rehabilitering for å kunne tilfredsstille dagens krav til 
standard og funksjonalitet. Dette er det gjort nærmere rede for under avsnitt Økonomiske analyser og 
beregninger nye lokaler.  
 
Økonomiske analyser basert på livssyklustilnærming  
BMC Consulting har gjort en analyse og beregning av de økonomiske effektene av å flytte rus og 
psykiatritjenesten over fra dagens leide lokaler i Diplomgården og Postveien 2 til nye lokaler i 
Sykehusveien 9 og 11. For å beregne kostnadene forbundet med slik endring er det benyttet en klassisk 
LCC (Life Cysle Cost) metode for å synliggjøre de økonomiske effektene over en lengre periode (vanligvis 
40 år) ved nye lokaler versus nåværende løsning. Analysen gir svar på hvilke løsninger som er mest 
kostnadskrevende for kommunen. En analyse som dette omfatter både investeringskostnadene ifm kjøp 
av bygg og rehabilitering, ombygging mv. i nær framtid samt også de etterfølgende kostnader for bruk 
av bygningene (FDV-kostnader)  
Fauske kommune har ved flere anledninger brukt en slik livssyklustilnærming som grunnlag for ulike 
beslutninger knyttet til kommunens bygg- og eiendomsportefølje.  
 
Vi har i analysemodellen som er brukt her lagt inn to hovedelementer, dette er de: 

· økonomiske konsekvensene knyttet til investeringer og FDVU kostnader ved alternativene  

I tillegg har vi også tatt med mulige driftsmessige endringer ( effektivisering – bedre ressursutnyttelse og 
samordning) i de forskjellige altenativene   

· konsekvensene relatert til endringer i driftsinntekter og -kostnader som følge av endringer ledelse og 
organisering av tjenesteproduksjonen  

 
Alternativene for bygningsmessige løsninger for rus- og psykiatritjenesten som vi har lagt inn er som 
følgende:  
 
Hovedalternativene er:  

1. Rehabilitere og oppgradere Sykehusveien 9 (eget bygg). Kjøpe, oppgradere og rehabilitere 
Sykehusveien 11. Avslutte ekstern leie av Diplomgården og Postveien 3.   

 
2. Rehabilitere og oppgradere Sykehusveien 9 (eget bygg). Leie Diplomgården. Avslutte ekstern leie 



Postveien 3. og Sykehusveien 11  

 
3. Hovedalternativ 3: Leie Postveien 3 og Diplomgården. Avslutte ekstern leie Sykehusveien 11. Selge 

Sykehusveien 9. 

 
 
I alternativ 1 anvendes til sammen 652 m2 (BTA) til Rus og Psykiatri. Alle arealene er kommunalt eide. I 
alternativ 2 er samlet areal 587 m2 (BTA) hvorav leide arealer utgjør 283 m2. I alternativ 3 er samlet 
arealene 448 m2 (BTA). Alle arealene er leide arealer.  
 
En bedriftsøkonomisk vurdering av hovedalternativene viser at det beste økonomiske alternativet er 
alternativ 1. Nåverdien av dette alternativet er kr. 25 133 690.- i et 40 års perspektiv. I dette alternativet 
eier kommunen alle arealene som benyttes til Rus og Psykiatri. 
 
Alternativ 1 er marginalt bedre enn alternativ 3. Leie Postveien og Diplomgården. I alternativ 3 har Rus 
og Psykiatri bare leide arealer. Forskjellen i nåverdi mellom alternativene er i et 40 års perspektiv   
kr. 1 543 268.-.  
 
Tabellen nedenfor gir en oppsummering av analysen  
 
 

 
 
 
 
Oversikt over hovedelementene i analysemodellen vises i tabellen nedenfor. Disse er sum arealer for de 
tre ulike alternativene, sum investeringer inkl oppgradering etter 30 år, sum FDVU kostnader pr år og 
sum endringer i drift pr. år for Rus/psykiatritjenesten 
 
 
 
Tabell 1: Oversikt over hovedalternativene utvalgte deler av Rus og Psykiatri. 



                                                                              
 
Som del av analysen er det i tillegg til oppstillingen som vist ovenfor også gjort simuleringer der en 
endrer på noen av faktorene som er lagt inn i modellen. Eksempelvis har en sett på endringer i 
kostnader for oppgradering og rehabilitering i egne og leide bygg. I den foreliggende analysen er det lagt 
til grunn kr. 17 500.- ekskl. mva. per m2.    Hva skjer dersom prisene økes med kr. 5000.- til 22.500.-. per 
m2 ekskl. mva.? Resultatet viser at selv med denne økningen vil alternativ 3 fortsatt være marginalt det 
beste økonomiske alternativet. Det samme skjer om vi endrer realrenten eller saldoavskrivningen, 
konklusjonen blir den samme. Øker vi tidshorisont 40 til 50 år vil forskjellen mellom det beste 
alternativet og de to øvrige øke desto lengre tidshorisont som legges til grunn. 
 
Investeringskostnader alternativ 1 i nær framtid  
 
Alternativ 1 innebærer kostnader knyttet til kjøp av Sykehusveien 11 samt oppgradering og 
rehabilitering av de to byggene, Sykehusveien 11 og Sykehusveien 9. 
Utgiftene til kjøp bygger på takst for Sykehusveien 11 og foreliggende avtale med Sanitetsforeningen om 
kjøp av eiendommen. I beregningen av utgifter til rehabilitering er det lagt inn kr 17.500,- for begge 
bygg. Det er i tillegg lagt inn en kostnad på 750.00,- til opparbeidelse av tomt/parkeringsplass samt at 
det også er tatt med prosjekteringskostnader (7,5%) med kr 1.122.000 
 
Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene knyttet til alternativ 1  



 
Kostnad kjøp av Sykehusveien 11   2.870.525 eks mva 
Tomte og utomhuskostnad      750.000 eks mva 
Rehabilitering 17.500 x 652m2 11.410.000 eks mva 
Kostnad prosjektering   1.122.000 eks mva  
Usikkerhetsmargin 20%  2.656.000  eks mva 
Sum kostnad eks mva 18.808.525 eks mva. 
mva   3.984.500 
  
Sum investering Sykehusveien 9 og 11 22.793.025 ink mva 
  

 
Det er lagt inn en usikkerhetsmargin på 20 % ettersom kostnadene til rehabilitering ikke er gjort utfra 
anbudstall, men basert på erfaringstall. Det er ikke lagt til mva i kostnad for kjøp av eiendom.   
 
Finansiering  
 

Sum investering  22.793.025 ink mva 
Mva kompensasjon    3.984.500 
Låneopptak  18.808.525 
Sum finansiering 22.793.025 
  
  

 
 
Informasjon naboer 
Det er avholdt orienteringsmøte med naboer om den framtidige driften som kommunen planlegger i 
Sykehusveien 9 og 11. Dette for å avklare om mulige innsigelser eller motforestillinger fra nabohold til 
de foreliggende planer og spesielt i forhold til brukergruppen rus-psykisk helsevern. Reaksjonene fra 
frammøtte naboer har vært entydig positive, og det er ikke kommet fram signaler som tyder på at 
naboene er kritiske eller negative til tjenesten som tenkes lagt til de to byggene. 
 
 
Reguleringsmessige forhold 
Sykehusveien 9 og 11 er ikke omfattet av reguleringsplan. Eiendommene er i kommunedelplan avsatt til 
bolig 
 
 
Saksbehandlers vurdering 
For saksbehandler fremstår alternativ 1 som beste valg for kommunen.  Denne løsningen betyr 
kommunal eie for hele bygningsmassen. Rehabilitere og oppgradere Sykehusveien 9 (eget bygg). Kjøpe, 
oppgradere og rehabilitere Sykehusveien 11. Avslutte ekstern leie av Diplomgården og Postveien 3.  
I tillegg til at dette viser seg å være det beste økonomisk, er det flere andre forhold som teller i retning 
av at dette er det beste alternativ. 
En slik løsning vil være i tråd med kommunens ønske om å gå fra leid til eid og å avvikle eksterne 
leieforhold. Kommunen har allerede tatt grep i den retning med kjøp av Lysverkgården og er i gang med 
å flytte ut leietakere (barnevernet) fra Diplomgården. Alternativ 1 vil bety at leieavtalen i sin helhet med 
Diplomgården kan avsluttes.  
 
Alternativ 3 som utfra økonomiske beregninger ligger nært opp til alternativ 1 vurderes ut fra dette som 



nest beste neste løsning. Dette alternativet er et motstykke til alternativ 1 ettersom en her baserer seg 
kun på ekstern leie for å dekke inn arealbehovet. I så måte vil det i forhold til alternativ 1 være et 
spørsmål om veivalg. 
Postveien 3 vil som tidligere nevnt ha behov for betydelig grad av ombygging/rehabilitering for å kunne 
tilfredsstille dagens krav til universell standard. Dette er det også tatt høyde for i økonomiberegningen 
som er gjort. En utfordring med denne løsningen vil være at det i ombyggingsfasen vil være behov for 
leie av midlertidige lokaler inntil en har fått bygget klargjort for videre drift. Ulempene og kostnadene 
knyttet til dette er ikke tatt med i investeringskostnadene for dette alternativet. En løsning som denne 
vil fortsatt bety at tjeneste Rus- og psykisk helsetjeneste er spredt på to ulike lokasjoner  
 
Alternativ 2 er som er en delt løsning der en kombinerer leid bygg (Diplomgården) med eid bygg 
(Sykehusveien 9) vurderes å være dårligste alternativ. Denne er den mest kostnadskrevende av alle tre 
alternativene. I tillegg ser vi at når Sanitetsforeningen selger Sykehusveien 11 vil det by på utfordringer å 
få til et hensiktsmessig utomhusområde og parkering dersom området må deles opp etter 
tomtegrensene. Det mest gunstige vil være om kommunen får hånd om hele området og kan 
planlegge/tilpasse utomhusområdet slik at dette passer til fremtidig bruk av byggene. Det må også tas 
med at salg av Sykehusveien 11 til nye eiere er et usikkerhetsmoment og en risikofaktor som vil kunne 
påvirke kommunens muligheter for bruk av Sykehusveien 9.  
 
Det må i denne sammenheng også nevnes at Fauske kommune eier Sykehusveien 13 som ligger like ved 
og har felles adkomst med de to øvrige bygg (Sykehusveien 9 og 11). 
Dette bygget er et bo-senter med 4 leiligheter for psykisk utviklingshemmede. Beboerne har tett 
oppfølging av hjemmetjenesten. Beboerne krever oversiktlige og trygge rammer rundt sin tilværelse og 
det kan av den grunn være nødvendig med en viss skjerming av boenheten fra aktiviteten som nå 
planlegges i Sykehusveien 9 og 11. I det videre arbeid med planlegging av utomhusområdet må en 
derfor vurdere nærmere om det er ønskelig med et mer tydelig skille mellom boenheten og øvrige bygg 
eller om det også skal være noe rom for felles utearealer i form av parkeringsplass, hage mv.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Vurdering oppføring av ny innendørs skytebane for kaliber 22 og 9 mm ved 
Fauske idrettshall 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling (i prioritets rekkefølge): 
 

1. Rådmannen innstiller på å utbetale Valnesfjord skytterlag en kompensasjon som innfrielse 
av eksisterende kontrakt, slik at Valnesfjord skytterlag selv kan finne egnede løsninger for 
sitt virke med treningsfasiliteter. De vil da selv kunne føre opp egnet anlegg i egen regi. 
Planlagt etableringssted ved Fauske idrettshall i dette prosjekt bortfaller som aktuell tomt. 

2. Fauske kommune fører opp innendørs skytebane som et kommunalt idrettsanlegg, der 
leieforhold reguleres i fordeling av treningstimer etter behov innmeldt av aktuelle 
registrerte og godkjente aktører innen skytesport. Fauske kommune eier og drifter hallen 
som kommunalt idrettsanlegg. Prosjektet finansieres med eget låneopptak. 
 

 
Vedlegg: 
15.01.2018 Intensjonsavtale - erstatningslokale for skytterbane  - Valnesfjord skytterlag 1370265 

15.01.2018 Intensjonsavtale med Politiet (L)(40726) 1370266 

15.01.2018 Leiekontrakt Valnesfjord skytterlag 1370267 

15.01.2018 A.40.01 Snitt A og B 1370268 

15.01.2018 A.45.01 FASADER 1370269 

15.01.2018 Skytebane Fauske - kostnadsoverslag Alt. 1 Betongelement_S 1370270 

15.01.2018 Skytebane Fauske - kostnadsoverslag Alt. 2 Trebygg_S 1370271 

15.01.2018 A.20.01 Plan 1. Etasje 1370272 
 
Sammendrag: 
Valnesfjord skytterlag har en gjeldende kontrakt med Fauske kommune som ble inngått den 16 
desember 1980, og som har varighet tilhar varighet til 16 desember 2020. Denne kontrakten er knyttet 
til at Valnesfjord skytterlag har drevet skytetrening i de gamle lokalene i kjelleren ved tidligere Vestmyra 
ungdomsskole. Vestmyra ungdomsskole ble revet i 2016/2017 i forbindelse med at nye Vestmyra skole 
skulle ferdigstille uteområdene som tilhører skolen. 
Dette medførte at treningslokalene ble borte og skytterlaget sto uten treningslokaler. Denne aktiviteten 
har skytterlaget videreført andre steder i egen og nabokommune. 
Politiet har også vært bruker av samme lokaler til treningsskyting i arbeidstiden. 
 
Saksopplysninger: 
Det har vært gjennomført flere avklaringsmøter med Valnesfjord skytterlag og Politiet der det har vært 
diskutert flere muligheter for både dugnadsinnsats, mulig gjennomføringsmåte, men også de 
ansvarsforhold som er i forbindelse med å kunne stå som ansvarlig for dette prosjektet. 
For å sikre seg at ansvarsforhold og gjennomføring blir utført etter gjeldende lovverk, er det enighet om 



at Fauske kommune vil stå som byggherre og ferdigstiller prosjektet hvis dette blir vedtatt gjennomført. 
En skytebane er underlagt strenge retningslinjer for hvem som kan benytte denne hallen og også 
hvordan den skal benyttes.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Skyttermiljøet i dag har flere utendørs baner i Salten, men det er mangel på innendørs treningsfasiliteter 
etter at Vestmyra ungdomsskole ble revet. 
En eventuell innendørs skytebane vil sannsynlig også kunne føre til at skyttermiljø kan få et oppsving, da 
det er pistolklubber og skyttermiljø i egen og nabokommuner som kan tenkes er aktuell for trening og 
stevner. 
 
Økonomi: 
Denne type anlegg vil være søknadsberettiget på tippemidler for idrettsanlegg.  
Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og/eller rehabilitering av 
ordinære anlegg. 
Anlegg i nordnorske kommuner kan få et tillegg på 20 % av ordinært tilskudd. 
 
Oversikt tilskuddsmuligheter: 
For innendørs skytebane, lengde 15 m og 5-9 baner: 
Max. Tilskudd                                    kr. 700.000.- 
+ ev. tillegg 20 %                               kr  140.000.- 
                                                           kr. 840.000.-  inkl mva 
                                                              
Når det gjelder det nye  skytebaneprosjektet må det søkes KUD om Idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning før søknad kan fremmes. 
Vestmyra skole har tidligere fått tildelt tippemidler til etablering av skytebane i kjelleren. Søker var 
Valnesfjord skytterlag. Disse ble omsøkt og tildelt i 1981 med kr 60.000,- og i 1982 med kr 170.000,-. 
Beregnet gjenværende verdi av disse tildelinger er pr tiden kr 21.500,-. Den gjenværende sum vil måtte 
trekkes fra eventuelle tildelte nye spillemidler.  
                               
Fauske kommune må forskuttere hele prosjektkostnaden inntil et eventuellt tilsagn om tippemidler 
kommer. 
Prosjektkostnad er estimert til 5,5 Mill kr inkl mva. Summen inkluderer geoteknisk prosjektering og 
eventuelt tilleggsutredning. Det er ingen indikasjoner på at spesielle sikringstiltak må gjøres, annet enn 
at dette må ivaretas. 
FDVU kostnad pr år beregnes til ca 400,- pr m2, totalt ca 120.000,- kr pr år, i dette ligger energi, drift av 
tekniske anlegg og vedlikehold.  
 
Prosjektet planlegges gjennomført som en totalentreprise. Størrelsen på dette prosjektet vil sannsynlig 
gjøre at dette er meget aktuelt for lokale entreprenører, i enten Fauske eller nabokommuner i Salten. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Prisregulering

Usikkerhetsavsetning 749

Forventet tillegg 1 311

Mva 3 746

Spesielle kostnader

Generelle kostnader 1 855

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 438

Elkraft 630

VVS-installasjoner 1 289

Bygning 9 471

Felleskostnader 1 301
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Prisregulering

Usikkerhetsavsetning 158 659

Forventet tillegg 277 653

Mva 793 294

Spesielle kostnader

Generelle kostnader 392 899

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 92 815

Elkraft 133 395

VVS-installasjoner 272 975

Bygning 2 005 571

Felleskostnader 275 523

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BYA Bebygd areal 212 m2

BTA Brutto areal 212 m2

BTV Brutto volum 762 m3

YOM Yttervegg over mark 269 m2

INV Innervegg 38 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,27

N2 INV/BTA 0,18

Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 275 523 1 301,0 9,9%

02 Bygning 2 005 571 9 470,5 72,1%

03 VVS-installasjoner 272 975 1 289,0 9,8%

04 Elkraft 133 395 629,9 4,8%

05 Tele og automatisering 92 815 438,3 3,3%

06 Andre installasjoner 0 0,0 0,0%

01-06 HUSKOSTNAD 2 780 279 13 128,8 100,0%

07 Utendørs 0 0,0 0,0%

01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 2 780 279 13 128,8 100,0%

08 Generelle kostnader 392 899 1 855,3 14,1%

01-08 BYGGEKOSTNAD 3 173 178 14 984,1 114,1%

09 Spesielle kostnader 0 0,0 0,0%

10 Mva 793 294 3 746,0 28,5%

01-10 BASISKOSTNAD 3 966 472 18 730,1 142,7%

11 Forventet tillegg 277 653 1 311,1 10,0%

01-11 PROSJEKTKOSTNAD 4 244 125 20 041,2 152,7%

12 Usikkerhetsavsetning 158 659 749,2 5,7%

01-12 KOSTNADSRAMME 4 402 784 20 790,4 158,4%

13 Prisregulering 0 0,0 0,0%

Kalkyle 4 402 784 20 790,4 158,4%



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 28.11.2017

PROSJEKT : Skytebane Fauske Norconsult as

TOTALT 1 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 52     PRIS: 4 402 784     BTA: 212     PRIS/BTA: 20 790,4

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 275 523 1 301,0 9,9% 2 005

02 Bygning 2 005 571 9 470,5 72,1% 27 006

03 VVS-installasjoner 272 975 1 289,0 9,8% 4 008

04 Elkraft 133 395 629,9 4,8% 4 009

05 Tele og automatisering 92 815 438,3 3,3% 4 010

06 Andre installasjoner 0 0,0 0,0% 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 2 780 279 13 128,8 100,0% 41

07 Utendørs 0 0,0 0,0% 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 2 780 279 13 128,8 100,0% 41

08 Generelle kostnader 392 899 1 855,3 14,1% 8 011

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 3 173 178 14 984,1 114,1% 49

09 Spesielle kostnader 0 0,0 0,0% 0

10 Mva 793 294 3 746,0 28,5% 1 012

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 3 966 472 18 730,1 142,7% 50

11 Forventet tillegg 277 653 1 311,1 10,0% 1 013

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 4 244 125 20 041,2 152,7% 51

12 Usikkerhetsavsetning 158 659 749,2 5,7% 1 014

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 4 402 784 20 790,4 158,4% 52

13 Prisregulering 0 0,0 0,0% 0

SUM Kalkyle 4 402 784 20 790,4 158,4% 52

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BYA Bebygd areal 212 m2

BTA Brutto areal 212 m2

BTV Brutto volum 762 m3

YOM Yttervegg over mark 269 m2

INV Innervegg 38 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,27

N2 INV/BTA 0,18

kr/m2 BTA
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Usikkerhetsavsetning 749

Forventet tillegg 1 311

Mva 3 746

Spesielle kostnader

Generelle kostnader 1 855

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 438

Elkraft 630

VVS-installasjoner 1 289

Bygning 9 471

Felleskostnader 1 301

I overslaget er det ikke inkludert:
- utendørsarbeider
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 28.11.2017

PROSJEKT : Skytebane Fauske Norconsult as

TOTALT 1 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 52     PRIS: 4 402 784     BTA: 212     PRIS/BTA: 20 790,4

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Rigging osv. 75 143 354,8 2,7% 1 005
01.2 Drift av byggeplass 200 380 946,2 7,2% 1 005

SUM Felleskostnader 275 523 1 301,0 9,9% 2

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 560 987 2 649,0 20,2% 6 006
02.3 Yttervegger 696 394 3 288,4 25,0% 3 006
02.4 Innervegger 69 384 327,6 2,5% 7 006
02.5 Dekker 232 666 1 098,7 8,4% 4 006
02.6 Yttertak 389 968 1 841,5 14,0% 3 006
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 20 407 96,4 0,7% 2 006
02.9 Andre bygningsmessige deler 35 765 168,9 1,3% 2 007

SUM Bygning 2 005 571 9 470,5 72,1% 27

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 19 113 90,3 0,7% 1 008
03.2 Varme 23 892 112,8 0,9% 1 008
03.3 Brannslokking 7 132 33,7 0,3% 1 008
03.6 Luftbehandling 222 838 1 052,3 8,0% 1 008

SUM VVS-installasjoner 272 975 1 289,0 9,8% 4

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 14 899 70,4 0,5% 1 009
04.3 Lavspent forsyning 52 146 246,2 1,9% 1 009
04.4 Lys 50 918 240,4 1,8% 1 009
04.5 Elvarme 15 432 72,9 0,6% 1 009

SUM Elkraft 133 395 629,9 4,8% 4

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 2 249 10,6 0,1% 1 010
05.2 Integrert kommunikasjon 2 249 10,6 0,1% 1 010
05.4 Alarm og signal 40 814 192,7 1,5% 1 010
05.6 Automatisering 47 503 224,3 1,7% 1 010

SUM Tele og automatisering 92 815 438,3 3,3% 4

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.2 Prosjektering 221 367 1 045,3 8,0% 5 011
08.3 Administrasjon 81 130 383,1 2,9% 1 011
08.4 Bikostnader 20 194 95,4 0,7% 1 011
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 70 207 331,5 2,5% 1 011

SUM Generelle kostnader 392 899 1 855,3 14,1% 8

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 793 294 3 746,0 28,5% 1

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Forventet tillegg 277 653 1 311,1 10,0% 1

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Usikkerhetsavsetning 158 659 749,2 5,7% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 28.11.2017

PROSJEKT : Skytebane Fauske Norconsult as

TOTALT 1 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 52     PRIS: 4 402 784     BTA: 212     PRIS/BTA: 20 790,4

Fag Navn Pris Pris/BTA
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen 275 523 1 301,0
03 Grunnarbeider 499 162 2 357,1
05 Betongarbeider 224 439 1 059,8
06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte 856 003 4 042,1
09 Murerarbeider 12 102 57,1
12 Tømrerarbeider 25 632 121,0
13 Snekkerarbeider 770 3,6
14 Vindusarbeider 17 915 84,6
15 Dørarbeider 52 131 246,2
16 Låser og beslag 2 913 13,8
17 Tekkearbeider 152 950 722,2
18 Blikkenslagerarbeider 1 421 6,7
19 Metallarbeid 13 826 65,3
20 Glassarbeider 1 961 9,3
21 Malerarbeider 75 497 356,5
22 Byggtapetsering 12 650 59,7
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 22 056 104,2
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 13 708 64,7
29 Diverse bygningsmessig arbeid 6 581 31,1
31 Rørleggerarbeid 50 137 236,8
32 Ventilasjonsarbeid 222 838 1 052,3
42 Installasjoner for lavspenning 133 395 629,9
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 4 498 21,2
52 Installasjoner for alarm og signal 40 814 192,7
53 Installasjoner byggautomatisering 47 503 224,3
82 Prosjektering 221 367 1 045,3
83 Administrasjon 81 130 383,1
84 Bikostnader 20 194 95,4
85 Forsikringer, gebyrer 70 207 331,5
92 Riving for klargjøring av tomt, tomtekostnader 13 854 65,4
96 Merverdiavgift ut 793 294 3 746,0
RM Reserver og marginer 436 312 2 060,3

* Øvrige LCC aktiviteter 0 0,0
SUM 4 402 784 20 790,4
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ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 7.3

Norconsult as

Baard Hamran

28.11.2017

( 14:30 )

Skytebane FauskeSkytebane Fauske

kr/m2 BTA

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning 804

Forventet tillegg 1 407

Mva 4 021

Spesielle kostnader

Generelle kostnader 1 855

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 438

Elkraft 630

VVS-installasjoner 1 289

Bygning 10 463

Felleskostnader 1 410

Kalkyle

200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning 170 324

Forventet tillegg 298 066

Mva 851 618

Spesielle kostnader

Generelle kostnader 392 899

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 92 815

Elkraft 133 395

VVS-installasjoner 272 975

Bygning 2 215 745

Felleskostnader 298 642

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BYA Bebygd areal 212 m2

BTA Brutto areal 212 m2

BTV Brutto volum 762 m3

YOM Yttervegg over mark 269 m2

INV Innervegg 38 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,27

N2 INV/BTA 0,18

Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 298 642 1 410,2 9,9%

02 Bygning 2 215 745 10 463,0 73,5%

03 VVS-installasjoner 272 975 1 289,0 9,1%

04 Elkraft 133 395 629,9 4,4%

05 Tele og automatisering 92 815 438,3 3,1%

06 Andre installasjoner 0 0,0 0,0%

01-06 HUSKOSTNAD 3 013 573 14 230,4 100,0%

07 Utendørs 0 0,0 0,0%

01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 3 013 573 14 230,4 100,0%

08 Generelle kostnader 392 899 1 855,3 13,0%

01-08 BYGGEKOSTNAD 3 406 471 16 085,7 113,0%

09 Spesielle kostnader 0 0,0 0,0%

10 Mva 851 618 4 021,4 28,3%

01-10 BASISKOSTNAD 4 258 089 20 107,1 141,3%

11 Forventet tillegg 298 066 1 407,5 9,9%

01-11 PROSJEKTKOSTNAD 4 556 155 21 514,6 151,2%

12 Usikkerhetsavsetning 170 324 804,3 5,7%

01-12 KOSTNADSRAMME 4 726 479 22 318,9 156,8%

13 Prisregulering 0 0,0 0,0%

Kalkyle 4 726 479 22 318,9 156,8%



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 28.11.2017

PROSJEKT : Skytebane Fauske Norconsult as

TOTALT 1 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 56     PRIS: 4 726 479     BTA: 212     PRIS/BTA: 22 318,9

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 298 642 1 410,2 9,9% 2 005

02 Bygning 2 215 745 10 463,0 73,5% 31 006

03 VVS-installasjoner 272 975 1 289,0 9,1% 4 008

04 Elkraft 133 395 629,9 4,4% 4 009

05 Tele og automatisering 92 815 438,3 3,1% 4 010

06 Andre installasjoner 0 0,0 0,0% 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 3 013 573 14 230,4 100,0% 45

07 Utendørs 0 0,0 0,0% 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 3 013 573 14 230,4 100,0% 45

08 Generelle kostnader 392 899 1 855,3 13,0% 8 011

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 3 406 471 16 085,7 113,0% 53

09 Spesielle kostnader 0 0,0 0,0% 0

10 Mva 851 618 4 021,4 28,3% 1 012

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 4 258 089 20 107,1 141,3% 54

11 Forventet tillegg 298 066 1 407,5 9,9% 1 013

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 4 556 155 21 514,6 151,2% 55

12 Usikkerhetsavsetning 170 324 804,3 5,7% 1 014

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 4 726 479 22 318,9 156,8% 56

13 Prisregulering 0 0,0 0,0% 0

SUM Kalkyle 4 726 479 22 318,9 156,8% 56

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BYA Bebygd areal 212 m2

BTA Brutto areal 212 m2

BTV Brutto volum 762 m3

YOM Yttervegg over mark 269 m2

INV Innervegg 38 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,27

N2 INV/BTA 0,18

kr/m2 BTA

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning 804

Forventet tillegg 1 407

Mva 4 021

Spesielle kostnader

Generelle kostnader 1 855

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 438

Elkraft 630

VVS-installasjoner 1 289

Bygning 10 463

Felleskostnader 1 410

I overslaget er det ikke inkludert:
- utendørsarbeider
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 28.11.2017

PROSJEKT : Skytebane Fauske Norconsult as

TOTALT 1 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 56     PRIS: 4 726 479     BTA: 212     PRIS/BTA: 22 318,9

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Rigging osv. 81 448 384,6 2,7% 1 005
01.2 Drift av byggeplass 217 194 1 025,6 7,2% 1 005

SUM Felleskostnader 298 642 1 410,2 9,9% 2

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 560 987 2 649,0 18,6% 6 006
02.3 Yttervegger 720 481 3 402,2 23,9% 5 006
02.4 Innervegger 69 384 327,6 2,3% 7 006
02.5 Dekker 232 666 1 098,7 7,7% 4 006
02.6 Yttertak 576 055 2 720,2 19,1% 5 006
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 20 407 96,4 0,7% 2 007
02.9 Andre bygningsmessige deler 35 765 168,9 1,2% 2 007

SUM Bygning 2 215 745 10 463,0 73,5% 31

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 19 113 90,3 0,6% 1 008
03.2 Varme 23 892 112,8 0,8% 1 008
03.3 Brannslokking 7 132 33,7 0,2% 1 008
03.6 Luftbehandling 222 838 1 052,3 7,4% 1 008

SUM VVS-installasjoner 272 975 1 289,0 9,1% 4

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 14 899 70,4 0,5% 1 009
04.3 Lavspent forsyning 52 146 246,2 1,7% 1 009
04.4 Lys 50 918 240,4 1,7% 1 009
04.5 Elvarme 15 432 72,9 0,5% 1 009

SUM Elkraft 133 395 629,9 4,4% 4

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 2 249 10,6 0,1% 1 010
05.2 Integrert kommunikasjon 2 249 10,6 0,1% 1 010
05.4 Alarm og signal 40 814 192,7 1,4% 1 010
05.6 Automatisering 47 503 224,3 1,6% 1 010

SUM Tele og automatisering 92 815 438,3 3,1% 4

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.2 Prosjektering 221 367 1 045,3 7,3% 5 011
08.3 Administrasjon 81 130 383,1 2,7% 1 011
08.4 Bikostnader 20 194 95,4 0,7% 1 011
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 70 207 331,5 2,3% 1 011

SUM Generelle kostnader 392 899 1 855,3 13,0% 8

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 851 618 4 021,4 28,3% 1

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Forventet tillegg 298 066 1 407,5 9,9% 1

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Usikkerhetsavsetning 170 324 804,3 5,7% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 28.11.2017

PROSJEKT : Skytebane Fauske Norconsult as

TOTALT 1 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 56     PRIS: 4 726 479     BTA: 212     PRIS/BTA: 22 318,9

Fag Navn Pris Pris/BTA
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen 298 642 1 410,2
03 Grunnarbeider 499 162 2 357,1
05 Betongarbeider 224 439 1 059,8
08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, prefabrikerte 74 534 352,0
12 Tømrerarbeider 654 983 3 092,9
13 Snekkerarbeider 770 3,6
14 Vindusarbeider 17 915 84,6
15 Dørarbeider 52 131 246,2
16 Låser og beslag 2 913 13,8
17 Tekkearbeider 103 777 490,0
18 Blikkenslagerarbeider 15 726 74,3
19 Metallarbeid 328 345 1 550,5
20 Glassarbeider 1 961 9,3
21 Malerarbeider 170 239 803,9
22 Byggtapetsering 12 650 59,7
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 22 056 104,2
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 13 708 64,7
29 Diverse bygningsmessig arbeid 6 581 31,1
31 Rørleggerarbeid 50 137 236,8
32 Ventilasjonsarbeid 222 838 1 052,3
42 Installasjoner for lavspenning 133 395 629,9
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 4 498 21,2
52 Installasjoner for alarm og signal 40 814 192,7
53 Installasjoner byggautomatisering 47 503 224,3
82 Prosjektering 221 367 1 045,3
83 Administrasjon 81 130 383,1
84 Bikostnader 20 194 95,4
85 Forsikringer, gebyrer 70 207 331,5
92 Riving for klargjøring av tomt, tomtekostnader 13 854 65,4
96 Merverdiavgift ut 851 618 4 021,4
RM Reserver og marginer 468 390 2 211,8

* Øvrige LCC aktiviteter 0 0,0
SUM 4 726 479 22 318,9
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seksjon Arkitektstudio

5176299  - A.20.01 -  Skytebane Fauske - Plan 1. Etasje - 2017-10-24 - 1:100  -
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor.
Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen
beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måteeller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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Prikktildeling etter brudd på alkohollovens bestemmelser 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i alkoholforskriften § 3.3 jr. alkoholforskriften § 10-3 tildeler kommunestyret Coop Mega 
Fauske 1 prikk. 
 
Vedtaket fattes med begrunnelse i salgs-/skjenkekontroll av 24.11.17. 
 
Vedlegg: 
29.11.2017 Forhåndsvarsel om prikktildeling etter brudd på alkohollovens bestemmelser 1366435 

29.11.2017 COOP Mega 20171124 1366467 
 
Saksopplysninger: 
Coop Mega Fauske hadde salgs/skjenkekontroll den 24.11.17. 
Kontrollørene obsererte brudd på alkoholloven da plasseringen av alkoholholdig drikk og alkoholfri drikk 
var plassert slik at de kunne forveksles. 
 
29.11.17 ble Coop Mega Fauske forhåndsvarslet om bruddet på alkoholforskriften §3.3 om at dette vil 
medføre tildeling av 1 prikk jf. alkoholforskriften 10-3 
 
Brudd på alkoholforskriften § 3.3 der det heter:  
Ved kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gitt til andre enn Vinmonopolet, 
skal slik drikk plasseres på salgsstedet på en slik måte at den ikke kan forveksles med 
alkoholfri og alkoholsvak drikk. 
 
Dersom det i løpet av en periode på 2 år er tildelt til sammen 12 prikker, skal skjenkebevillingen inndras 
i en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktet legges til grunn, jf. 
alkoholforskriften § 10-2. 
 
Ileggelse av prikker er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages 
etter forvaltningslovens regler. Manglende bruk av klageadgangen avskjærer ikke bevillingshavers rett til 
å påklage ilagte prikker i forbindelse med et senere inndragningsvedtak, hvor tidligere tildelte prikker 
inngår som en del av grunnlaget. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forhåndsvarsel om prikktildeling etter brudd på alkohollovens 
bestemmelser 
 
Ved sals/skjenkekontroll hos Coop Mega Fausek den 24.11.17observerte kontrollørene 
Skjalg Dreyer og Jon Evensen, se vedlagt kontrollrapport. 
Dette er brudd på alkholforskriften § 3.3 der det heter: 
 
Ved kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gitt til andre enn Vinmonopolet, 
skal slik drikk plasseres på salgsstedet på en slik måte at den ikke kan forveksles med 
alkoholfri og alkoholsvak drikk. 
 
Det forhåndsvarsles med dette om at brudd på alkoholforskriften § 3.3 Medfører tildeling av  
1 prikk, jf. alkoholforskriften  10-3. 
 
Ileggelse av prikker er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. 
Dersom det i løpet av en periode på 2 år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
skjenkebevillingen inndras i en uke, jf. alkoholforskriften § 10-2. Kommunens tildeling av 
prikker kan påklages etter forvaltningslovens regler. 
 
Deres uttalelser må gis innen 2 uker, jf. alkoholforskriften § 9-6. Vi ber derfor om en skriftlig 
tilbakemelding innen 13.12.2017 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Therese Olsen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

COOP Mega 20171124  

 

 

Kopi til 

Jon Evensen    

Skjalg Dreyer    
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Revidering av delegeringsreglementet 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i 
saksutredningen. 
 

 
Vedlegg: 
15.01.2018 Delegeringsreglement for Fauske - K-sak 116-16 1370248 
 
Sammendrag: 
I kommunelovens § 39 står følgende: 

Kommunestyret fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte 
organer. 
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for 
innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. 

 
 
Kommunestyret delegerer enten til et politisk utvalg eller til rådmannen. Det som blir delegert til 
rådmannen, kan rådmannen delegere videre. 
 
Fauske kommune abonnerer på Kommuneforlagets KF-infoserie og KF Delegeringsreglement. Vi får 
informasjon om nye lover og endringer i lover med utgangspunkt i delegeringsmuligheter og 
delegeringsforbud. Delegeringsreglementet er elektronisk tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  
 
Rådmannen ser at vi må få en bedre rutine ang. revidering av delegeringsreglementet til 
kommunestyret, slik at det ikke blir like mange endringer som i denne saken. 
 
Her er endringer utarbeidet av kommuneforlaget etter delegeringsreglementet ble revidert i K-sak 
116/16 med rådmannens vurderinger: 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 23.02.2016: 
 
 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) 
§ 10-2 (Endret fra delegeringsforbud til delegeringsadgang) 
§ 10-4 (Endret fra delegeringsforbud til delegeringsadgang) 
§ 10-5 (Endret fra delegeringsforbud til delegeringsadgang) 
§10-6 (Endret fra delegeringsforbud til delegeringsadgang) 



 
Rådmannens vurdering: 
I kommunens alkoholpolitiske handlingsplan er vedtak om prikkbelastning satt til kommunestyret. 
 
 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler (Lagt til et delegeringsforbud i første avsnitt, ettersom 
«avtaleparten» alltid er kommunestyret slik det fremkommer i § 6-1). 
 
Rådmannens vurdering: 
§ 6-5 er delegert helse- og omsorgsutvalget og § 6-1 er delegert rådmannen. Her må vi endre til 
kommunestyret  i § 6-1 første avsnitt og § 6-5 første avsnitt. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 01.07.2016: 
 
 
Abortloven 
Er lagt inn i reglementet 
 
Rådmannens vurdering: 
Abortloven er tidligere ikke delegert.Det anbefales at abortloven delegeres rådmannen. 
 
 
Alkoholloven 
§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd (Ny) 
§ 1-7 f Krav ved bevilling etter § 3-1b (Ny) 
§ 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av alkoholholdig drikk etter § 3-1b (Ny) 
§ 7-1. Bevillingsgebyrene (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Skjenke- og salgsbevillinger er i dag delegert til formannskapet. § 1-7 e og § 1-7f bør derfor delegeres 
formannskapet. Salgstid settes i kommunestyrets behandling av alkoholpolitisk handlingsplan. 
Tidsinnskrenkninger etter § 3-4a bør derfor avgjøres av kommunestyret. § 7-1 er tidligere delegert 
rådmannen. 
 
 
Offentleglova 
Vi har blitt bedt om å ta en ny juridisk vurdering av myndigheten som ligger i bestemmelsene, og funnet 
at flere av paragrafene ikke hører hjemme i delegeringsreglementet. Vi har derfor gjort disse 
endringene: 
 
§§ 4, 5, 7, 11-16, 18, 23-26, 29-31 er enten definisjonsregler eller saksbehandlingsregler og blir fjernet 
fra reglementet. 
 
De paragrafene som gjenstår, og som kan delegeres er: §§ 3, 6, 8 og 10. 
 
Rådmannens vurdering: 
Offentleglova §§ 3, 6, 8 og 10 er tidligere delegert rådmannen. 
 
 



Barnehageloven 
§ 12a Rett til plass i barnehage (Endret) 
§ 19a Rett til spesialpedagogisk hjelp (Ny) 
§ 19b Samarbeid med barnets foreldre (Ny) 
§ 19c Pedagogisk-psykologisk tjeneste (Ny) 
§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp (Ny) 
§ 19f Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp (Ny) 
§ 19g Barn med nedsatt funksjonsevne (Ny) 
§ 19h Rett til tegnspråkopplæring (Ny) 
 
§ 12a er endret slik at barn født i september eller oktober rett til barnehageplass i løpet av den 
måneden barnet fyller ett år. Tidligere bestemmelse om at kommunen minimum skal ha ett 
hovedopptak i året, er fjernet. Det er opp til kommunen å organisere opptaket til barnehage. 
 
Loven har fått et nytt kapittek V A Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. som gir rettigheter 
til barn under skolealder. Rettighetene er ikke nye, de lå tidligere i opplæringsloven. Departementets 
hensikt med flyttingen er å tydeliggjøre og forenkle regelverket for barn under skolealder. 
 
Rådmannens vurdering: 
For § 12a er tidligere delegering slik: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov 
om barnehager med sentrale forskrifter. Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har 
prinsipiell betydning innenfor lov om barnehager med sentrale forskrifter. 
Dette anbefales opprettholdt. 
§ 19a - § 19h anbefales delegert som tidligere i opplæringsloven: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov 
om barnehager med sentrale forskrifter. Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har 
prinsipiell betydning innenfor lov om barnehager med sentrale forskrifter. 
 
 
 
Opplæringslova 
Endringene tilsvarer de som er gjort i barnehageloven: Bestemmelser om spesialpedagogisk opplæring 
for barn under skolealeder er fjernet. 
 
§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen (Endret) 
§ 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (Slettet) 
§ 7-6 Skyss for barn under opplæringspliktig alder (Slettet) 
§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
 
 
Forskrift til opplæringslova 
Mye av beslutningsmyndigheten og mange av oppgavene innenfor skolen ligger i forskrift til 
opplæringsloven. Vi har derfor besluttet at den blir lagt inn i reglementet. 
 



Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
 
 
Eierseksjonslova 
§ 13 Reseksjonering i andre tilfelle (Bestemmelsen er lagt inn etter ønske fra kunde) 
 
Rådmannens vurdering: 
Eierseksjonslova er tidligere delegert rådmannen. 
 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester (Ny) 
 
Bestemmelsen forplikter kommunen til å tilby sykehjemsplass eller tilsvarende dersom dette er den 
beste løsningen for pasienten. Kommunen skal videre fastsette en forskrift med kritierier for tildeling, og 
oppfølging av de som er på venteliste. 
 
Ikke i kraft enda: Kommunen vil få ansvar for å treffe vedtak om kriteriene er oppfylt. 
 
Rådmannens vurdering: 
Etter § 3-2 er avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter delegert helse- og omsorgsutvalget. Saker som ikke har prinsipiell 
betydning er delegert rådmannen. Kommunestyret har enda ikke ferdigbehandlet forskrift om tilbud om 
opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 
 
 
Kommuneloven 
§ 32 Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling. Møteledelse (Endret) 
§ 62 Opprettelse av kommunalt eller fylkeskommunalt foretak (Endret) 
§ 70 Daglig leder (Ny) 
 
I § 32 tredje avsnitt er det kommet en presisering av møteoffentligheten. Et møte i et folkevalgt organ 
som antas å bli holdt for lukkede dører skal også kunngjøres. 
 
I § 62 andre avsnitt og i § 70 gis kommunestyret adgang til å bestemme om kommunerådet skal få 
delegeringsmyndighet. § 70 er derfor nå lagt inn i reglementet. 
 
Rådmannens vurdering: 
§ 62 er tidligere vedtatt avgjort av kommunestyret. Ansettelse av daglig leder etter § 70 er tidligere 
avgjort av styret. Etter § 32 vedtar organet selv møtetidspunkter. 
 
 
Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. 
(merverdiavgiftkompenasjonsloven)  
(Overskriften er endret) 
 



Rådmannens vurdering: 
Er tidligere delegert rådmannen. 
 
 
Valgloven 
§ 9-2 Fastsetting av valgdag (Endret) 
§ 9-5a Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen (Ny) 
 
Det er gjort en endring i § 9-2 om at kommunestyret kan beslutte at det skal holdes valg også søndagen 
før den offisielle valgdagen. Bestemmelsen om at kommunestyret trengte 1/3 flertall er fjernet. 
 
Ny § 9-5 a. Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen gir kommunene adgang til selv å vedta å ta i 
bruk en ordning med elektronisk avkryssing i manntallet. 
 
Rådmannens vurdering: 
Formuleringen om 1/3 flertall må fjernes i § 9-2. Ved sist valg ble det vedtatt å benytte elektronisk 
avkrysssing i manntallet på valgdagen. § 9-5a anbefales delegert til rådmannen. 
 
 
Vegtrafikkloven 
§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer (Endret) 
 
Kommunen kan velge å innføre lavutslippssone. Se 8. avsnitt i § 13. Endringen ble gjort 3. juni 2016. 
 
Rådmannens vurdering: 
§ 13  er delegert rådmannen med unntak av at kommunestyret kan innføre gebyr for bruk av piggdekk i 
nærenere fastsatt område. Kommunestyret bør også kunne begrense miljøulemper fra vegtrafikken ved 
å innføre lavutslippssone i et fastsatt område. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 09.11.2016: 
 
 
Lov om barnehager (barnehageloven) 
§ 2 Barnehagens innhold (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det deleges som tidligere: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov 
om barnehager med sentrale forskrifter. 
Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter 
 
 
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 
§ 5 Programmets varighet (Ny) 
§ 6 Individuell plan (Ny) 
§ 14 Trekk i framtidige utbetalinger (Ny) 
§ 15 Uriktige opplysninger (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 



Her bør det deleges som tidligere: 
Rådmannen gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter. 
 
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv 
§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling (Ny) 
§ 13 Frist for søknad om konsesjon (Ny) 
§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon 
ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. Rådmannen 
delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
 
 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 
§ 2-1 a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste (Ny) 
§ 2-1 b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (Ny) 
I § 4A-5, § 6-1 og § 6-4 har vi spesifisert at bestemmelsene ikke er en delegeringshjemmel, men en plikt 
for det enkelte helsepersonell. 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 
 
Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 
(energiloven) (Ny) 
Vi har lagt inn § 2-1 Søknad fordi syvende avsnitt gir myndighet til å gi uttalelse. 
 
Rådmannens vurdering: 
Denne er tidligere ikke delegert. Her bør rådmannen gis myndighet i alle saker etter lov om produksjon, 
omforming, omsetning, fordelng og bruk av energi m.m. (energiloven) med forskrifter. 
 
 
Lov om tilskott til livssynssamfunn 
§ 3 (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Det anbefales at rådmannen delegeres myndighet etter lov om tilskott til livssynssamfunn i samsvar 
med lov om trudomssamfunn og ymist anna. 
 
 
Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer 
§ 9-5a Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 
Vi har endret fra delegeringsforbud til delegeringsadgang. Ettersom det ikke står « Kommunestyret 
selv», må det forutsettes at det her foreligger en delegeringsadgang, men at den ikke kan delegeres til 
et organ som ligger utenfor den enkelte kommunen (for eksempel et IKS), og ei heller overstyres av 
statlig organ. 
 
Rådmannens vurdering: 
Se tidligere vurdering. 



 
 
Lov om vassdrag og grunnvann 
Alle paragrafene har fått ny hjelpetekst. Kommunen er lokal myndighet når det gjelder §§ 7, 9 og 16. 
Disse bestemmelsene hører naturlig hjemme i delegeringsreglementet. Dere vil se en del andre 
paragrafer der også, til tross for at kommunen per i dag ikke har blitt delegert rollen som lokal 
myndighet. Se mer i teksten ved hver bestemmelse. 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 03.01.2017: 
 
 
Alkoholforskriften 
§ 6-2 (endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Det anbefales at rådmannen delegeres myndighet etter alkoholforskriftens § 6-2. Fastsetting av 
bevillingsgebyr. 
 
 
Anskaffelsesloven 2016 (Ny) 
Loven er ny og er lagt inn med  
 
§ 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn (Ny) 
§ 7 Krav om bruk av lærilinger 
 
Rådmannens vurdering: 
Det anbefales at rådmannen delegeres myndighet etter lov om offentlige anskaffelser. 
 
 
Anskaffelsesloven (1999) (Slettet) 
 
Rådmannens vurdering: 
Slettes. 
 
 
Eigedomsskattelova 
§ 7 (Endret) 
§ 8C-1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuegrunnlag (Endret) 
§ 23 (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Det ligger fortsatt til kommunestyre i § 7 å bestemme hvilke eiendommer som kan gis fritak helt eller 
delvis for eiendomsskatt. 
Rådmannen er delegert myndighet i § 23. 



§ 8C-1 kan delegeres av kommunestyret, men kommunestyret bør selv avgjøre om eiendomsskatten for 
boliger skal bygge på taksten som blir satt på eiendommen ved fastsetting av formues- og inntektsskatt 
året før skatteåret. 
 
 
Forurensningsloven (Ny) 
§ 2 (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding. 
Myndighet og oppgaver delegeres til rådmannen når det ikke er av prinsipiell karakter. 
 
 
Heimevernloven (Ny) 
Loven er ikke ny, men er lagt inn med § 2 fordi den er hjemmel for forskrift til lov om heimevernet, som 
har plikter for kommunen. 
 
Rådmannens vurdering: 
Heimevernsloven er slettet. 
 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 5-4 Krav om politiattest (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- 
og omsorgstjenesteloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- 
og omsorgstjenesteloven med forskrifter.  
 
Inndelingslova 
§ 12 Skatteplikt o.a. (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Som tidligere: Ligger til kommunestyret 
 
 
Merverdiavgiftskompensasjonsloven 
§ 6 Beløpsgrenser og tidsfesting (Slettet) 
§ 12 Regnskap og kontroll (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Rådmannen delegeres myndighet etter momskompensasjonsloven. 
 
 
Naturskadeloven (Endret) 
§ 15 (Slettet) 
 
Rådmannens vurdering: 



Slettet. 
 
 
Naturmangfoldloven 
§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
naturmangfoldloven. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
 
 
Lov om pensjonstrygd for sjømenn (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Rådmannen delegeres myndighet etter sjømannspensjonstrygdelovens § 21, nummer 1 - 
opplysningsplikt. 
 
 
Skatteloven 
§ 6-3 Underskudd (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 
 
 
Skatteforvaltningsloven (Ny) 
Loven er ny og er lagt inn med: 
 
§ 8-3 Skattemelding for merverdiavgift 
§ 15-2 Søksmål fra departementet eller en kommune 
§ 15-7 Avgjørelse i fordelingstvist 
 
Rådmannens vurdering: 
§ 8-3 og § 15-7 bør delegeres rådmannen. § 15-2 gjelder søksmål og bør ligge hos ordfører, som er 
rettslig representant for kommunen. Skatteforvaltningsloven erstatter ligningsloven, hvor rådmannen 
var delegert myndighet. 
 
 
Vegtrafikkloven 
§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv. (Endret) 
§ 38 Panterett og inndriving m.m. (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
I § 8 delegeres rådmannen myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter, men kommunestyret vedtar 
opprettelse av parkeringsavgift. 
Etter § 38 delegeres rådmannen myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter. 
 



 
Viltloven 
§ 48 (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og 
fangst av vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 03.03.2017: 
 
 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
Vi har nylig lagt inn alle aktuelle bestemmelser i forurensningsforskriften. Det ble mange! Vi har lagt inn 
alle bestemmelser som gir kommunen ansvar, oppgaver eller avgjørelsesmyndighet. 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som i forurensningsloven: 
Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
 
 
Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Slettet) 
Ligningsloven ble erstattet av skatteforvaltningsloven fra 1. januar 2017. 
 
Rådmannens vurdering: 
Slettet 
 
 
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 
§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar (Endret) 
 
Her har vi lagt inn et forbud i tillegg til delegeringsadgang.  
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Med unntak av at kommunestyret selv fastsetter betalingsregulativ, delegeres rådmannen myndighet 
etter matrikkellova. 
 
 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 
§ 20 Bruk av vilkår 
§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år (Ny) 
 
§ 20a er ny fra 1. januar 2017 og gir kommunen avgjørelsesmyndighet. 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere i loven: 
Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov 



om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
 
 
Etter forslag fra en av våre kunder har vi lagt inn flere bestemmelser i følgende lover: 
 
Lov om betalling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) 
 
§ 5-3 Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk 
§ 5-12 Skattetrekkskonto 
§ 5-13b Pålegg om revisjon 
§ 5-13c Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale 
§ 5-14 Kontrollopplysninger fra tredjemann 
§ 5-15 Klage over pålegg 
§ 5-16 Tvangsmulkt 
§ 8-4 Deponering av skatt og trygdeavgift 
 
Rådmannens vurdering: 
Skattebetalingsloven er tidligere ikke delegert. Rådmannen bør delegeres myndighet etter 
skattebetalingsloven. 
 
 
Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) 
§ 8 A-3 Verdsetjing 
§ 8 A-4 Kontorjustering 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør kommunestyret avgjøre saker som er av prinsipiell betydning. 
 
 
Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova) 
§ 9a-8 Erstatningsansvar og bevisbyrde 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
 
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
§ 14-5 Kostnader 
§ 14-6 Forskrift 
§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel 
§ 19-1 Søknad om dispensasjon 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- 
og bygningsloven. 



Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i enkle/kurante 
saker - jfr. D/T-sak 29/2001 
 
 
Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) 
§ 4 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som følgende: 
Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- 
og bygningsloven. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
 
 
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) 
 
Rådmannens vurdering: 
§ 3 gir en plikt til å etablere et interkontrollsystem for vikrsomheten. Loven bør delegeres rådmannen. 
 
 
Lov om trudomssamfunn og ymist anna 
§ 20 
 
Rådmannens vurdering: 
Etter § 20 kan registerte trossamfunn kreve årlig tilskudd fra kommunen til religionsopplæring for barn 
som hører til samfunnet, når barnet er fritatt fra kristendomsopplæringen i grunnskolen. Etter § 19 er 
rådmannen delegert myndighet til å utdele tilskudd til trossamfunn. Rådmannen bør også delegeres 
myndighet etter § 20. 
 
 
Lov om vassdragsreguleringer 
§ 12 
 
Rådmannens vurdering: 
Loven har tidligere ikke vært delegert. Uttalelse er av prinsipiell betydning og bør behandles i 
kommunestyret. 
 
 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernsloven) 
§ 43 Utfyllende forskrifter 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 
om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til 
representantskapet for Salten Brann IKS. 
Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS». 
Kommunestyret kan vedta lokal forskrift om bruk eller forbud mot bruk av fyrverkeri. 



 
Lov om ymse beitespørsmål (beitelova) 
§ 14 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om ymse 
beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 30.03.2017: 
 
 
Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 
§ 2 Krav til krisesentertilbodet (Endret. Det er kommet en forskrift om fysisk sikkerhet ved krisesentre. § 
2 er hjemmel for forskriften). 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 01.05.2017: 
 
 
Offentleglova 
Det er gjort endringer i § 6 og § 8, gjeldende fra 28. april 2017. Endringene gjelder gjennomføring av 
Viderebruksdirektivet fra 2017. 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 04.08.2017: 
 
 
Psykisk helsevernloven 
§ 3-3 Vedtak om tvungent psykisk helsevern (Fjernet. Kommunens avgjørelsesmyndighet til å klage på 
vedtak fjernes.) 
§ 3-3 a (i kraft 1.9.2017) Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern (Ny. Gir 
myndighet til å påklage) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 
 
 



Sikkerhetsloven 
§ 5 a Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved risiko for sikkerhetstruende virksomhet (Ny) 
§ 23 Autorisasjonsansvarlig og klareringsmyndighet (Endret) 
§ 29 a Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til kritisk infrastruktur (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Loven har tidligere ikke vært delegert.Her bør rådmannen bli delegert myndighet etter sikkerhetsloven. 
 
 
Opplæringslova 
§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring (Endret) 
§ 2-9 Ordensreglement og liknande (Slettet) 
§ 2-10 Bortvising (Slettet) 
§ 5-3 Sakkunnig vurdering (Ny) 
§ 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning (Ny) 
§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid (Endret) 
§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø (Endret) 
§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev (Endret) 
§ 9A-6 Fylkesmannen si hanheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker (Endret) 
§ 9A-7 Det fysiske miljøet (Ny) 
§ 9A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg (Ny) 
§ 9A-10 Ordensreglement (Ny) 
§9A-11 Bortvising (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
§ 2-1: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
§ 2-9 og § 2-10: Slettet 
§ 5-3 og § 5-4: Bør delegeres til rådmannen 
§ 9A-3, § 9A-4, § 9A-5 g § 9A6: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
§9A-7: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
§9A-9: Bør delegeres til rådmannen 
§9A-10: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
§9A-11: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 



Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
 
 
Lov om Heimevernet (heimevernsloven) (Slettet) 
 
Rådmannens vurdering: 
Slettet 
 
 
Husbankloven 
§ 10 Innhenting og handsaming av personopplysningar i samband med tilskot og lån (Ny) 
§ 11 Kontroll av personopplysningar ved mistanke om utbetalingar på urettkome grunnlag (Ny) 
§ 12 Handsaming av personopplysningar for statistikk, analyse, forsking og rett av feil (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Saken har tidligere ikke vært delegert. Loven bør delegeres rådmannen. 
 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester (Endret. Nytt fjerde avsnitt) 
§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
§ 3-2 a fjerde ledd gjelder fatting av vedtak etter at kriteriene er vedtatt i forskriften. Denne bør 
delegeres rådmannen. 
§ 3-9 a bør delegeres som tidligere: 
Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- 
og omsorgstjenesteloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- 
og omsorgstjenesteloven med forskrifter.   
 
 
Plan- og bygningsloven 
§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi (Endret) 
§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan (Endret. Se fjerde avsnitt) 
§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan (Endret. Utvider myndigheten til 
kommunestyret) 
§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket (Endret. Strammer inn kommunens avgjørelsesadgang). 
§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger (Endret) 
§ 33-1 Gebyr (Endret. Utvidet adgang til å fastsette innholdet i gebyret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- 
og bygningsloven. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i enkle/kurante 
saker - jfr. D/T-sak 29/2001. 
 
 



Valgloven 
§ 10-1 Valgstyrets godkjenning av forhåndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkonvolutt (paragrafen 
er ikke ny, men ny i reglementet) 
§ 9-2 Fastsetting av valgdag (Endret. Gir kommunestyret videre tidsramme for når vedtak kan treffes) 
 
Rådmannens vurdering: 
§ 10-1 bør delegeres til rådmannen. Forhåndsstemmegivningen blir prøvd etter kriteriene i paragrafen. 
Hvis forhåndstemmegivningen ikke oppfyller kriteriene legges den fram for valgstyret. 
Vedtak etter § 9-2 skal fortsatt fattes av kommunestyret, men tidsfrist om at vedtaket må senest treffes 
samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes, er tatt bort. 
 
 
Smittevernloven 
§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov 
om vern mot smittsomme sykdommer. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.  
 
 
Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) (Endringer) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Rådmannen delegeres myndighet etter lov om vern mot tobakkskader. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 16.08.2017: 
 
 
Forvaltningsloven 
Det er lagt til en del bestemmelser som grupperes under betegnelsen administrative sanksjoner. 
Bakgrunnen for endringene er at det er blitt mer og mer vanlig at særlover inneholder 
straffebestemmelser dersom loven blir brutt. I praksis blir straffebestemmelsene ikke fulgt opp, gjerne 
fordi det er for ressurskrevende. Det er derfor bestemt at andre sanksjoner enn straff vil tjene formålet 
bedre. Justisdepartementet har oppnevnt et utvalg som har jobbet med en stor gjennomgang, og en del 
av endringene finnes nå i forvaltningsloven: 
 
§ 44 Overtredelsesgebyr (Ny) 
§ 45 Administrativt rettighetstap (Ny) 
§ 46 Administrativt foretakssanksjon (Ny) 
§ 47 Samordning av sanksjonssaker (Ny) 
§ 48 Orientering om taushetsrett mv. (Ny) 
§ 49 Underretning om sakens utfall (Ny) 
§ 51 Tvangsmulkt (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Lovhjemlene bør delegeres rådmannen. 



 
 
Opplæringslova 
§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø (Ny. Denne ble utelatt ved siste oppdatering) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
 
 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 e Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 
 
 
Plan- og bygningsloven 
§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger (Ny) 
§ 32-9 Straff (Slettet) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- 
og bygningsloven. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i enkle/kurante 
saker - jfr. D/T-sak 29/2001. 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 04.09.2017: 
 
 
Psykisk helsevernloven 
§ 3-2 Vilkår for vedtak om tvungen observasjon (Endret. Styrker pasientens selvbestemmelsesrett.) 
§ 3-3 Vedtak om tvungent psykisk helsevern (Slettet) 
§ 3-3 a Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern (Ny) 
 
Det er også gjort endringer i odelsloven, jordlova og konsesjonsloven, men endringene har ingen 
betydning for delegering av myndighet. 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 02.10.2017: 



 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester (Endret) 
§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende (Endret) 
 
Loven er endret for å tydeliggjøre plikten til å tilby tjenester til pårørende. Det er § 3-6 som er utvidet 
fra bestemmelser om omsorgslønn til flere tjenester. 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- 
og omsorgstjenesteloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- 
og omsorgstjenesteloven med forskrifter.  
 
 
Veglova 
§ 27 (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Som tidligere vedtatt i vegtrafikklovas § 7a: Kommunestyret vedtar bompengefinansiering. 
 
 
Vegtrafikklova 
§ 7a Vegprising (Slettet) 
 
Bestemmelser om bruk av bompenger ligger nå i veglova § 27, mens vegtrafikklova § 7a er opphevet. 
 
Rådmannens vurdering: 
Slettet. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 17.10.2017: 
 
 
Ekteskapsloven 
Fra 1. januar 2018 skal kommunen overta borgerlige vigsler. I ekteskapsloven § 12 blir alle ordførere og 
varaordførere gitt myndighet som vigslere. Men kommunenstyret kan bestemme at andre folkevalgte 
eller andre i administrasjonen også skal få vigselsmyndighet. 
 
Følgende paragrafer er nå lagt inn: 
 
§ 12 Vigslere 
§ 12a Vigsler i kommunen 
 
Begge gjelder fra 1.1.2018. 
 
Rådmannens vurdering: 
I kommunestyresak 78/17 ble rådmann Geir Mikkelsen tildelt vigselsmyndighet. 
I kommunestyresak 78/17 ble tilbudet om vigsel beskrevet. Rådmannen tilrettelegger for vigsler. 



 
 
Opplæringslova og forskrift til opplæringslova 
Etter spørsmål fra noen av våre kunder har vi lagt inn flere paragrafer i opplæringslova: 
 
§ 9 A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 
§ 9 A-12 Tvangsmulkt 
§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 
§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar 
§ 10-7 Praksisplassar i skolen 
§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår 
§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa 
 
I forskriften: 
 
§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 03.01.2018: 
 
 
Lov om barnevernstjenester (barnevernsloven) 
§ 2-3 Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 
 
 
Lov om erverv av vannfall mv. (vannfallrettighetsloven) 
§ 2 Konsesjonsplikt (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Denne lovhjemmelen er nå slettet. 
 
 
Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger 
§ 1 (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 



Rådmannen delegeres myndighet etter lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. 
 
 
Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) 
§ 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet etter fritids- og småbåtloven til plan- og 
utviklingsutvalget. 
 
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandlling (plan- og bygningsloven) 
§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver (Ny) 
§ 8-1 Regional plan (Ny) 
§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner (Endret) 
§ 19-1 Søknad om dispensasjon (Endret) 
§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- 
og bygningsloven. 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Rådmannen gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i enkle/kurante 
saker - jfr. D/T-sak 29/2001. 
 
 
Lov om vassdrag og grunnvann 
§ 65 Gjennomføringsbestemmelser (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
 
 
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
§ 9 Forskrifter om forurensning (Endret) 
§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding. 
Myndighet og oppgaver delegeres til rådmannen når det ikke er av prinsipiell karakter. 
 
 
 
Det har blitt publisert et nytt lovsett som trer i kraft 09.01.2018: 
 
 
Barnevernloven 
§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter (Endring. Ny plikt for barneverntjenesten) 



§ 4-2 a. Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven. 
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 
 
 
Eierseksjonsloven (Ny) 
Det er nå lagt inn en rekke bestemmelser som gjelder kommune, enten som saksbehandler eller som 
eier av seksjon. 
 
Rådmannens vurdering: 
Eierseksjonslova er tidligere delegert rådmannen. 
 
 
Vannfallrettighetsloven 
Det er gjort en del strukturelle endringer i den tidligere industrikonsesjonsloven og nye bestemmelser er 
lagt inn. 
 
§ 2 Konsesjonsplikt (Slettet) 
§ 13 Uttalelse fra fylkeskommune og kommunestyre (Ny) 
§ 18 Konsesjonsavgift (Ny) 
§ 19 Konsesjonskraft (Ny) 
§ 24 (Slettet) 
 
Rådmannens vurdering: 
Loven er tidligere ikke delegert. I den tidligere industrikonsesjonslov het det i § 24: Før en søknad om 
konsesjon etter denne lov avgjøres, skal det som regel innhentes uttalelse fra kommunestyret. 
I § 13 bør kommunestyret avgi uttatelse før søknad om konsesjon avgjøres. 
Konsesjonsavgiften avsettes til næringsfondet, hvor kommunestyret etter § 18 vedtar vedtekter. 
Kraftutvalget delegeres til å vedta når og til hvem konsesjonskrafta skal selges etter § 19. 
 
 
Lov om vassdragsreguleringer 
Det er gjort en del strukturelle endringer og nye bestemmelser er lagt inn 
 
§ 11 (Slettet) 
§ 12 Offentliggjøring av søknad og innsigelse (Endret) 
§ 13 Utgifter til nødvendig bistand (Ny) 
§ 14 Konsesjonsavgifter (Ny) 
 
Rådmannens vurdering: 
Loven har tidligere ikke vært delegert. Uttalelse er av prinsipiell betydning og bør behandles i 
kommunestyret. Kommunestyret vedtar vedtekter for næringsfondet. 
 
 
Likestillings- og diskrimineringsloven (Ny) 
Ny lov slår sammen bestemmelsene i det som tidligere var fire lover. Disse er nå slettet og nye 
paragrafer er lagt inn i den nye loven. 



 
Diskrimineringsloven om etnisitet (Slettet) 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Slettet) 
Diskrimineringsloven om sekssuell orientering (Slettet) 
Likestillingsloven (Slettet) 
 
Rådmannens vurdering: 
Loven er tidligere ikke delegert. Loven bør delegeres rådmannen. 
 
 
Gjeldsinformasjonsloven (Ny) 
Ny lov som gir kommunen visse rettigheter til å hente inn opplysninger om enkelte personers 
gjeldssituasjon. 
 
Rådmannens vurdering: 
Loven har tidligere ikke vært delegert. Loven bør delegeres rådmannen. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige (Endret) 
 
Rådmannens vurdering: 
§ 10-3 bør delegeres rådmannen. 
 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
§ 3 Kommuneinndeling, Kommunenavn. By (Ny) 
 
Ved en feiltakelse lå denne ikke inne. 
 
Rådmannens vurdering: 
Av prinsipiell betydning og avgjøres av kommunestyret. 
 
 
Forurensningsloven 
Etter ønske fra en kunde ble denne nylig lagt inn med avgjørelsesmyndighet: 
 
§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer. 
 
Rådmannens vurdering: 
Her bør det delegeres som tidligere: 
Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding. 
Myndighet og oppgaver delegeres til rådmannen når det ikke er av prinsipiell karakter. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske
Alkoholloven

§ 1-6. Bevillingsperioden

Kommunestyret

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av 
alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt 
kommunestyre tiltrer.

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet treffer vedtak om tildeling av kommunal bevilling for salg av alkohol med inntil 4,76 
volumprosent alkohol (øl og rusbrus) og kommunal bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, heri også ev
. tillatelse til uteservering av alkohol.

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse sender melding om gitte bevillinger til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v.

Kommunestyret -> Formannskap

Salg av øl/rusbrus kan foregå i dagligvarebutikker og egne utsalg.

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å godkjenne skifte av styrer/stedfortreder i bevillingsperioden.

§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse utarbeider forslag til alkoholpolitisk handlingsplan før den behandles i kommunestyret. 
Behandlingen i kommunestyret må være gjennomført før søknader om bevilling til salg og skjenking tas opp 
til behandling for neste bevillingsperiode.

§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Rådmannen delegeres myndighet til å gi en skriftlig advarsel.
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Ved særlige grove brudd på bestemmelsene kan rådmannen med øyeblikkelig virkning inndra bevillingen 
fram til saken kan behandles av driftsutvalget.

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å gi en skriftlig advarsel.

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse tillegges myndighet til å engasjere kontrollører.

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget er tillagt ansvaret for kontroll av kommunale salgs- og skjenkebevillinger.

§ 1-14. Opplysninger til statistiske formål mv

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse vedlikeholder Helsedirektoratets register med opplysninger om innehavere av salgs- og 
skjenkebevilling.

§ 3-3 Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet

Kommunestyret -> Formannskap

AS Vinmonopolet gis rett til å ha utsalg for øl, vin og brennevin.

§ 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 
alkohol

Kommunestyret

Salgstiden for øl er fra kl. 08.30 til kl. 20.00 mandag til fredag. På dager før søn- og helligdager skal salget 
opphøre kl. 18.00. Dette gjelder likevel ikke dagen før Kristi himmelfartsdag og heller ikke dagen før 
høytidsdagene 1. og 17. mai.

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Det skal være tillatt med skjenking av øl, vin og brennevin til kl. 02.00.

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketid for 
enkeltanledninger.

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse
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Enhetsleder helse delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevilling.

Enhetsleder helse gis fullmakt til å innvilge søknader om skjenkebevilling for enkelt anledninger. Enhetsleder 
helses fullmakt kan utøves for en maksimal tidsramme pr. gang på 1 måned.

Kommunen har 2 ambulerende bevillinger for skjenking av øl og vin for sluttet selskap til leilighetsbruk på 
steder som uten skjenkebevilling.

Kommunen har 2 ambulerende bevillinger for skjenking av brennevin for sluttet selskap til leilighetsbruk på 
steder som har bevilling for skjenking av øl og vin.

§ 6-4. Innhenting av uttalelser

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Før søknaden avgjøres skal enhetsleder helse innhente uttalelse fra politiet, skattemyndighetene og enhet 
Helse

§ 7-1. Bevillingsgebyrene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse gis fullmakt til å fastsette avgiften.

Anskaffelsesloven

§ 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om offentlige anskaffelser.

§ 7 Krav om bruk av lærlinger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om offentlige anskaffelser.

Arkivlova

§ 6 Arkivansvaret.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.

§ 8. Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.
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Barnehageloven

§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 7 Barnehageeierens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 7 Barnehageeierens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 7 Barnehageeierens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter § 7

§ 8 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 8 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Enhetsleder barnehage gis myndighet til fastsetting av barnehageruta i samsvar med skoleruta.

Enhetsleder barnehage gis myndighet til å gi erstatning av ødelagte eiendeler.
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Enhetsleder barnehage gis myndighet til å gi erstatning for hærverk utført av barn.

§ 10 Godkjenning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 10 Godkjenning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

§ 11. Familiebarnehager

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

§ 11. Familiebarnehager

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 12a Rett til plass i barnehage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 12a Rett til plass i barnehage
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 13 Prioritet ved opptak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 13 Prioritet ved opptak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndghet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående 
spesialpedagogisk hjelp.

Enhetsleder barnehage gis myndighet til å foreta forespørsler om undersøkelser.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret

Kommunestyre vedtar tilskuddssatser i forbindelse med kommunens årsbudsjett.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage delegers myndighet til oppfølging av offentlig tilskudd, jfr. § 14 a.

§ 15. Foreldrebetaling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet til å avgjøre søknader om friplass i barnehage.

§ 15. Foreldrebetaling
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 16 Tilsyn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 16 Tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet til tilsyn med kommunale og private barnehager.

§ 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 17 Styrer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om førskoleutdanning.

Enhetsleder barnehage gis myndighet å gi tjeneste etter oppnådd aldersgrense (ut barnehageåret).

§ 17 Styrer

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 18 Barnehagens øvrige personale

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage
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Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Enhetsleder barnehage gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om førskoleutdanning.

Enhetsleder barnehage gis myndighet å gi tjeneste etter oppnådd aldersgrense (ut barnehageåret).

Enhetsleder barnehage gis myndighet å disponere tildelte kursmidler til ped.personale/RKK

§ 18 Barnehagens øvrige personale

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 19 Politiattest

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage -> 
Barnehagestyrer

Kommunale barnehagestyrere delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående 
spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder for sin barnehage.

§ 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

§ 22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter.

§ 22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage
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Enhetsleder barnehage gis avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
barnehager med sentrale forskrifter. 

Barnevernloven

§ 2-1 Kommunens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

Rådmannen delegres myndighet til å utpeke barnevernets leder. 

§ 2-1 Kommunens oppgaver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 2-4. Forsøksvirksomhet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 2-4. Forsøksvirksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-1. Hensynet til barnets beste

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-1. Hensynet til barnets beste

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-17. Flytting av barnet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-17. Flytting av barnet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-22. Fosterhjem

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-22. Fosterhjem

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter §4-24

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter §4-24

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-28. Tiltaksplan

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-28. Tiltaksplan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-29. Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 4-29. Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-30. Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 4-30. Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 6-4. Innhenting av opplysninger

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 6-4. Innhenting av opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 6-7a. Tilbakemelding til melder

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 6-7a. Tilbakemelding til melder

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-24 Rettslig prøving

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 7-24 Rettslig prøving

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 8-3 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 8-3 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

§ 9-5. Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betyding innenfor 
barnevernloven. 

§ 9-5. Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delgeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor 
barnevernloven.

Beitelova
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§ 12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om ymse 
beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter. 

§ 13

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om ymse 
beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter. 

§ 13

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 13

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om ymse 
beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter. 

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Brann- og eksplosjonsvernloven

§ 7 Tiltak ved store arrangementer

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 9 Etablering og drift av brannvesen

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 10 Dokumentasjon og rapportering

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 11 Brannvesenets oppgaver

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 13 Særskilte brannobjekter

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 15 Samarbeid mellom kommuner

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 16 Nødalarmeringssentral

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 28 Gebyr m.m.

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 31 Sentral tilsynsmyndighet

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 32 Lokal tilsynsmyndighet

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m.

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 37 Pålegg og forbud mot bruk

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.
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Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 39 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

§ 40 Tvangsgjennomføring

Kommunestyret -> Representantskapet for Salten Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet
for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for 
representantskapet for styret i Salten Brann IKS

Burettslagslova

§ 4-2 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter burettslagslova. 

§ 4-3 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter burettslagslova. 

Bustøttelova

§ 5 Krav til bustaden

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

§ 7 Finansiering og organisering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter
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§ 8 a Masseinnhenting av opplysningar for kontrollføremål

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

§ 8 b Gjennomføring av masseinnhenting

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

§ 8 c Innhenting av opplysningar frå tredjeperson

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

§ 8 Innhenting og handsaming av personopplysningar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter

Domstolloven

§ 27

Kommunestyret

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, kan med 
tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom 
kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og
om hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. 
Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57.

§ 57

Kommunestyret

Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober
året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

§ 58

Kommunestyret -> Rådmann

Valget innberettes til fylkesmannen.

§ 66
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Kommunestyret

Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret selv hvert 
fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det
påfølgende år.

§ 66a

Kommunestyret

Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for medlemmer til utvalgene av 
lagrettemedlemmer og meddommere er klart større enn først beregnet, kan domstollederen bestemme at 
det skal velges flere medlemmer til utvalgene for resten av perioden. Domstollederen fastsetter antallet 
medlemmer som skal velges, og fordeler disse mellom kommunene i sognet ut fra behov regnet etter 
folketall.

Kommunestyret gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning fra domstollederen er mottatt.
Valget gjelder fra det tidspunkt domstollederen bestemmer.

§ 67

Kommunestyret -> Rådmann

Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig 
representerer alle deler av befolkningen. Rådmannen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 
valget.

§ 68

Kommunestyret

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i 
første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er 
bestemt etter §§64 og 65.

§ 68

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med 
§67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver 
som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

§ 69

Kommunestyret -> Rådmann

Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen. Fortegnelsene skal 
inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.

Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter hvert 
kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at valget er foretatt. 
Domstoladministrasjonen kan gi nærmere forskrift om fortegnelsene.
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a.  
b.  

c.  
d.  
e.  
f.  
g.  

§ 73

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen skal kontrollere at ingen velges i strid med domstolloven § 70-72.

§ 74

Kommunestyret -> Rådmann

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller 
vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder 
tidligere.

Avgjørelse om fritak treffes av rådmannen.

§ 191

Kommunestyret -> Ordfører

For en kommune er det ordføreren som tar imot forkyndelser og meddelelser. 

Dyrehelsepersonelloven

§ 3a Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter dyrehelsepersonelloven. 

Eigedomsskattelova

§ 2

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør selv om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen.

§ 3

Kommunestyret

Kommunestyret kan skrive ut eiendomsskatt på enten

faste eiendommer i hele kommunen, eller
faste eiendommer i klart avgrensede områder som helt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik 
utbygging er i gang, eller
bare på verk og bruk i hele kommunen, eller
bare på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, eller
eiendom både under bokstav b og c, eller
eiendom både under bokstav b og d.
faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.
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a.  
b.  
c.  

d.  
e.  

a.  
b.  
c.  
d.  
e.  

Til kommunen blir regnet sjøområder ut til grunnlinjene.

§ 7

Kommunestyret

Kommunestyret kan frita disse eiendommene helt eller delvis for eiendomsskatt:

Eiendom til stiftinger eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.
Bygning som har historisk verdi.
Bygning som helt eller i noe mon blir benyttet til husvære. Fritaket kan gjelde i opptil 20 år fra den 
tiden bygningen ble ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven §10, kan få
fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.
Bygning og grunn i visse deler av kommunen.
---

§ 10

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter hvert år i sammenheng med budsjettet hvilke satser og regler som skal benytte 
ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret.

§ 11

Kommunestyret

Kommunestyret kan fastsette bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter på faste 
eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

§ 12

Kommunestyret

Kommunestyret kan fastsette ulike skattøre for:

Boenheten på eiendommer med selvstendige boenheter.
Grunneiendommer som det står hus på, og husløse grunneiendommer.
Bygninger og grunn.
Avgrenset område som nevnt i §3.
Verk og bruk i områder som ikke er utbygd på byvis, jf. §4, andre ledd, andre og tredje punktum.

§ 20

Kommunestyret

Klage etter §19, første ledd, på utskrevet eiendomsskatt blir avgjort av ei nemnd som kommunestyret velger. 
Kommunestyret kan enten opprette en egen nemnd til å ta seg av oppgavene eller legge oppgavene til en 
annen kommunal nemnd.

§ 23

Kommunestyret -> Rådmann



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 30 av 282

Føresegnene i ligningsloven § 11-1 nr. 4 og 5 og skattebetalingsloven § 17-1 fjerde og femte ledd gjeld på 
tilsvarande vis for søksmål og tvistar for tingretten i sak om tvangsfullføring og mellombels sikring om 
eigedomsskatt. Kommunen er part i saker om eigedomsskatt.

§ 25

Kommunestyret

Eiendomsskatten skal betales i terminar slik som kommunestyret fastsetter

Eldrerådslova

§ 1 Skiping av kommunale eldreråd

Kommunestyret

Kommunestyret velger selv et eldreråd for valgperioden.

§ 2 Val og samansetjing av kommunale eldreråd

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om forholdsvalg i §§36 og 37 i 
lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjelder ikke ved valg av eldreråd.

Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet. Flertallet av 
rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.

Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges blant pensjonistene.

Film- og videogramlova

§ 2 Kommunal løyveordning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
film og videogram.

§ 2 Kommunal løyveordning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder kultur

Enhetsleder kultur delegeres myndighet til å gi, fornye og oppheve konsesjon etter lov om film og videogram.

Finansavtaleloven

Kapittel 3. Kredittavtaler mv.

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet etter finansavtaleloven. 

Kapittel 4. Kausjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter finansavtaleloven. 

Fiskerpensjonsloven

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etterfiskerpensjonsloven - Opplysningsplikt. 

Flagging på kommunale bygninger

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder institusjon

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den 
vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 § 1 
omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller 
fylkesflagg.

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den 
vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 § 1 
omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller 
fylkesflagg.

Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved 
siden av det norske.

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole -> Rektor

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den 
vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 § 1 
omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller 
fylkesflagg.

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage -> 
Barnehagestyrer
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På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den 
vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 § 1 
omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller 
fylkesflagg.

§ 1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder kultur

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den 
vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 § 1 
omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller 
fylkesflagg.

Folkebibliotekloven

§ 1 Målsetting

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

§ 3 Lånesamarbeid, registrering mv.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

§ 4 Generelt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

§ 5 Kompetanse

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
folkebibliotek.

Folkehelseloven

§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver
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Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 6 Mål og planlegging

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 7 Folkehelsetiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet

Kommunestyret -> Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Rådmannen delegerer følgende til Helse og Miljøtilsyn Salten IKS:

Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.11 nr.29 om folkehelsearbeid (
folkehelseloven), kap 3, miljørettet helsevern, delegeres i medhold av § 9, 1.ledd fra Rådmann til Helse
og miljøtilsyn Salten IKS.
Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiell betydning knyttet til tilsynsplan og basisfunksjoner
som Helse og miljøtilsyn Salten IKS utfører for kommunen.
Det etableres rutiner for å sikre kommunelegens medisinsk faglig skjønn i saksbehandlingen.
Klage på vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter folkehelselovens § 19 og 
forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans.

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 10 Meldeplikt og godkjenning

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 11 Helsekonsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 12 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 
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§ 13 Gransking

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 14 Retting

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 15 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 16 Stansing

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 18 Straff

Kommunestyret

Kommunestyret selv begjærer offentlig påtale hvis overtredelsen ikke har medført helseskade eller kun 
ubetydelig fare for helseskade.

§ 26 Samarbeid mellom kommuner

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 28 Beredskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

§ 30 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Folkehelserådgiver
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Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven. 

Folkeregisterloven

§ 12

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folkeregisterloven. 

§ 13

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folkeregisterloven. 

§ 14a

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folkeregisterloven. 

Folketrygdloven

§ 1-3 Avtaler med andre land om trygd

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven

§ 5-21 Fastlønnstilskott

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven

§ 6- 4. Hjelpestønad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven

§ 21- 5 Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven

Forpaktingslova
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§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 1 Omfanget av lova

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 
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§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forpaktingsavgifta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 39 av 282

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 7 Forpaktingstida

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab

Kommunalsjef stab delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor forpaktingslova. 

Forsikringsvirksomhetsloven

§ 2-2 Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar pensjonsordning for kommunen.
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§ 4-2 Kommunale konsernlignende forhold

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar pensjonsordning for kommunen.

Forurensningsloven

§ 2 Retningslinjer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 2 Retningslinjer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 2 Retningslinjer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Plikt til å unngå forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Plikt til å unngå forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 7 Plikt til å unngå forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 9 Forskrifter om forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 9 Forskrifter om forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 9 Forskrifter om forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 20 Nedleggelse og driftsstans

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Nedleggelse og driftsstans

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.
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§ 20 Nedleggelse og driftsstans

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 44 av 282

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 31 Håndtering av spesialavfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 31 Håndtering av spesialavfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31 Håndtering av spesialavfall

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 34 Avfallsgebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 34 Avfallsgebyr
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 34 Avfallsgebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 43 Kommunal og statlig beredskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 43 Kommunal og statlig beredskap

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 43 Kommunal og statlig beredskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 47 Bistandsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 49 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 49 Opplysningsplikt
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 49 Opplysningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 50 Rett til gransking

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 50 Rett til gransking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 50 Rett til gransking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 51 Pålegg om undersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 51 Pålegg om undersøkelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 51 Pålegg om undersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 52a Gebyrer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 52a Gebyrer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 52a Gebyrer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter 
utenfor næring m.v.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter 
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utenfor næring m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter 
utenfor næring m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.
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§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 78 Straffansvar for forurensning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 78 Straffansvar for forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 78 Straffansvar for forurensning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Kommunestyret delegerer utøvelse av forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besittere av 
næringsavfall til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er av prinsipiell karakter.

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding.

Forvaltningsloven

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet er delegert myndighet som kommunens klagenemnd i hht. forvaltningslovens § 28, 2.ledd, 
for vedtak fattet i underutvalg eller rådmannen.

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er helse- og omsorgsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget eller 
plan- og utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles.

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er helse- og omsorgsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget eller 
plan- og utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles.

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens klagenemnd i hht forvaltningslovens § 28, 2. ledd – for vedtak truffet av 
formannskapet.Fylkesmannen med underinstanser er klageinstans der særlovgivningen har beholdt denne 
ordningen.

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er helse- og omsorgsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget eller 
plan- og utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles. 

Friluftsloven

§ 2 Ferdsel i utmark

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 2 Ferdsel i utmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2 Ferdsel i utmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 Sperring av særlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 16 Sperring av særlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 Sperring av særlig utsatt område

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 35 Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 35 Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 35 Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om friluftslivet (
28.06.1957 nr. 16) med forskrifter. 

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Friskolelova

§ 2-1 Godkjenning av skolar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 2-1 Godkjenning av skolar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-3 Skolegangen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 3-3 Skolegangen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 
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§ 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisning for elever i private skoler.

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak om induviduelle lærerplaner.

Enhetsleder skole gis myndighet til å foreta forespørsler om undersøkelser.

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-7 Skyss m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-7 Skyss m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

§ 3-8 Helsetilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 3-8 Helsetilsyn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.
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§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 5-1 Styret

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
friskoleloven. 

§ 5-1 Styret

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
friskoleloven.

Geodataloven

§ 4 Deltakende virksomheter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

§ 5 Offentlige geodatatjenester

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

§ 6 Deling av geodata

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 

§ 8 Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven. 



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 61 av 282

Gjeldsordningsloven

§ 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven

§ 3-2 Oppfordring om å melde krav m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven

§ 4-12 Vedtakelse av frivillig gjeldsordning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven

§ 5-3 Tingrettens saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven

Grannegjerdelova

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 62 av 282

§ 7

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 7

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 8

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 8

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 10

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 10

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 11

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 11

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 14

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 14

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
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landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 16

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 18

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.

§ 18

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

Gravferdsloven

§ 2 Krav til gravplasser

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 3 Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 6 Rett til grav

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 9 Hvem som sørger for gravferden

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven
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§ 21 Vedtekter og avgifter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

§ 21 Vedtekter og avgifter

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter festeavgift for gravsted.

§ 23 Forvaltningsansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gravferdsloven

Hanndyrloven

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter hanndyrloven.

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hanndyrloven.

Havne- og farvannsloven

§ 6 Gebyr for behandling av søknad om tillatelse mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 8 Delegasjon og overføring av myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 9 Kommunens forvaltningsansvar og myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.
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§ 10 Delegasjon av kommunens myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 10 Delegasjon av kommunens myndighet

Kommunestyret

Kommunestyret kan delegere myndighet som etter denne loven tilligger kommunen, til interkommunalt 
samarbeid, jf. lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og til 
selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

§ 14 Bruk av farvann

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 15 Uhindret ferdsel i farvannet mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 25 Anløpsavgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 25 Anløpsavgift

Kommunestyret

Kommunestyret kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i kommunen, skal betales 
anløpsavgift til kommunen.

§ 27 Tiltak som krever tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 31 Bortfall av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 32 Samordning av myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 33 Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 34 Forbud mot å volde fare, skade eller ulempe i farvannet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 35 Vrakfjerning mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 36 Direkte gjennomføring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 37 Bruk av en tredjepersons eiendom ved gjennomføring av tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 40 Drift og vedlikehold av havn mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 42 Bruk av havnen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 43 Sikkerhet og terrorberedskap i havner og havneterminaler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 45 Alminnelige regler
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 46 Krav til utpekte havner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 47 Havnekapitalen i kommunale havner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 48 Forvaltning av havnekapitalen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 50 Fritak fra reglene om havnekapital

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 55 Inndrivelse av gebyr og avgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 56 Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 57 Pålegg om retting og stansing

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 58 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.
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§ 59 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 60 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

§ 61 Endring og tilbakekall av tillatelse mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

Helligdagsfredloven

§ 5 Salg fra faste utsalgssteder

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet delegeres myndighet til å søke fylkesmannen om at et område skal regnes som typisk 
turiststed.

Helseberedskapsloven

§ 2-2 Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven. 

§ 2-3 Varsel og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven. 

§ 4-1 Tjenesteplikt og beordring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven. 

§ 4-2 Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven. 

Helse- og omsorgstjenesteloven

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid
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Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-9 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 3-9 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 4-1 Forsvarlighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 4-1 Forsvarlighet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 4-2 a.Om informasjon

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 4-2 a.Om informasjon

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Kommunestyret

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikten etter første ledd, herunder krav til 
politisk behandling av kvalitetskrav i kommunestyret eller annet folkevalgt organ.

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-2 Beredskapsarbeid

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-2 Beredskapsarbeid

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg
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Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-4 Krav om politiattest

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-4 Krav om politiattest

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret

Kommunestyret avgjør om den vil etablere en sprøyteromsordning.

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-6 Sprøyterom

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-7 Registrering av meldinger

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-7 Registrering av meldinger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

Kommunestyret
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Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med 
helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen 
med andre kommuner.

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler

Kommunestyret

Avtalepartene skal årlig gjennomgå avtalen med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser.

Kommunestyret kan kan si opp avtalen med ett års frist. Når en av partene sier opp avtalen, skal det 
regionale helseforetaket varsle Helsedirektoratet.

§ 7-1 Individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 7-1 Individuell plan

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 7-2 Koordinator

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.
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§ 7-2 Koordinator

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 7-3 Koordinerende enhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 7-3 Koordinerende enhet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 8-1 Undervisning og praktisk opplæring

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 8-1 Undervisning og praktisk opplæring

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 8-2 Videre- og etterutdanning

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 8-2 Videre- og etterutdanning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 8-3 Forskning

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 8-3 Forskning
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-1 Formål

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-1 Formål

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-4 Krav til forebygging

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-4 Krav til forebygging

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt
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Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-7 Kommunens saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-7 Kommunens saksbehandling

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-11 Klage

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 9-11 Klage

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-6 Innledning til sak etter §§ 10-2 og 10-3

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-6 Innledning til sak etter §§ 10-2 og 10-3

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-7 Overprøving i tingretten

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 10-7 Overprøving i tingretten

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-8 Ansvaret for å reise tvangssak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 10-8 Ansvaret for å reise tvangssak

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter

Kommunestyret -> Rådmann



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 81 av 282

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 13-2 Eldre forskrifter mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

§ 13-2 Eldre forskrifter mv.

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter.

Helsepersonelloven

§ 10 Informasjon til pasienter m.v.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 33 Opplysninger til barneverntjenesten
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 36 Melding om dødsfall

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 39 Plikt til å føre journal

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 43 Sletting av journalopplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

§ 44 Journal på feil person

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

Helseregisterloven

§ 13 Innmelding av helseopplysninger til helseregistre

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 14 Opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 16 Plikt til å innrapportere data til statistikk

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 20 Unntak fra taushetsplikten for indirekte identifiserbare helseopplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 21 Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 22 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 23 Informasjon til allmennheten om behandling av helseopplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

§ 24 Rett til informasjon og innsyn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter. 

Hundeloven

§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter hundeloven.

I følge politivedtektenes § 21, må løse hunder ikke slippes eller tas med på kirkegård.

I følge politivedtektenes § 24, er det på offentlig sted forbudt å la tisper gå løse i løpetiden.

§ 9 Unntak fra sikringsreglene
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 9 Unntak fra sikringsreglene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å gjøre enkeltvedtak.

§ 9 Unntak fra sikringsreglene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 11 Ro og orden mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

I følge politivedtektenes § 24, plikter eier eller den som har ansvar for hund straks å fjerne ekskrementer som
hunden etterlater seg på offentlig sted.

§ 11 Ro og orden mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 11 Ro og orden mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter hundeloven.

Husleieloven

§ 11- 3 Tjenestebolig

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet etter Husleieloven med forskrifter.

§ 11-1. Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Husleieloven med forskrifter.

§ 11-2 Elev- og studentboliger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Husleieloven med forskrifter.

Inndelingslova

§ 4 Vedtak om samanslåing

Kommunestyret

Kongen gjør vedtak om sammenslåing av kommuner når de kommunene saken gjelder har sluttet seg til 
forslaget om sammenslåing. Dersom noen av kommunene har uttalt seg mot sammenslåing, skal saken 
legges fram for Stortinget til avgjørelse.

§ 5 Vedtak om deling

Kommunestyret

Kongen gjør vedtak om deling av en kommune når kommunen saken gjelder har sluttet seg til forslaget. 
Dersom kommunen har uttalt seg mot deling, skal saken legges fram for Stortinget til avgjørelse.

§ 8 Initiativrett

Kommunestyret

Søknad om at det skal settes i gang utredning om grensejustering eller grensefastsetting kan fremmes av 
innbyggere og grunneiere i de kommunene søknaden gjelder, av næringsdrivende som har sin registrerte 
forretningssted der og av kommunestyret eller fylkestinget i de kommunene eller fylkeskommunene 
søknaden gjelder.

§ 9 Saksutgreiing

Kommunestyret

Før det blir gjort vedtak om grenseendring eller grensefastsetting, skal de kommunene saken gjelder, få 
uttale seg. I saker om sammenslåing eller deling må kommunestyret selv uttale seg.

§ 9 Saksutgreiing

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi opplysninger i forbindelse med saksutredning. 
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§ 10 Innbyggjarhøyring

Kommunestyret

Kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkt på forslag til grenseendring. Høringen kan skje ved 
folkeavstemning, opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse, møte eller på annen måte.

§ 12 Skatteplikt o.a.

Kommunestyret

Før sammenslåing som nevnt i første ledd blir satt i verk, skal kommunestyret i den nye kommunen gjøre 
vedtak om hvilke skattesatser som skal benyttes ved beregning av forskudd på skatt for det kommende 
inntektsåret for alle forskuddspliktige skatteytere i den nye kommunen. Vedtaket må gjøre innen den fristen 
som er fastsatt av Fylkesmannen. Dersom fristen ikke blir overholdt, skal Fylkesmannen avgjøre hvilke satser 
som skal brukes.

§ 23 Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd

Kommunestyret

Kommunestyret fatter vedtak om å kreve det økonomiske oppgjøret fastsatt ved skjønn.

§ 26 Fellesnemnd

Kommunestyret

Fellesnemnda blir valgt av og blant medlemmene i kommunestyret eller fylkestinget.

Interkommunale selskaper

§ 4 Selskapsavtale

Kommunestyret

For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen.

§ 6 Representantskapet og dets sammensetning

Kommunestyret

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter. Kommunestyret eller 
fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

§ 32 Oppløsning

Kommunestyret

Det enkelte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak i saken.

Introduksjonsloven

§ 3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten
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Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 5 Programmets varighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 6 Individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 7 Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 13 Utbetaling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 14 Trekk i framtidige utbetalinger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 15 Uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 15 Uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Enhetsleder barne- og fmilieenheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.
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§ 16 Refusjon i ytelser fra folketrygden

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 24

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

§ 25 Behandling av personopplysninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familienheten gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med forskrifter.

Jordlova

§ 3 Handsaming av landbrukssaker
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3 Handsaming av landbrukssaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 3 Handsaming av landbrukssaker

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 6 Arbeidsoppgåver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Arbeidsoppgåver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 6 Arbeidsoppgåver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Driveplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 8 Driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 8a. Fritak frå driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8a. Fritak frå driveplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8a. Fritak frå driveplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Deling

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 12 Deling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Deling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 19 Tilsyn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om jord (jordlova)(
12.05,1995 nr. 23) med forskrifter. 

§ 19 Tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 19 Tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Jordskiftelova

§ 2-5 Utval av jordskiftemeddommarar

Kommunestyret

I hver kommune skal det være et særskilt utvalg for jordskiftesaker. Kommunestyret velger 
jordskiftemeddommere

Kirkeloven

§ 12 Sammensetningen av kirkelig fellesråd.

Kommunestyret -> Formannskap

Formannskapet velger kommunens representant til kirkelig fellesråd.

§ 36 Konfirmasjonsopplæring.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å samtykke til konfirmasjonsopplæring innenfor skolens tid. 

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder

§ 2

Kommunestyret

Kommunens avgjøreselsemyndighet etter lov om kommunal forkjøprsrett til leiegårder tilligger 
kommunestyret.
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§ 3

Kommunestyret

Kommunens avgjøreselsemyndighet etter lov om kommunal forkjøprsrett til leiegårder tilligger 
kommunestyret.

§ 5

Kommunestyret

Kommunens avgjøreselsemyndighet etter lov om kommunal forkjøprsrett til leiegårder tilligger 
kommunestyret.

§ 7

Kommunestyret

Kommunens avgjøreselsemyndighet etter lov om kommunal forkjøprsrett til leiegårder tilligger 
kommunestyret.

Kommuneloven

§ 7 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning

Kommunestyret

Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, 
med virkning for kommende valgperiode.

§ 8 Formannskap. Fylkesutvalg

Kommunestyret

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner 
som har innført parlamentarisk styringsform.

Kommunestyret fastsetter selv området for formannskapets virksomhet.

§ 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører

Kommunestyret -> Ordfører

Etter kommunelovens § 9 nr. 5 gis ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker 
som ikke er av prinsipiell betydning.

Ordfører gis myndighet til å avgjøre saker om prioritets avvik.

Ordfører gis myndighet til å begjære påtale i saker som gjelder innbrudd, tyveri og hærverk på kommunens 
eiendommer, og for øvrig i de tilfeller der hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale.
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Kommunestyret delegerer til ordfører å være underinstans ved behandling av klager der 
beslutningsmyndigheten er delegert til ordfører. Før endelig klagebehandling, dersom klagen ikke tas til følge 
av underinstansen, oversendes klagen til klagenemnda.

Ordfører har myndighet til å foreta bevilgninger fra kto. 1470 1020 1001 (til formannskapets disposisjon) for 
inntil kr. 15.000 pr. sak. Slike vedtak fremlegges for formannskapet som referatsak i påfølgende møte.

§ 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører

Kommunestyret

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører.

§ 10 Faste utvalg. Komiteer

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale 
virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.Kommunestyret fastsetter selv området for de faste 
utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av 
lov.Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og 
nestleder.Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre 
særskilte verv. Slik komite kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til 
komiteens oppdrag.Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og 
komiteer. En komite kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ som har fått myndighet til å 
opprette vedkommende komite.

§ 10a Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv opprette kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer som saksforberedende 
organ for kommunestyret . Komiteene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Slike komiteer skal ha minst tre 
medlemmer.

Kommunestyret deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og
fylkestingskomiteer,og velger leder og nestleder til komiteene. Medlemmer av kontrollutvalget som også 
sitter i kommunestyret , er utelukket fra valg til komiteene.Ordfører kan fritas fra valget dersom 
kommunestyret bestemmer det.Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge 
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer

§ 11 Styre for institusjon o.l.

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv opprette eget styre for kommunale eller fylkeskommunale institusjoner o.l. Slike 
styrer skal ha minst tre medlemmer.Kommunestyret gir selv bestemmelser om styrets sammensetning. Det 
kan her fastsettes at styret helt eller delvis skal oppnevnes av administrasjonssjefen eller velges av de ansatte
eller brukerne ved vedkommende institusjon. Medlemmer som ikke skal oppnevnes eller velges på denne 
måten, velges av kommunestyret eller fylkestinget. Kommunestyret kan når som helst omorganisere eller 
nedlegge slike styrer. Omorganisering i form av nyvalg innenfor de bestemmelser som kommunestyret selv 
har gitt, kan foretas av de samme organer eller personer som er tildelt valgkompetanse.

Kommunestyret kan tildele myndighet til et slikt styre til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift 
og organisering.
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§ 12 Kommunedelsutvalg

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv opprette kommunedelsutvalg for deler av kommunen.Kommunestyret velger selv 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.Kommunestyret selv 
kan fatte vedtak om at medlemmene til ett eller flere kommunedelsutvalg i kommunen skal velges av 
innbyggerne i vedkommende kommunedel (direkte valg). Der medlemmene til kommunedelsutvalget er valgt
ved direkte valg, velger utvalget selv leder og nestleder. Kommunestyret fastsetter selv 
kommunedelsutvalgenes arbeidsoppgaver. Kommunedelsutvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker
vedrørende kommunedelen hvor ikke annet følger av lov.Kommunestyret kan selv når som helst 
omorganisere eller nedlegge kommunedelsutvalg. Dette gjelder ikke når kommunedelsutvalget er valgt ved 
direkte valg.

§ 13 Utvidet myndighet i haste-saker

Kommunestyret

I medhold av kommuneslovens § 13 delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe avgjørelser i saker 
som skulle vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskrt at det ikke er 
tid til å innkalle dette

§ 15 Uttreden. Suspensjon

Kommunestyret

Dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt for et straffbart forhold som nevnt i 
straffeloven kapittel 10, 11, 24, 25, 26, 33 eller 40, og forholdet ifølge siktelsen eller tiltalen knytter seg til 
utøving av verv eller tjeneste for kommunen, kan kommunestyret selv vedta å suspendere vedkommende fra 
vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. For forhold som nevnt i straffeloven kapittel 10 gjelder ikke vilkåret 
om at siktelsen eller tiltalen skal knytte seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller 
fylkeskommunen.

Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

§ 16 Opprykk og nyvalg

Kommunestyret

Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapeteller et annet folkevalgt organ
valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller 
midlertidige varamedlemmer.

§ 17 Konstituerende møte m.v. i kommunestyre og fylkesting.

Kommunestyret

Kommunestyret foretar valg.

§ 18 Innføring og oppheving av kommunal eller fylkeskommunal parlamentarisme

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv vedta å innføre parlamentarisk styringsform etter reglene i dette kapittel. Slikt 
vedtak må treffes med tilslutning av minst halvdelen av kommunestyrets medlemmer.
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Kommunestyret kan selv vedta å gå tilbake til ordinær styringsform etter reglene i denne paragraf. Slikt 
vedtak må treffes med tilslutning av minst halvdelen av kommunestyrets medlemmer.

Kommunestyret avgjør selv om dannelse av kommuneråd skal skje etter §19 eller §19 a.

§ 19 Kommuneråd. Fylkesråd

Kommunestyret

Kommunestyret skal selv opprette et kommuneråd som øverste ledelse av kommunens administrasjon.

Når det innføres kommuneråd, bortfaller ordningen med administrasjonssjef.

§ 22 Administrasjonssjef

Kommunestyret

Kommunestyret selv ansetter rådmann

§ 23 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet.

Kommunestyret

Kommunestyret fatter vedtak om delegering til rådmannen.

§ 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger

Kommunestyret

Kommunestyret selv oppretter nye stillinger/nedlegger tjenester og stillinger. 
Kommunestyret kan selv bestemme at ledende administrative stillinger, herunder ledere av kommunale 
foretak, skal ansettes på åremål. Det samme gjelder for ombud. Åremålsperioden skal være på minst seks år.

§ 25 Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg

Kommunestyret -> Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg består av formannskapet og minst to representater utpekt av 
arbeidtakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. 
Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert i utvalget bør delta med en observatør med møte- 
og talerett.

De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen.

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

§ 25 Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg

Kommunestyret

Kommunestyret selv velger representantene fra kommunen til partssammensatt utvalg og blant disse 
utvalgets leder og nestleder.

Partssammensatt utvalg består av formannskapet og minst to representater utpekt av 
arbeidtakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. 
Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert i utvalget bør delta med en observatør med møte- 
og talerett.
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De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen.

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

§ 26 Møterett for ansattes representanter i nemnder

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter selv nærmere retningslinjer for de ansattes møterett.

§ 27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid

Kommunestyret

Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av et eget styre til løsning av felles oppgaver sammen med 
andre kommuner.

§ 28-1c Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd

Kommunestyret

Kommunestyret oppnevner en felles folkevalgte nemnd. Kommunestyret vedtar delegering til nemnda.

§ 28-1e Samarbeidsavtalen

Kommunestyret

For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av 
kommunestyret selv. Endringer i avtalen som gjelder forhold som omtalt i nr. 2 og 3, skal skje på samme måte
.

§ 28-2a Samkommune

Kommunestyret

Vedtak om deltakelse i en samkommune treffes av kommunestyret.

§ 28-2b Overføring av myndighet til samkommunen

Kommunestyret

Kommunestyret fatter vedtak om overføring av oppgaver eller avgjørelsesmyndighet.

§ 28-2e Samarbeidsavtalen

Kommunestyret

Deltakerkommunene skal opprette en skriftlig samarbeidsavtale for samkommunen. Kommunestyret 
eller fylkestinget vedtar selv avtalen og endringer om forhold som er omtalt i nr. 3. 
Endringer i avtalen som gjelder andre forhold enn de som er omtalt i nr. 3, vedtas av 
samkommunestyret med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Det kan likevel 
avtales at også slike endringer skal vedtas av det enkelte kommunestyre eller fylkesting selv.

§ 28-2h Samkommunestyret

Kommunestyret
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Samkommunestyret velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder. Lovens bestemmelser om ordfører 
og varaordfører gjelder tilsvarende for leder og nestleder i samkommunestyret. Deltakerkommunene kan 
avtale en annen funksjonstid for leder og nestleder enn det som følger av §9.

§ 28-2j Administrativ leder

Kommunestyret

Samkommunen skal ha en administrativ leder som ansettes av samkommunestyret selv. Det kan avtales at 
stillingen som administrativ leder i samkommunen skal gå på omgang mellom administrasjonssjefene i 
deltakerkommunene.

§ 28-2u Oppløsning

Kommunestyret

Samkommunen kan oppløses dersom deltakerkommunene er enige om det. Vedtak om oppløsning treffes av 
det enkelte kommunestyre eller fylkesting selv.

§ 30 Møteprinsippet. Møtebok

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok. 

§ 38a Avtalevalg

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter 
denne paragraf.

§ 39 Reglement. Arkiv

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer.

Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen
31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert.

§ 39a Innbyggerforslag

Kommunestyret

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget.
Likevel er 300 underskrifter i kommunen alltid tilstrekkelig.

§ 39b Lokale folkeavstemninger

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger.
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§ 40 Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. Rett til 
dokumentinnsyn

Kommunestyret

Kommunestyret skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til 
informasjon om saker som er under behandling.

§ 41 Dekning av utgifter og økonomisk tap

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter selv regler for skyss-, kost- og overnattingsgodgjøring for reiser samt tap av inntekt
og påførte utgifter.

§ 42 Arbeidsgodtgjøring

Kommunestyret

Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av 
kommunestyret selv.

§ 43 Pensjonsordning

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen.

§ 44 Økonomiplan

Kommunestyret

Kommunestyret selv vedtar økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling 
fra formannskapet.

§ 45 Årsbudsjettet

Kommunestyret

Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.

§ 48 Årsregnskapet og årsberetningen

Kommunestyret

Kommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.
Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 
formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 
regnskapsmessig underskudd.
Underskudd på årsregnskapet som ikke kandekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal 
føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret, etter å ha 
foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil 
ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen 
skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 99 av 282

3.  

godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke 
dekkes over mer enn ti år.

§ 50 Låneopptak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne lånevilkår. 

§ 50 Låneopptak

Kommunestyret

Kommunestyret kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget 
bruk.Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet.

§ 51 Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser

Kommunestyret

Kommunestyret fatter vedtak om garantiforpliktelser.

§ 52 Finansforvaltning

Kommunestyret

Kommunestyret skal selv gi regler for kommunens finansforvaltning.

§ 52 Finansforvaltning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen har myndighet i hht. reglement for kommunens finansforvaltning. 

§ 56 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd

Kommunestyret

Når en kommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, 
plikter kommunestyret selv å treffe vedtak om betalingsinnstilling. Melding om slikt vedtak skal straks sendes 
departementet.

§ 62 Opprettelse av kommunalt eller fylkeskommunalt foretak

Kommunestyret

Kommunestyret skal selv treffe vedtak om opprettelse av kommunalt foretak, herunder velge styre og 
fastsette vedtekter for foretaket. Kommunale foretak skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 62 Opprettelse av kommunalt eller fylkeskommunalt foretak

Kommunestyret

§ 63 Vedtekter



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 100 av 282

Kommunestyret

Endring i vedtektene treffes av kommunestyret selv.

§ 65 Styrets sammensetning

Kommunestyret

3. Styret velges av kommunestyret selv. Et flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve at inntil en femtedel 
av styrets medlemmer med varamedlemmer velges blant de ansatte. De ansattes representanter har ikke rett
til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere,
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket 
har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2, skal de ansattes 
representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene. Kongen kan gi utfyllende forskrifter om 
ansattes rett til representasjon i styret, som gjelder hvis de ansatte i vedtektene er gitt styrerepresentasjon. 
Slike forskrifter kan inneholde regler om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten, om avgjørelse av 
tvister om valget og bortfall av verv som styremedlem.

4. Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av kommunestyret selv.

§ 66 Valgperioden for styremedlemmene

Kommunestyret

Kommunestyret selv kan når som helst foreta nyvalg av de medlemmer som er valgt av kommunestyret.

§ 69 Vedtak som må godkjennes av kommunestyre eller fylkesting

Kommunestyret

I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent av 
kommunestyret selv for å være bindende for kommunen. Slik vedtektsbestemmelse kan bare påberopes 
overfor en tredjeperson når vedtektsbestemmelsen er registrert i Foretaksregisteret eller tredjepersonen 
kjente eller burde kjent til vedtektsbestemmelsen. Er avtalen gjennomført helt eller delvis, skal ytelsene eller,
dersom dette ikke er mulig, ytelsenes økonomiske verdi, tilbakeføres

§ 77 Kontrollutvalget

Kommunestyret

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning 
på sine vegne.Utvalget skal ha minst tre medlemmer.Kommunestyret velger selv medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer 
skal velges blant kommunestyrets medlemmer.Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når 
utvalgets saker behandles.

§ 78 Revisjon

Kommunestyret

3. Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid 
om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 
kontrollutvalget.

4. Kommunestyret velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
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Konfliktrådsloven

§ 3 Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere

Kommunestyret

Det oppnevnes konfliktrådsmeglere for hver kommune. Meglerne oppnevnes av en representant utpekt av 
kommunestyret, en representant fra politiet og konfliktrådslederen.

Konsesjonsloven

§ 2 Virkemiddel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2 Virkemiddel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 2 Virkemiddel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Vilkår for konsesjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om konsesjon ved 
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter. 
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Kosmetikklova

§ 16 Tilsyn og vedtak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter kosmetikklova. 

Krigspensjonering for militærpersoner

§ 30

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for militærpersoner § 30, nr. 1 - 
opplysningsplikt. 

Krigspensjon for sivile

§ 39

Kommunestyret

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for sivilpersoner § 39, nr. 1 - 
opplysningsplikt.

Krigsskadeerstatningsloven

§ 6 Bistand fra myndigheter og institusjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningslovens § 6 - bistandsplikt. 

§ 7 Skademelding

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningsloven. 

Den som vil søke erstatning for krigsskade i henhold til denne lov, må uten ugrunnet opphold sende melding 
om skaden til den kommune hvor han var bosatt da skaden oppstod. 

Krigsskadestønadsloven

§ 37 Bistand fra myndigheter

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadestønadssloven ! 37, nr. 1 - bistandsplikt. 

Krisesenterlova

§ 2 Krav til krisesentertilbodet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

§ 3 Individuell tilrettelegging av tilbod

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

§ 4 Samordning av tenester

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

§ 8 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova. 

Kulturlova

§ 4 Fylkeskommunens og kommunens oppgåver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemnd (kulturlova).

§ 5 Felles oppgåver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemnd (kulturlova).

Kulturminneloven

§ 12 Eiendomsretten til løse kulturminner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminnelova. 
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§ 22 Regler for saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminnelova. 

§ 25 Meldeplikt for offentlige organer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminnelova. 

Lakse- og innlandsfiskloven

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Fiske på kommunal grunn
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Fiske på kommunal grunn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 23 Fiske på kommunal grunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25a Driftsplanlegging

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25a Driftsplanlegging

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 25a Driftsplanlegging

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 
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§ 27 Pålegg om salg av fiskekort

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 30 Fiskeravgift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 30 Fiskeravgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 30 Fiskeravgift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31 Tvist om grenser m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31 Tvist om grenser m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 31 Tvist om grenser m.m.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om laksefisk og 
innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter. 

Luftfartsloven

§ 7-6 Når konsesjon kan gis

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter luftfartsloven. 

§ 7-13 Utarbeidelse av plan etter § 7-12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter luftfartsloven. 

Matloven

§ 23 Tilsyn og vedtak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter Matloven.

Matrikkellova

§ 5 Matrikkeleiningar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 5a Matrikkelstyresmaktene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

Ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommune delegeres enhetsleder plan/
utvikling. Enhetsleder plan/utvikling møter på vegne av kommunen i oppmålingsforretninger. 

§ 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 7 Krav om klarlagt grense før tinglysing av heimelsovergang

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 9 Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 14 Registrering av jordsameige

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 16 Grensejustering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 17 Klarlegging av eksisterande grense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 
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§ 19 Avtale om eksisterande grense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 20 Fastsetjing av samla fast eigedom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 21 Fastsetjing av offisiell adresse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 22 Generelt om føring av matrikkelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 23 Tildeling av matrikkelnummer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, kommunale pålegg o.a.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 113 av 282

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 29 Innsyn i matrikkelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart saman med matrikkelen, o.a.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 33 Oppmålingsforretning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 39 Geodetisk grunnlag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 42 Fjerning av fastmerke og signal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 44 Ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

§ 48 Tvangsmulkt
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova. 

Merverdiavgiftskompensasjonsloven

§ 12 Regnskap og kontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter momskompensasjonsloven. 

Merverdiavgiftsloven

§ 2-1 Registreringsplikt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet  etter merverdiavgiftsloven. 

§ 2-3 Frivillig registrering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet  etter merverdiavgiftsloven. 

Miljøinformasjonsloven

§ 8 Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon. 

Motorferdselloven

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.07.1977 nr. 82) med forskifter.

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (
10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 5 og § 5a

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.07.1977 nr. 82) med forskifter.

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Kommunestyret

Kommunestyret fastsetter selv i forskrift løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre.

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (
10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 5 og § 5a

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.07.1977 nr. 82) med forskifter.

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (
10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 5 og § 5a

§ 6 Tillatelser etter søknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.07.1977 nr. 82) med forskifter.

Mållova
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§ 1

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter målbrukslova med unntak av § 5,1. ledd (valg av målform)

§ 5

Kommunestyret

Kommunestyret kan gjøre vedtak om å kreve en viss målform i skriv fra statsorgan til kommunen, eller gjøre 
vedtak om at kommunen er språklei nøytral.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter målbrukslova med unntak av § 5,1. ledd (valg av målform)

Naturmangfoldloven

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
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landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 41 Saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 41 Saksbehandling

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 41 Saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Skjøtsel av verneområder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Skjøtsel av verneområder

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 47 Skjøtsel av verneområder

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 53 Utvelgingens generelle betydning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 53 Utvelgingens generelle betydning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 53 Utvelgingens generelle betydning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 56 Kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

§ 56 Kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 56 Kunngjøring og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 68 Miljøvedtaksregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 68 Miljøvedtaksregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 68 Miljøvedtaksregister

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor naturmangfoldloven.

Naturskadeloven

§ 20

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

§ 21

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

§ 22

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

§ 23

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

§ 24

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

NAV-loven

§ 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enheteleder NAV sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven)

§ 13. Felles lokale kontorer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enheteleder NAV sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven)

§ 14. Samarbeid og oppgavedeling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial
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Enheteleder NAV sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven)

Næringsberedskapsloven

§ 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven. 

§ 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven. 

§ 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven. 

§ 17 Kompensasjon til næringsdrivende

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven. 

Odelslova

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om odelretten og 
åseteretten (28.06.1974 nr. 58) med forskrifter.

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om odelretten og 
åseteretten (28.06.1974 nr. 58) med forskrifter.

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Offentleglova

§ 3 Hovudregel

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

§ 6 Forbod mot forskjellsbehandling

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

§ 8 Hovudregel om gratis innsyn

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

§ 10 Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova. 

Opplæringslova

§ 1-3 Tilpassa opplæring og tidleg innsats

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
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Enhetsleder skole gis myndighet til å gi elever utvidet yrkespraksis/ alternativ undervisning.

§ 1-3 Tilpassa opplæring og tidleg innsats

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-4 Forsøksverksemd

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-4 Forsøksverksemd

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om utsatt skolestart.

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-5 Målformer i grunnskolen

Kommunestyret

Kommunestyret selv vedtar målform i grunnskolen.

§ 2-5 Målformer i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-5 Målformer i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
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§ 2-7 Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-7 Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande 
opplæring for vaksne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande 
opplæring for vaksne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-7. Skyss m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-7. Skyss m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-8. Rådgiving

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-8. Rådgiving

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 4A-9. Bortvising

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-9. Bortvising

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-12. Tilpassa opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-12. Tilpassa opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-1 Rett til spesialundervisning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående spesialundervisning
.

§ 5-1 Rett til spesialundervisning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-3 Sakkunnig vurdering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 5-5

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
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§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 7-4 Reisefølgje og tilsyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 7-4 Reisefølgje og tilsyn

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 8-1 Skolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 8-1 Skolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9 A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9 A-12 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-1 Leiing

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9-1 Leiing

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-2 Rådgiving og skolebibliotek

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9-2 Rådgiving og skolebibliotek

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-3 Utstyr

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-3 Utstyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9-4 Lærebøker og andre læremiddel

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-4 Lærebøker og andre læremiddel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å foreta valg av lærebøker og materiell.

§ 9-5 Skoleanlegga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9-5 Skoleanlegga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-6 Om reklame i skolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9-6 Om reklame i skolen
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 9a-4

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 9A-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-7 Det fysiske miljøet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-10 Ordensreglement

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9A-11 Bortvising

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-4 Utlysing av stillingar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-4 Utlysing av stillingar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 10-6 Mellombels tilsetjing

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i § 10-6a

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 10-7 Praksisplassar i skolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-8 Kompetanseutvikling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 10-8 Kompetanseutvikling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-8 Kompetanseutvikling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-9 Politiattest

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-9 Politiattest

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-2 Elevråd ved grunnskolar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-2 Elevråd ved grunnskolar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående spesialundervisning
.

§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-3d Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-3d Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m.

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder kultur

Enhetsleder kultur delegeres myndighet til tildeling av elevplasser i kulturskole. 

§ 13-7 Skolefritidsordninga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-7 Skolefritidsordninga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak angående skolefritidsordning.

§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 13-10 Ansvarsomfang

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-10 Ansvarsomfang

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 14-3 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 15-3 Opplysningsplikt til barneverntenesta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 15-3 Opplysningsplikt til barneverntenesta

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 
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§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter. 

§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barnevernstenesta har overteke omsorga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barnevernstenesta har overteke omsorga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barne- og familieenheten

Enhetsleder barne- og familieenheten delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell 
betydning innenfor opplæringsloven med forskrifter.

Opplæringslovforskriften

§ 1-1 Opplæringa i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-1 Opplæringa i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-1a Rett til fysisk aktivitet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 1-1a Rett til fysisk aktivitet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-3 Vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-3 Vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-4 Tid til opplæring og eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-4 Tid til opplæring og eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-9 Nærmare om opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-9 Nærmare om opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-14 Opplæring i valfag på ungdomstrinnet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-14 Opplæring i valfag på ungdomstrinnet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-15 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-15 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-16 Godkjenning innan vidaregåande opplæring av tidlegare bestått opplæring i Noreg eller i utlandet

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1-16 Godkjenning innan vidaregåande opplæring av tidlegare bestått opplæring i Noreg eller i utlandet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-1 Skolebasert vurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-1 Skolebasert vurdering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-1 Rett til vurdering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-1 Rett til vurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-7 Varsling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-7 Varsling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-21 Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar som nyleg har kome til Noreg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-21 Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar som nyleg har kome til Noreg

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-23 Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-23 Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-25 Generelle føresegner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-25 Generelle føresegner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-26 Melding av elevar til eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-26 Melding av elevar til eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-27 Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-27 Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-28 Sentralt gitt eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-28 Sentralt gitt eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-37 Annullering av eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-37 Annullering av eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-39 Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-39 Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-40 Vitnemål i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-40 Vitnemål i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-42 Vitnemål i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-42 Vitnemål i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-43 Førstegongsvitnemål

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 3-43 Førstegongsvitnemål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-45 Kompetansebevis

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-45 Kompetansebevis

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-48 Fag- og sveineprøve

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-48 Fag- og sveineprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-49 Kompetanseprøve for lærekandidatar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-49 Kompetanseprøve for lærekandidatar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-50 Melding til fag-/sveineprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-50 Melding til fag-/sveineprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-52 Eksamen i læretida for særskilde lærefag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-52 Eksamen i læretida for særskilde lærefag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-53 Eksamen i læretida for særløpsfag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-53 Eksamen i læretida for særløpsfag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-54 Vurdering for lærlingar som har lærekontrakt som omfattar opplæring i programfag som er 
fastsette i fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-54 Vurdering for lærlingar som har lærekontrakt som omfattar opplæring i programfag som er 
fastsette i fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-55 Særlege føresegner om fag- og sveineprøve for praksiskandidatar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-55 Særlege føresegner om fag- og sveineprøve for praksiskandidatar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 3-56 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-56 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-58 Gjennomføring av fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-58 Gjennomføring av fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-59 Vurdering av fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-59 Vurdering av fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-60 Utarbeiding, innhald og vurdering av kompetanseprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-60 Utarbeiding, innhald og vurdering av kompetanseprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-61 Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-61 Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-62 Ny fag- og sveineprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-62 Ny fag- og sveineprøve og kompetanseprøve

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-64 Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva og kompetanseprøva

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-64 Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva og kompetanseprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-65 Reaksjonsmåtar ved fusk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-65 Reaksjonsmåtar ved fusk

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-66 Bortvising frå fag-/sveineprøva og kompetanseprøva

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-66 Bortvising frå fag-/sveineprøva og kompetanseprøva
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-67 Krav til fag- og sveinebrev

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 3-67 Krav til fag- og sveinebrev

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-1 Rett til vurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-1 Rett til vurdering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-9 Halvårsvurdering i fag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-9 Halvårsvurdering i fag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-12 Standpunktkarakterar i fag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-12 Standpunktkarakterar i fag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 4-13 Realkompetansevurdering

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-13 Realkompetansevurdering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-14 Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-14 Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-15 Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-15 Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-17 Fritak frå eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-17 Fritak frå eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-18 Generelle føresegner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-18 Generelle føresegner

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-19 Melding av deltakarar til eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-19 Melding av deltakarar til eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-21 Sentralt gitt eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-21 Sentralt gitt eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-22 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-22 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-23 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-23 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 156 av 282

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-24 Hjelpemiddel til eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-24 Hjelpemiddel til eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-25 Særskild tilrettelegging av eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-25 Særskild tilrettelegging av eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-29 Bortvising frå eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-29 Bortvising frå eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-30 Annullering av eksamen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-30 Annullering av eksamen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 4-32 Forsvarleg system for føring av karakterar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-32 Forsvarleg system for føring av karakterar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-33 Vitnemål i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-33 Vitnemål i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-36 Kompetansebevis

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 4-36 Kompetansebevis

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-14 Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 5-14 Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-2 Lokal forskrift om inntak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-2 Lokal forskrift om inntak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-4 Bruk av retten til vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-4 Bruk av retten til vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-5 Fulltidselev og deltidselev

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-5 Fulltidselev og deltidselev

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-6 Utvekslingselevar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-6 Utvekslingselevar
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-7 Informasjonsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-7 Informasjonsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-8 Søknadsfrist

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-8 Søknadsfrist

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-9 Krav til søknaden

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-9 Krav til søknaden

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-11 Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-11 Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 6-13 Vilkår for inntak til Vg1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-13 Vilkår for inntak til Vg1

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-14 Rekkjefølgje ved inntak til Vg1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-14 Rekkjefølgje ved inntak til Vg1

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-22 Søkjarar som har rett til spesialundervisning, og som manglar vurdering med karakter i meir enn 
halvparten av faga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-22 Søkjarar som har rett til spesialundervisning, og som manglar vurdering med karakter i meir enn 
halvparten av faga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-23 Søkjarar som hatt rett til særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og som manglar 
vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-23 Søkjarar som hatt rett til særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og som manglar 
vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-24 Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-24 Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-25 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-25 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-26 Søkjarar utan vurdering med karakter i halvparten av faga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-26 Søkjarar utan vurdering med karakter i halvparten av faga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-27 Deltidselevar til Vg1

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-27 Deltidselevar til Vg1

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-30 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-30 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-35 Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagd grunnkompetanse

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-35 Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagd grunnkompetanse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-37 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-37 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-38 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-38 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 6-42 Saksbehandling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-42 Saksbehandling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-46 Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-46 Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-47 Krav til saksbehandling for vaksne med rett til vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-47 Krav til saksbehandling for vaksne med rett til vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-48 Inntak av vaksne utan rett

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6-48 Inntak av vaksne utan rett

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-2 Lokal forskrift om formidling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-2 Lokal forskrift om formidling

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-3 Informasjonsplikt

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-3 Informasjonsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-4 Søknadsfrist

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-4 Søknadsfrist

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-5 Krav til søknad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-5 Krav til søknad

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-6 Formidling av lærlingar og lærekandidatar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-6 Formidling av lærlingar og lærekandidatar
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-7 Avtale om anna organisering av opplæringa

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-7 Avtale om anna organisering av opplæringa

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-8 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-8 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett funksjonsevne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-9 Rett til Vg3 i skole

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-9 Rett til Vg3 i skole

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-10 Formidling av vaksne

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 6A-10 Formidling av vaksne

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 8-1 Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 8-1 Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-3 Ansvaret for røystinga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-3 Ansvaret for røystinga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-4 Røystinga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 9-4 Røystinga

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-1 Fylkekommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 10-1 Fylkekommunens ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-4 Fylkeskommunalt tilskott til lærebedrift

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg
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Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-4 Fylkeskommunalt tilskott til lærebedrift

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-5 Tap av godkjenning

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-5 Tap av godkjenning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-8 Generelt om godskriving

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-8 Generelt om godskriving

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-15 Dispensasjon frå godskrivingsreglane

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 11-15 Dispensasjon frå godskrivingsreglane

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 12-1 Tryggleik for elevane

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 12-1 Tryggleik for elevane
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Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-3 Oppgåver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 13-3 Oppgåver

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-1 Framgangsmåte

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 15-1 Framgangsmåte

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 17-1 Elevens rett til læremiddel på eiga målform

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 17-1 Elevens rett til læremiddel på eiga målform

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 17-3 Ansvaret til skoleeigar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 17-3 Ansvaret til skoleeigar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.
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§ 18-1 Kommunen sitt økonomiske ansvar for elevar som får opplæring utanfor bustadkommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 18-1 Kommunen sitt økonomiske ansvar for elevar som får opplæring utanfor bustadkommunen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-5 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-5 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-6 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-6 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-7 Satsar for refusjon

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-7 Satsar for refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-8 Satsar for refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole
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Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 19-8 Satsar for refusjon

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-4 Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 20-4 Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 21-1 Tilgang til skolebibliotek

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 21-1 Tilgang til skolebibliotek
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 22-4 Ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

§ 22-4 Ansvar

Kommunestyret -> Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor 
opplæringsloven med forskrifter.

Oreigningslova

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter oreigningslova.

§ 2

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter oreigningslova.

Panteloven

§ 6-1 Lovbestemt pant i fast eiendom

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter panteloven. 

Partiloven

§ 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å fordele støtte til de politiske partier etter deres oppslutning ved valget.

§ 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte

Kommunestyret



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 173 av 282

Kommunestyre yter støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret forholdsmessig etter deres 
oppslutning ved valget. (Årsbudsjett)

Pasient- og brukerrettighetsloven

§ 4-6 a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester delegeres myndighet til å fatte vedtak om helsehjelp innen enhet 
hjemmebaserte tjenester. 

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder institusjon

Enhetsleder institusjon tjenester delegeres myndighet til å fatte vedtak om helsehjelp innen enhet institusjon
.

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur

Kommunalsjef oppvekst/kultur plikter å tilrettelegge for nødvendig helsehjelp for barn også i form av 
helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg i.

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder barnehage

Enhetsleder barnehage plikter å tilrettelegge for spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn under opphold i 
helseinstitusjon, i den grad dette følger av opplæringslova.

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef oppvekst/kultur -> Enhetsleder skole

Enhetsleder skole plikter å tilrettelegge undervisning for barn i skolepliktig alder under opphold i 
helseinstitusjon, i den grad dette følger av opplæringslova.

Pasientskadeloven

§ 7 Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helse- og omsorgstjenesten

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar årsbudsjett.

Personopplysningsloven

Hele loven

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter personopplysningsloven, når kommunen er behandlingsansvarlig. 

Plan- og bygningsloven

§ 1-1 Lovens formål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-1 Lovens formål

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-1 Lovens formål

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 
bygningsmyndighetene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 
bygningsmyndighetene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 
bygningsmyndighetene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 2-2 Kommunalt planregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 2-2 Kommunalt planregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 2-2 Kommunalt planregister

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

Planutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10 og skal være kommunens organ for behandling 
av plansaker.

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Kommunestyret

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og 
bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan 
og reguleringsplan.
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§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-1 Planprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-1 Planprogram

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 4-1 Planprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-1 Medvirkning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-1 Medvirkning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-1 Medvirkning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-3 Regionalt planforum

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-3 Regionalt planforum

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-3 Regionalt planforum

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 6-4 Statlig arealplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 6-4 Statlig arealplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 6-4 Statlig arealplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 7-1 Regional planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 7-1 Regional planstrategi

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 7-1 Regional planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-4 Vedtak av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-4 Vedtak av regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-4 Vedtak av regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 8-5 Regional planbestemmelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 8-5 Regional planbestemmelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 8-5 Regional planbestemmelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-2 Organisering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-2 Organisering
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-2 Organisering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-3 Planprosess og planinnhold

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-3 Planprosess og planinnhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-3 Planprosess og planinnhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-4 Overføring til regional plan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-4 Overføring til regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-4 Overføring til regional plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-5.Uenighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-5.Uenighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-5.Uenighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-6 Gjennomføring og endring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-6 Gjennomføring og endring

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 9-6 Gjennomføring og endring

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 10-1 Kommunal planstrategi

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 10-1 Kommunal planstrategi

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 10-1 Kommunal planstrategi

Kommunestyret

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide 
og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som 
grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det 
er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres 
eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av 
arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

§ 10-1 Kommunal planstrategi
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-1 Kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-1 Kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-1 Kommuneplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

Kommunestyret

Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner gjelder bestemmelsene om kommunal
planstrategi, jf. §10-1, og om behandling av kommuneplan, jf. §§11-12 til 11-15.

For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. §11-1, skal kommunen innhente synspunkter fra
berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. 
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-8 Hensynssoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-8 Hensynssoner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-8 Hensynssoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

Kommunestyret

Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens arealdel hver for seg, jf. §
§11-2 og 11-5.

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med 
kommunelovens regler. 

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-14 Høring av planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-14 Høring av planforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-14 Høring av planforslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret

Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak om kommuneplanens
arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for høring under planbehandlingen, 
må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny behandling.

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret
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Dersom innsigelsen knytter seg til klart avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de 
øvrige delene av kommuneplanens arealdel skal ha rettsvirkning.

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-1 Reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-1 Reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-1 Reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-2 Områderegulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 12-2 Områderegulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-2 Områderegulering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-3 Detaljregulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-3 Detaljregulering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-3 Detaljregulering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Kommunestyret

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om 
følgende forhold:

?utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet,
vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, 
herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta 
ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet,
grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav 
til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller 
begrense forurensning,
funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til 
helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal,
antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og 
boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov,
bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder 
vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur,
trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og 
nedre grense for parkeringsdekning,
krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. § 27-5,
retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5,
krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke
kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, 
sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig 
etablert,
krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for 
slik plan,
krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å 
overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre 
samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne,
krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til
jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5 andre ledd,
hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal.

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
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landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i 
alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og 
konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe 
vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan 
det sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen.
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Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens
regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden 
den ble vedtatt av kommunestyret.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan

Kommunestyret

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å
vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til 
administrasjonen.

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 13-2 Varighet og frist

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-2 Varighet og frist

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 13-2 Varighet og frist

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-3 Fristforlengelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 13-3 Fristforlengelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 13-3 Fristforlengelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

Kommunestyret

Så langt det er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplan, kan kommunestyret selv med samtykke av 
departementet utvide ekspropriasjonen etter første ledd til å gjelde midlertidige eller permanente inngrep i 
grunn og rettigheter utenfor reguleringsområdet. Samtykke er likevel ikke nødvendig ved ekspropriasjon av 
grunn til vegskjæringer og fyllinger utenfor reguleringsområdet.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan

Kommunestyret

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret selv foreta ekspropriasjon for å sikre kommunen 
grunnarealer til ny tettbebyggelse. Samtykke kan gis og inngrep gjennomføres selv om det ikke foreligger 
reguleringsplan eller aktuelle byggeplaner for vedkommende område.

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret selv foreta ekspropriasjon til regulering av strøk som 
er ødelagt ved brann eller på annen måte, selv om reguleringsplan ikke foreligger.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

Kommunestyret

Til avløpsanlegg, jf. forurensningsloven §21, for regulert strøk kan kommunestyret selv med samtykke fra 
departementet foreta ekspropriasjon utenfor veggrunn for ledning med tilhørende innretninger. Ved 
ekspropriasjon etter første punktum kan det også foretas ekspropriasjon for vannledning med tilhørende 
innretninger.

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 
industriområde
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 
industriområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 
industriområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-6 Tomtearrondering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-6 Tomtearrondering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-6 Tomtearrondering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-8 Forsøkstakst

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-8 Forsøkstakst

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-8 Forsøkstakst

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunestyret

Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som angir i hvilke 
tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til 
avtalen.

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-4 Refusjonsenheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-4 Refusjonsenheten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-4 Refusjonsenheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-6 Refusjonspliktig areal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-6 Refusjonspliktig areal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-6 Refusjonspliktig areal

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-7 Fordelingsfaktorene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-7 Fordelingsfaktorene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-7 Fordelingsfaktorene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-9 Fastsetting av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 18-9 Fastsetting av refusjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 18-9 Fastsetting av refusjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 20-2 Søknadsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 20-2 Søknadsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-2 Søknadsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-1 Forhåndskonferanse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-1 Forhåndskonferanse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-1 Forhåndskonferanse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-2 Søknad om tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-2 Søknad om tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-2 Søknad om tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-3 Nabovarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-3 Nabovarsel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-3 Nabovarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-6 Privatrettslige forhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-6 Privatrettslige forhold

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-6 Privatrettslige forhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-8 Andre tidsfrister

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-8 Andre tidsfrister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-8 Andre tidsfrister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-9 Bortfall av tillatelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-9 Bortfall av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-9 Bortfall av tillatelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 23-1 Ansvar i byggesaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 23-1 Ansvar i byggesaker

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 23-1 Ansvar i byggesaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 223 av 282

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 25-1 Tilsynsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-1 Tilsynsplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-1 Tilsynsplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-1 Vannforsyning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-1 Vannforsyning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-1 Vannforsyning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-2 Avløp

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-2 Avløp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-2 Avløp

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-4 Atkomst

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-4 Atkomst

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-4 Atkomst

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-4 Sikring ved gjerde

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 28-4 Sikring ved gjerde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-4 Sikring ved gjerde

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 230 av 282

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-2 Visuelle kvaliteter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-2 Visuelle kvaliteter

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 29-2 Visuelle kvaliteter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.
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§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv.

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.
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§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-8 Utbedringsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 31-8 Utbedringsprogram

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 31-8 Utbedringsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-2 Forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-2 Forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-2 Forhåndsvarsel

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-5 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-5 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-5 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 239 av 282

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 33-1 Gebyr

Kommunestyret

Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 
utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen
å utføre, herunder behandling av private planforslag.

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg
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Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor plan- og 
bygningsloven.

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens 
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis 
adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelsen i enkle/kurante saker - 
jfr. D/T-sak 29/2001.

Politiloven

§ 14 Politivedtekter

Kommunestyret

Kommunestyret godkjenner politivedtekter.

Psykisk helsevernloven

§ 3-1 Legeundersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

§ 3-1 Legeundersøkelse

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommuneoverlege

Kommuneoverlege gis med dette fullmakt til å fatte vedtak i h h t Psykisk helsevernlov § 3 -1.

§ 3-2 Vilkår for vedtak om tvungen observasjon

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

§ 3-6 Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

§ 4-1 Individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven. 

Regnskapsloven

§ 1- 2 Regnskapspliktige

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres myndighet etter regnskapsloven. 

Reindriftsloven

§ 62 Distriktsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 62 Distriktsplaner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 65 Ferdsel i område hvor rein beiter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 65 Ferdsel i område hvor rein beiter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 70 a Saksbehandlingen av erstatningskrav

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter reindriftsloven.

§ 70 a Saksbehandlingen av erstatningskrav

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.

Rekvisisjonsloven

§ 4

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter. 

§ 8

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter. 
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§ 11

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter. 

§ 23

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter. 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

§ 1

Kommunestyret

Kommunestyret skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og 
tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsett funksjonsevne
. Dette gjelder blant annet tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og 
tjenester for menneske med nedsatt funksjonsevne.

§ 2

Kommunestyret

Kommunestyret skal for det formålet som er nevnt i §1, opprette råd eller annen representasjonsordning for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

§ 3

Kommunestyret

Kommunestyret kan sammen med flere kommuner vedta opprettelse av felles råd eller annen 
represesentasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

§ 4

Kommunestyret

Kommunestyre kan vedta å opprette felles råd eller annen representasjonsordning for mennesker med 
nedsett funksjonsevne og eldre.

§ 5

Kommunestyret -> Rådmann

Der det blir opprettet råd som nemnt i §§2 til 4, skal saker som er nevnt i § 1, legges fram for rådet i god tid 
før det skal avgjøres. 
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§ 6

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetting av rådet.

§ 7

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen skal sørge for at de administrative funksjonene til rådet blir ivaretatt. 

Sameloven

§ 3-9 Samisk i den kommunale forvaltning

Kommunestyret

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele eller deler av den kommunale 
forvaltning.

Serveringsloven

§ 3 Bevilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 5 Krav om etablererprøve

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 8 Krav til søknaden

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 9 Innhenting av uttalelser

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 10 Behandlingsfrist

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse
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Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 11 Opplysnings- og meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 13 Kontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 15 Åpningstider

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 18 Suspensjon av bevilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 19 Tilbakekall av serveringsbevilling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 22 Overdragelse av serveringssted

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

§ 24 Bortfall av bevilling ved død

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

Sivilbeskyttelsesloven

§ 12 Kommunens plikter

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 
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§ 13 Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 14 Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 15 Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 18 Allmennhetens bistand ved evakuering

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 20 Etablering av offentlige og private tilfluktsrom

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 21 Plikt til å opprettholde tilfluktsrom

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

§ 22 Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter. 

Sjømannspensjonsloven

§ 21

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter sjømannspensjonstrygdelovens § 21, nummer 1 - opplysningsplikt. 
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1.  

2.  

3.  

Skatteloven

§ 1-2 Hvem som pålegger skatt

Kommunestyret

Kommunestyret pålegger skatt til kommunen. 

§ 2-5 Fylkeskommune og kommune

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 

§ 2-37 Begrensning av skatteplikt for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 

§ 6-3 Underskudd

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 

§ 15-3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven. 

§ 15-3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak

Kommunestyret

Kommunestyrer og fylkesting skal i forbindelse med budsjettet vedta satser for inntektsskatt til 
kommune og fylkeskommune. Disse satsene skal gjelde ved utskriving av forskuddstrekk og 
forskuddsskatt for personlige skattytere for det kommende inntektsåret for skattytere som plikter å 
betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven kapitlene 4 til 6. Vedtak må gjøres senest 1. 
november i året før inntektsåret. Departementet kan i forskrift forlenge denne fristen og gi nærmere 
regler om gjennomføringen av fristforlengelsen.
Er vedtak etter første ledd ikke gjort innen den fastsatte fristen, skal foregående års vedtak gjelde ved 
utskrivning av forskudd på skatt.
De skattesatsene som gjelder ved utskrivning av forskudd på skatt, skal gjelde også ved ligningen. 
Kommunestyre og fylkesting kan likevel innen utgangen av april måned i året etter inntektsåret vedta 
andre skattesatser som skal gjelde ved ligningen. Vedtaket må godkjennes av fylkesmannen for å bli 
gyldig.

Skjønnsprosessloven

§ 14

Kommunestyret
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Kommunestyret fremmer forslag til skjønnsmedlemmer overfor fylkestinget innen 1. juli året etter hvert 
kommunestyrevalg.

Skogbrukslova

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forynging og stell av skog

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 6 Forynging og stell av skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 6 Forynging og stell av skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Vegbygging i skog

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 7 Vegbygging i skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef
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Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 7 Vegbygging i skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Hogst og måling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Hogst og måling

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 8 Hogst og måling

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 9 Førebyggjande tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 9 Førebyggjande tiltak

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 9 Førebyggjande tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Tiltak etter skade på skog

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.
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§ 10 Tiltak etter skade på skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 10 Tiltak etter skade på skog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Meldeplikt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 11 Meldeplikt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 12 Vernskog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Vernskog

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 12 Vernskog

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 15 Bruk av skogfondet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk
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Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 15 Bruk av skogfondet

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 15 Bruk av skogfondet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 23 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om skogbruk (
skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter.

§ 23 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 23 Tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

Smittevernloven
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§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.  

Enhetsleder helse gis myndighet i følgende saker etter lov om vern mot smittsomme sykdommer:

§ 4-1 a Vedta forbud mot møter og sammenkomster

§ 4-1 b Stenging av virksomheter

§ 4-1 c Stans eller begrensning av kommunikasjoner

§ 4-1 d Isolering av personer i geografisk avgrensede områder

§ 4-1 e Pålegg om rengjøring

§ 4-1, 3. ledd Om nødvendig sørge for iverksetting av vedtak

§ 4-4 Transport av smittefarlig materiale

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-4 Transport av smittefarlig materiale

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-6 Gravferd og transport av lik

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-6 Gravferd og transport av lik

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-7 Sykehusinfeksjoner
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Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-7 Sykehusinfeksjoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 7-1 Kommunens oppgaver

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 7-1 Kommunens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 7-2 Kommunelegens oppgaver

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg
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Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 7-2 Kommunelegens oppgaver

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

§ 7-11 Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer.

§ 7-11 Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov om 
vern mot smittsomme sykdommer. 

Sosialtjenesteloven

§ 3 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 3 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 3 Kommunens ansvar

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 4 Krav til forsvarlighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 4 Krav til forsvarlighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 4 Krav til forsvarlighet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 5 Internkontroll

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 5 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 5 Internkontroll

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 6 Opplæring av kommunens personell

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 6 Opplæring av kommunens personell

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 6 Opplæring av kommunens personell

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
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§ 7 Kommunens økonomiske ansvar

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
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§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 15 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 15 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 15 Boliger til vanskeligstilte

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 17 Opplysning, råd og veiledning

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 17 Opplysning, råd og veiledning

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 17 Opplysning, råd og veiledning

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 18 Stønad til livsopphold

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 18 Stønad til livsopphold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 18 Stønad til livsopphold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
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§ 19 Stønad i særlige tilfeller

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 19 Stønad i særlige tilfeller

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 19 Stønad i særlige tilfeller

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 21 Stønadsformer

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 21 Stønadsformer

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 21 Stønadsformer

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 22 Utbetaling av stønad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 22 Utbetaling av stønad

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
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§ 22 Utbetaling av stønad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
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§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 27 Midlertidig botilbud

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 27 Midlertidig botilbud

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 27 Midlertidig botilbud

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 28 Rett til individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 28 Rett til individuell plan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 28 Rett til individuell plan

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg
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Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 31 Iverksetting av programmet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 31 Iverksetting av programmet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 31 Iverksetting av programmet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 32 Programmets varighet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 32 Programmets varighet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 32 Programmets varighet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 34 Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 34 Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 34 Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 35 Kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 35 Kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 35 Kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 36 Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial
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Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 36 Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 36 Fravær og permisjon fra kvalifiseringsprogrammet

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m.

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m.

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker
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Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 43 Innhenting av opplysninger

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 43 Innhenting av opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 43 Innhenting av opplysninger

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 49 Avgjørelse av tvister



Delegeringsreglement for Fauske kommune 15.01.2018

Side 268 av 282

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder NAV sosial

Enhetsleder NAV sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning innenfor lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 49 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betyding innenfor lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 49 Avgjørelse av tvister

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

Spesialisthelsetjenesteloven

§ 2-1b Beredskapsplan

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter spesialisthelsetjenesten.

Sprøyteromsloven

§ 3 Etablering av sprøyteromsordning og krav om godkjenning

Kommunestyret

Kommunestyret kan etter godkjenning fra departementet etablere en sprøyteromsordning. 

§ 6 Avgjørelse om adgang til sprøyterommet

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder helse

En avgjørelse om adgang til sprøyterommet fattes av enhetsleder helse. Avgjørelsen er ikke enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven.

Stadnamnlova

§ 5 Fastsetjing av skrivemåten

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget gjør vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, 
kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg o.l.
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§ 6 Nærmare om saksbehandlinga

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å uttale seg når vedtaket skal gjøres av andre organ enn 
kommunen selv.

Når ei navnesaker tatt opp med vedtaksorganet, skal saken gjøres kjent av enhetsleder plan/utvikling for de 
som har rett til å uttale seg.

§ 12 Stadnamnregister

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Alle skriftformer som er endelig fastsatt, skal enhetsleder plan/utvikling melde til stadnamnregisteret.

Statens Pensjonskasseloven

§ 47

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pensjonskasseloven § 47 - pensjonsutbetaling. 

Statsbidrag til skytebaner

§ 2

Kommunestyret

Kommunestyret velger medlemmer til et utvalg som består av like mange medlemmer valgt av skytterstyret 
og kommunestyret. Antall medlemmer bestemmes av kommunestyret. 

Stiftelsesloven

§ 27a Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer av 
styret

Kommunestyret

Kommunestyret oppnevner medlemmer av styret etter lov om likestilling mellom kjønnene. 

Straffeloven

§ 45 Vilkår ved prøveløslatelse

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter straffelovens § 45 vedrørende prøveløslatelse. 
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Straffeprosessloven

§ 188

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg -> Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester delegeres myndighet til å samtykke om plassering i institusjon eller 
kommunal boenhet.

§ 188

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef helse og omsorg

Enhetsleder miljø og haniliteringstjenesten delegeres myndighet til å samtykke om plassering i institusjon 
eller kommunal beenhet. 

Strålevernloven

§ 18 Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av målinger

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommuneoverlege

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsenen til å føre tilsyn og fatte vedtak vedrørende solarier, 
etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18,2. ledd og forskrift om strålevern og bruk av
stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, delegeres til rådmannen i henhold til kommuneloven § 23.

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsenen til å føre tilsyn og fatte vedtak vedrørende solarier, 
etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18,2. ledd og forskrift om strålevern og bruk av
stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, delegeres fra rådmannen til overkommunelegen.

Kommuneoverlegen fungerer også som underinstans etter forvaltningslovens § 33.

Tobakksskadeloven

§ 7 Saksbehandlingsregler

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

§ 8. Pålegg om retting og tvangsmulkt

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

§ 9. Salgsforbud

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

§ 10. Avgifter
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Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

§ 29 Tilsyn med tobakksforbudene

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter Tobakkskadeloven.

Trudomssamfunnslova

§ 19

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å utdele tilskudd. 

Tvisteloven

§ 2-1 Partsevne

Kommunestyret -> Ordfører

Ordfører har partevne for kommunen. 

§ 6-7 Prosessfullmektiger og medhjelpere

Kommunestyret

Kommunestyret oppnevner et utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for inntill fire år av gangen. 

Valgloven

§ 2-7 Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

Kommunestyret -> Ordfører

Ordfører delegeres myndighet til å innføre norske statsborgere bosatt i utlandet over 10 år i manntallet etter 
skriftlig søknad. 

§ 4-1 Valgstyret

Kommunestyret

Kommunestyret selv velger valgstyre. 

§ 4-2 Stemmestyrer

Kommunestyret -> Valgstyre
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Valgstyret delegeres myndighet til å velge medlemmer til stemmestyrene. 

§ 9-2 Fastsetting av valgdag

Kommunestyret

Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller flere steder i
kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig 
med budsjettet for det året valget skal holdes.

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering

Kommunestyret -> Valgstyre

Valgstyret avgjør etter § 9-3 tid og sted for stemmegivningen. 

Vannressursloven

§ 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 9 (kvalitetsmål for vassdrag)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 9 (kvalitetsmål for vassdrag)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 11 (kantvegetasjon)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 11 (kantvegetasjon)

Kommunestyret -> Rådmann
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Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 34 (kraftutbygging i vernede vassdrag)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 34 (kraftutbygging i vernede vassdrag)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 53 (tilsyn)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 53 (tilsyn)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 54 (internkontroll)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 54 (internkontroll)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 55 (rett til opplysninger og synfaring)
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Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 55 (rett til opplysninger og synfaring)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 56 (oppsetting av vannmerker)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 56 (oppsetting av vannmerker)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 57 (undersøkelser)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 57 (undersøkelser)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 59 (pålegg om retting)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 59 (pålegg om retting)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.
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§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av prinsipiell betydning.

§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting)

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Vass- og avløpsanleggsloven

§ 1 Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 3 Kommunale vass- og avløpsgebyr

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 5 Lokale forskrifter

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 

§ 6 Lovpant og tvangsgrunnlag for utlegg

Kommunestyret

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova. 
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Veglova

§ 4

Kommunestyret

Kommunestyret gir uttalelse ved overtakelse av kommunal vei til fylkesvei. 

§ 5

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar om privat vei skal tas opp som kommunal vei. 

§ 6

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar bygging av vei.

§ 7

Kommunestyret

Kommunestyret kan gjøre vedtak om nedleggelse av kommunal vei. 

Kommunestyret uttaler seg angående overtakelse av fylkesvei til kommunal vei. 

§ 8

Kommunestyret

Kommunesstyrte vedtar benyttelse av nedlagt veigrunn. 

§ 14

Kommunestyret

Kommunestyret kan sørge for eiendomsinngrep ved utbygging av riksveier. 

§ 15

Kommunestyret

Kommunestyret kan sørge for eiendomsinngrep ved utbygging av riksveier. 

§ 17

Kommunestyret

Kommunestyret uttaler seg om riksvegstrekningar i ein kommune skal haldast ved like av kommunen. 

§ 18
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Kommunestyret

Kommunestyret uttaler seg om fylkesvegstrekninger i en kommune skal holdes ved like av kommunen. 

§ 20

Kommunestyret

Kommunestyret ber om refusjon for arbeider utført etter denne paragraf. 

§ 26

Kommunestyret

Kommunestyret bærer utgiftene til underskjønn av denne paragrafen.

§ 30

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 31

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 32

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 33

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 34

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 36

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 37

Kommunestyret
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Kommunestyret vedtar vederlag fastsett ved skjønn. 

§ 38

Kommunestyret

Kommunestyret kan vedta bygge- og deleforbud. 

§ 38

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling uttaler seg om bygge- og deleforbud i forbindelse med riksvei og fylkesvei.

§ 40

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 41

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 42

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 43

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 44

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 48

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 50

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 51

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 52

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 56

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter veglova § 56

Vegtrafikkloven

§ 5 Skiltregler m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 7 Særlige forbud mot trafikk.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv.

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar opprettelse av parkeringsavgift. 

§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer.

Kommunestyret

Kommunestyret kan innføre gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt område. 

§ 31a Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling
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Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

§ 38 Panterett og inndriving m.m.

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

Viltloven

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 (almenhetens jaktadgang)
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Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.
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§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Fagkonsulent 
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett)

Kommunestyret -> Rådmann -> Kommunalsjef stab -> Enhetsleder plan/utvikling -> Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning.

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett)

Kommunestyret -> Plan- og utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor lov om jakt og fangst av
vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter.

Voksenopplæringsloven

§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund

Kommunestyret -> Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi tilskudd til studieforbund ut fra kommunale planer. 
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014/18 Formannskap 30.01.2018 

 
 
Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2017 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 12.10.2017 avslås. Det er ikke 
avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
2. Søknad om økonomisk støtte fra Internasjonal barnehjelp Norge datert 20.12.2017 avslås. Det 

er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
Vedlegg: 
16.10.2017 Jusshjelpa i Nord-Norge - søknad om økonomisk støtte 1362344 

16.10.2017 Årsrapport 2016 1362345 

16.10.2017 Driftsrute 1362346 

16.10.2017 Tentativt budsjett 1362347 

21.12.2017 Søknad om økonomisk støtte til oppbygging av barnehjem i India 1368629 

21.12.2017 E-post 1368630 
 
Sammendrag: 
Det er kommet inn 2 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal 2017. Det er tiltak med stort engasjement. 
 
Rådmannen har vurdert søknadene, men har ikke funnet å kunne prioritere de og anbefaler at 
formannskapet avslår søknadene. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 
Saksopplysninger: 
 
Søker: Formål: Evt. beløp 
Jusshjelpa I Nord-Norge Jusshjelpa i Nord-Norge har 

som overordnet formål å 
bedre rettshjelptilbudet til 
befolkningen i Nord-
Norge.De mottok 15 saker 
fra klienter i Fauske 
kommune i løpet av 2016 
og gjennomførte 2 besøk til 
kommunen i 2017. For å få 
en forutsigbarhet i 
bevilgninger har de et 
ønske om å inngå i 

Kr. 1.500,- for 2018 



økonomiplanen til Fauske 
kommune 

Internasjonal barnehjelp 
Norge (IBHN) 

Søker om økonomisk støtte 
til oppbyggingen av deres 
barnehjem «Ashagram» i 
Tamil Nadhu, India. 

Ikke oppgitt – Ethvert 
bidrag lite eller stort er 
velkommen 

 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 

































































































































 

 

 

 

 
INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) 

 
Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo – E-post: ljohnsen@sevachild.org 

Telefon: 47 38 70 27 – Organisasjonsnr.: 896 992 112 – Bankkonto: 1503 22 48745 – www.sevachild.org 
 

 

Vær med på å støtte oppbyggingen av vårt barnehjem 
„Ashagram“ i Tamil Nadhu, India. 

 

Internasjonal Barnehjelp Norge 
 

 
«ASHAGRAM» Barnehjem  

 

Vi trenger din hjelp for å kunne fullføre byggingen av et barnehjem hvor barna kan få 
oppleve trygge oppvekstvilkår i et miljø som tar vare på disse barna hva enn deres 
bakgrunn måtte være.  
Vi har allerede samlet inn noe penger som har gjort oss i stand til å starte rekonstruksjonen 
av barnehjemmet slik som bildet nedenfor viser. Og, vi setter umåtelig pris på alle bidrag, 
store som små!  
Ville det ikke føles godt å vite at et lite bidrag gitt av deg/dere kan være med på å forandre 
dagliglivet til et barnehjemsbarn? Og i disse juletider gir vi jo allikevel hverandre gaver. La 
et bidrag her bli en av disse gavene! 
 

Du kann gi ditt bidrag her! 
 

 

mailto:ljohnsen@sevachild.org
http://www.sevachild.org/
https://www.sevachild.org/nrn/
https://www.sevachild.org/nrn/how-you-can-help.php


 

 

 

 

 
INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) 

 
Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo – E-post: ljohnsen@sevachild.org 

Telefon: 47 38 70 27 – Organisasjonsnr.: 896 992 112 – Bankkonto: 1503 22 48745 – www.sevachild.org 
 

 
Barnehjemsbygningen slik den fremstår i dag 

 

Utfordringene 

Det umiddelbare problemet er mangel på plass. For å få til en sunn utvikling for barna som 
bor der trenger vi å fullføre byggingen av 2. etasje, slik at de 21 barna som bor der nå kan 
ha adskilte rom for spising, gjøre lekser og å sove i. Denne utfordringen ønsker vi å gjøre 
noe med umiddelbart! 

Løsningen 

De som vil nyte godt av ferdigstillelsen av prosjektet vil hele tiden være de 21 barna som 
bor der, i tillegg til de 5 voksne ansatte som har den daglige omsorgen for barna. Ved å 
kunne fullføre rehabilitering av bygningen vil vi gi disse barna bdre plass å bo på, både for 
å gjøre lekser men også bedre beskyttelse under regntiden. Og i regntiden vil de også ha 
innendørs plass til å kunne leke på.  

Langtidseffekten ved prosjektet 

Hele miljøet på barnehjemmet vil bli mye bedre. Det vil også ha en positiv innvirkning på 
hele nærmiljøet – både på de lokale myndigheter som da vet at barn i krise vil kunne ha et 
mtrygt sted å bo – både på kort-, mellomlang- og lang sikt. Utbyggingen av barnehjemmet 
vil også kunne gjøre oss i stand til å ta hånd om flere barn i krisesituasjoner.  

Med ønske om en GOD JUL til alle! 

mailto:ljohnsen@sevachild.org
http://www.sevachild.org/


Fra: Internasjonal Barnehjelp Norge <ibhnfjernadopsjon@gmail.com> 
Sendt: onsdag 20. desember 2017 18.10 
Til: postmottak@meraker.kommune.no 
Emne: Med de beste ønsker om en GOD JUL! 
Vedlegg: Juleappell norske kommuner.pdf 
 

Vær med på å støtte oppbyggingen av vårt 
barnehjem „Ashagram“ i Tamil Nadhu, India. 

 Internasjonal Barnehjelp Norge 

Vedlagt finner du mere informasjon om hva du kan være med på å støtte - og 
husk, ethvert bidrag lite eller stort er velkommen! 

 

 

--  

Hilsen fra alle oss i Internasjonal Barnehjelp Norge 

http://www.sevachild.org/nr/index.php 
 

A child must be brought up to understand the word no. He/she should be taught yes first of all,  

then, yes and no, then no and yes, in such a way that hegradually comes to realize, that there is really only no.  

A child's education is learning to understand no, and this enables him to grow.  

Growing up means accepting the concept of no. 
                                                                                                 Svami Prajnampad 

 

Like us on Facebook            

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1eRhsr-0001gT-3j&i=57e1b682&c=PVvCjdmffLB7IbdH7_E0XeGpRMlPW18hljzdERhThD1MIrjm4voBYOxqvnm1kXW_lWkjFWmtfD5yfcmSBLXVmF9VNTDXb0WV-lB0_dBEFbkuMzrXZnYQH9sttJRpulLrsaEYJO9QSAT8fJa_LtDeqMgDQ0cckkgUwQpobKUa1lFXZgwY7M8X8pJ_rLpvC-eejimoiNsBuMO4nJ3SEVXCXoJgrIbvQxflAPx8iKJdpGI
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1eRhsr-0001gT-3j&i=57e1b682&c=1HNrdlkoPblUjzCG5jQUP3a6btgdw0Aj6_xPcu-1ZvRmaNuYactBSpr36EUhzJNZBhtJGb1HJEJbH0lm8MiuTDCWt5LB1_vEb6qhg60rxrBq71zJdOQJqPXeDXoANsUtYZNZQ2Y-2usViLfMMtBNkDXTeKtOgMkpJ2rPQsnmppI2XXbwtTxQ_GoUm_WAg_AQqQKIKAZFMFHbNyevgLDkN4VUjU8JNNrEHXfH20U53mYXle6DJFyEo1ky2BXDnGri
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1eRhsr-0001gT-3j&i=57e1b682&c=6lVbP00SRb1X80uHbuWyp094-vTZ1OoO0oh-IzoJkeqNuc6EShDIMOlG4uQqBcbkhjOQRpHj_wloUyE9o--2aERJ7TJ_m2695i3Ku9KqZv4PrTPhzt_REHjVUytrXR5Hy6M4AOaKKVsDVb3qvvcotL7fvR72sSt-4RLpS1RgWTxgZx4yP-EXWb7xM4-eubbIplBU8B9Am2YW9lEaE7LJzYOvqyUxza_hMyLG40PWlXqLrNFP4-Yktdj6aJJ7UTq-OqFyRawvetKc9Y_6SeM12ZOfttF_gLLA12VL7bIgemBaLIJLWpNsu2Xd_IMal2KL
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Søknad om fritak fra verv i omstillingsutvalget - Linda Salemonsen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Linda Salemonsen innvilges med hjemmel i kommuneloven § 15 andre ledd fritak fra sitt verv i 
omstillingsutvalget for resten av valgperioden. 
 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

· …………………………… 
 

 
Vedlegg: 
08.01.2018 Søknad om fritak fra verv i omstillingsgruppen - Linda Salemonsen 1369489 

08.01.2018 K-sak 93/16 Oppnevning av omstillingsutvalg 1369494 
 
Sammendrag: 
Linda Salemonsen ble i kommunestyresak 93/16 oppnevnt som leder av omstillingsutvalget. 
 
I desember 2017 startet hun i stillingen som personalkonsulent. I den forbindelse ser hun at det kan bli 
vanskelig å ha ledervervet i omstillingsutvalget. Hun ber derfor om å bli fritatt fra vervet i 
omstillingsutvalget. 
 
Rådmannen ser problemstillingen med de ulike rollene og anbefaler at hun innvilges fritak fra vervet i 
omstillingsutvalget. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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      JournalpostID:   16/1783      

      Arkiv sakID.:   16/154  Saksbehandler:  Jørn I. Stene  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    093/16 KOMMUNESTYRE Dato:  11.02.2016 

 

 

 

OPPNEVNING AV OMSTILLINGSUTVALG 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til vedtak i kommunestyresak 74/16 Budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019 den 

17. desember 2015: 

 

2. Trepartssamarbeid for en bedre kommune 

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å oppnevne et utvalg som får navnet 

"omstillingsutvalget". Utvalget skal bestå av representanter fra 

rådmannen/administrasjonen, politikken og de ansattes organisasjoner. Formannskapet 

fastsetter størrelsen på utvalget.  

 

Utvalgets mandat og oppgave er å effektivisere driften i løpet av fireårsperioden med ca. 

20 millioner kroner. Kommunestyret gir utvalget alle fullmakter til dette arbeidet, 

herunder nedlegge og opprette tjenester, nedlegge og opprette stillinger, samt overføre 

tjenester og stillinger til andre områder. Alle stillinger som blir ledig skal vurderes av 

utvalget før eventuell utlysning. Utvalget rapporterer fortløpende til formannskapet.  

 

Kommunestyret forutsetter at utvalget har en spesiell oppmerksomhet for effektivisering 

innenfor administrative stillinger. Kommunestyret forutsetter også at utvalget 

gjennomgår og får redusert reisevirksomheten til både politisk og administrativ 

virksomhet. Økt grunnbemanning skal vurderes i forhold til vikarbudsjett. Videre 

forutsetter kommunestyret at utvalget gjennomgår leasing/leie av leiebiler, maskiner og 

utstyr som kommunen har, med sikte på reduksjon. Alle leieforhold i private lokaler skal 

gjennomgås med sikte på å lokalisere det kommunale tjenestetilbud i egne lokaler. Det 

forutsettes også at innleie av konsulenter og advokathjelp reduseres drastisk.     

 

Det bes om at kommunestyret fastsetter størrelsen på utvalget og oppnevner medlemmer. 

 

 

KOM-093/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Kommunestyret viser til k-sak 074/16 – Budsjett 2016 og oppnevner følgende 

omstillingsutvalg: 

 Linda Salemonsen, leder 



 Hovedtillitsvalgt LOK 

 Hovedtillitsvalgt UNIO 

 Rådmann 

 Rådmann 

 

2. Kommunestyret omgjør delegasjonsfullmakten som ble gitt fra beslutningsfullmakt til 

forslagsfullmakt ovenfor Formannskapet. Utvalgets mandat og oppgaver opprettholdes. 

 

 

Jens B. Kyed (KRF) foreslo: 

Kommunestyret må være sluttbehandlende instans. 

 

 

FL’s forslag pkt. 2 ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer avgitt for KRF’s forslag 

FL’s forslag ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret viser til k-sak 074/16 – Budsjett 2016 og oppnevner følgende 

omstillingsutvalg: 

 Linda Salemonsen, leder 

 Hovedtillitsvalgt LOK 

 Hovedtillitsvalgt UNIO 

 Rådmann 

 Rådmann 

 

2. Kommunestyret omgjør delegasjonsfullmakten som ble gitt fra beslutningsfullmakt til 

forslagsfullmakt ovenfor Formannskapet. Utvalgets mandat og oppgaver opprettholdes. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Hovedtillitsvalgt LOK    

Hovedtillitsvalgt UNIO    

Rådmann    

Linda Wangen Salemonsen Røsvikvn. 57 8218 FAUSKE 

 

 

 

 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/264     
 Arkiv sakID.: 17/4147 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
016/18 Formannskap 30.01.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Søknad om permisjon fra politiske verv - Maria Dønnestad 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Maria Dønnestad innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine verv i 
Fauske kommune.  

 
2. Varamedlemmer i kommunestyret for SV rykker opp en plass. 

 
3. Som nytt 4. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 

følgende opp: 
· Ørjan Olsen, Sisikveien 19D, 8207 Fauske 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kontrollutvalget: 

· …………………………….. 

 
5. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede: 

· …………………………….. 

6. Som ny representant i Salten Frluftsråd velges: 
· …………………………….. 

7. Som ny representant for Fauske kommune i stiftelsen Norland Nasjonalparksenter velges: 
· …………………………….. 

 

 
Vedlegg: 
12.12.2017 Søknad om permisjon fra politiske verv 1367321 

05.01.2018 Oversikt over verv - Maria Dønnestad 1369348 
 
Sammendrag: 
Maria Dønnestad har søkt om permisjon fra sine verv i Fauske kommune for resten av valgperioden. 
Søknaden er begrunnet i hennes arbeidsforhold med mye reisevirksomhet. 
 
Kommunestyret kan, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 



for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.  
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre 
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
 
Kommunestyret må vurdere om han har, etter kommuneloven § 15, 2. ledd, uforholdsmessige 
vanskeligheter med å kunne skjøtte sine plikter i vervet. 
Det må her tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. 
 
Maria Dønnestad er 1. varamedlem for SV i kommunestyret, fast medlem i kontrollutvalget, fast 
medlem i kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede, representant til Salten Friluftsråd og 
kommunens representant til stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter.  
 
Rådmannen anbefaler at søknaden fra Maria Dønnestad om fritak innvilges. 
 
Etter kommuneloven § 16.3 skal det suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av medlemmene i organet, skal det velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

30.11.2017 

Maria Renate Dønnestad 
Sisikveien 19 D 
8207 Fauske  

Fauske kommune v/ordfører  
 

Permisjon fra politiske verv 

Jeg søker herved om permisjon fra alle mine politiske verv ut perioden.  

Med vennlig hilsen  

Maria Renate Dønnestad 

 



Oversikt over verv – Maria Dønnestad 
 

KOMMUNESTYRE 

Sosialistisk Venstreparti: 

Medlemmer: Postadresse: 

1. Ole Tobias Orvin Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske 

Varamedlemmer:  

1. Maria Renate Dønnestad Sisikvn. 19D, 8207 Fauske 

2. Anne F. Stenhammer Geirbergvn. 16, 8200 Fauske 

3. Hilde Christine Sørensen Heggvn. 11, 8209 Fauske 

4. Arnt-Håkon Nordkil Lyngvn. 26, 8209 Fauske 
 

 

KONTROLLUTVALG  
Som medlemmer til kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 
1. Gry Janne Rugås, Bådsvikvn. 6, 8211 Fauske    (FL) NESTLEDER 
2. Kjell Lund Olsen, Sjeidehusbakken 57 B, 8230 Sulitjelma  (R) 
3. Maria Dønnestad, Sisikvn. 19 D, 8207 Fauske    (SV) 
4. Odd Henriksen, Rognvn. 5, 8209 Fauske    (H) LEDER 
5. Hilde Dybwad, Reitanvn. 5, 8210 Fauske    (AP) 
 
Som varamedlemmer til kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 
Vara for medlem 1 – 3 (FL, R, SV): 
1. Åge Eirik Ellingsen, Finneidgt. 22 A, 8210 Fauske   (FL) 
2. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadvn. 2, 8206 Fauske   (R) 
3. Trine Johanne Andal, Moen 9, 8211 Fauske    (SV) 
4. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske     (FL) 
5. Bjørg Marit Kosmo, Kosmovn. 10, 8215 Valnesfjord   (FL) 
 
Vara for medlem 4 (H, KRF, V): 
1. Mailen F. Toften, Saltbakkvn. 2, 8211 Fauske    (H) 
2. Bodhild Bugge Aase, Reitanvn. 11, 8210 Fauske   (KRF) 
3. Ari Tollånes, Lundvn. 115, 8206 Fauske    (H) 
 
Vara for medlem 5 (AP): 
1. Karianne Laksosnes, Tortenlivn. 32, 8218 Fauske  (AP) 
2. Erling Johan Skagen, Nystadvn. 19, 8215 Valnesfjord  (AP) 

Steffen Johan Jakobsen Halsbakk, Sjønståvn. 2, 8208 Fauske (AP) (Fritak) 
3. Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske   (AP) 
 
 

KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE 
FOR PERIODEN 2015 - 2019  



Fra brukerorganisasjonene oppnevnes følgende personer til kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede for perioden 2015 – 2019: 
 
Fra Personskadeforbundet, Salten lokallag: 
Medlem: 

• Veronika I. Ormåsen, Kjerrvn. 6, 8200 Fauske 
 
 
Fra Fauske og Sørfold revmatikerforening: 
Medlem: 

• Bjørg Borge, Gryttingvn. 15 B, 8209 Fauske  
Varamedlem: 

• Irene Karlsen, Hegrevn. 3, 8207 Fauske 
 
 
NFU Indre Salten: 
Medlem: 

• Vera Valen, Trivselsvn. 98, 8214 Fauske 
Varamedlem: 

• Line M. Johansen, Skoanvn. 1, 8200 Fauske 
 
Fra Diabetesforbundet Indre Salten: 
Medlem: 

• Bjørn Evensen, Ternevn. 18, 8207 Fauske 
Varamedlem: 

• Jan Nystad, Sjåheivn. 11, 8209 Fauske 
 
Fauske ungdomsråd oppnevner en representant til kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede.  
 
Kommunestyret velger følgende personer til kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede for perioden 2015 – 2019: 

1. Maria Dønnestad, Sisikvn. 19 D, 8207 Fauske   (SV) 
2. Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 13, 8206 Fauske   (AP) 

Varamedlemmer: 
For medlem 1: 

1. Kathrine Moan Larsen, Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma  (FL) 
For medlem 2: 

1. Marit Stemland, Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord   (FRP) 
 
 
Rådmannen utpeker en representant fra administrasjonen. 
 
 

REPRESENTANTER TIL SALTEN FRILUFTSRÅD FOR PERIODEN 2015 - 2019  
Som representant til Salten friluftsråd for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

• Maria Dønnestad, Sisikvn. 19D, 8207 Fauske  (SV) 
 
Som vararepresentant ble følgende valgt: 



• Kjetil Sørbotten, Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord  (FL) 
 

FAUSKE KOMMUNES REPRESENTANT I STIFTELSEN NORDLAND 
NASJONALPARKSENTER FOR PERIODEN 2015 - 2019  
Som Fauske kommunes representant i Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter for perioden 
2015 – 2019 ble følgende valgt: 

• Maria Dønnestad, Sisikvn. 19D, 8207 Fauske  (SV) 
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